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 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
                                                                                            

AΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 2/2018  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
  ΤΗΣ 16ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2018    

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 3/  201  8    

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  Πρακτικών  της  Κριτικής  Επιτροπής  και  επικύρωση
αποτελέσματος για τον Πανελλήνιο Φοιτητικό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών
με  θέμα:  «ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΒΑΣΗΣ  ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ  ΧΩΡΟΥ
ΟΣΤΩΝ  Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Στην Τρίπολη  σήμερα  την 16η  Ιανουαρίου  2018 ημέρα  Tρίτη και ώρα
19:30΄  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  του  Δήμου  Τρίπολης  συνήλθε  σε  δημόσια
συνεδρίαση  στο  Πνευματικό  Κέντρο  του  Δήμου  Τρίπολης  στην  αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 1527/12-
1-2018  έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.
Κακλαμάνου Αναστάσιου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Παρόντος του Δημάρχου κ. Παυλή Δημητρίου και κατά την εκφώνηση του
καταλόγου διαπιστώθηκε, από τον Πρόεδρο  του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε
νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 33 και
ονομαστικά οι:

1. Κακλαμάνος Αναστάσιος (Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Κοσκινάς Δημήτριος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.)
3. Τότσης Ηλίας (Γραμματέας Δ.Σ.)
4. Βόσνος Δημήτριος 
5. Τυροβολάς Δημήτριος 
6. Καραλής Θεόδωρος 
7. Παπαχρόνης Παναγιώτης 
8. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
9. Δάλκου Αναστασία 
10. Κώτσινας Ιωάννης 
11. Βρέντας Σπυρίδων 
12. Παρασκευόπουλος Νικόλαος
13. Παπούλιας Νικόλαος 
14. Αληγέωργα Γαρυφαλλιά Κόνη 
15. Δημόπουλος Σπύρος 
16. Γεωργανόπουλος Νικόλαος 
17. Μπένος Γεώργιος

18. Σταμάτης Χαράλαμπος 
19. Σωτηρόπουλος Δημήτριος 
20. Σταματόπουλος Δημήτριος
21. Αδαμόπουλος Γεώργιος
22. Καλδής Αναστάσιος
23. Σμυρνιώτης Ιωάννης
24. Ταλούμης Κωνσταντίνος 
25. Εικοσιδέκα Μαρία 
26. Μπισιούλης Ζαφείριος
27. Τζιούμης Κωνσταντίνος 
28. Κούρος Ηλίας 
29. Χατζόπουλος Στέφανος
30. Αλεξάκης Βασίλειος 
31. Τσιαμούλος Νικόλαος
32. Νικολάου Δημήτριος 
33. Τσούκας Αναστάσιος
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Απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1. Μπρακουμάτσου Θεοδώρα, 2.Κάμαρης
Ηλίας, 3. Ζαμπαθά Χριστίνα,  4. Αυδής Ανδρέας, 5. Γκόφης Αθανάσιος, 6. Νίκου
Παρασκευάς, 7. Γιαννούλη Αντωνία και 8.Λάζαρης Ιωάννης αν και είχαν προσκληθεί
νόμιμα.   

Ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Τσούκας  Αναστάσιος  αποχώρησε  από  την  αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου πριν την έναρξη της υπ.  αριθμ. 2/2018
Α.Δ.Σ.,  ο  Δημοτικός  Σύμβουλος  κ.  Τυροβολάς  Δημήτριος  αποχώρησε  από  την
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου πριν την έναρξη της υπ. αριθμ
4/2018 Α.Δ.Σ., ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ταλούμης Κωνσταντίνος αποχώρησε από
την  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  πριν  την  έναρξη  της  υπ.
αριθμ. 13/2018 και  ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Νικολάου Δημήτριος αποχώρησε από
την  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  πριν  την  έναρξη  της  υπ.
αριθμ. 29/2018 Α.Δ.Σ.

Παρόντες  στη  Συνεδρίαση  ήταν  επίσης:  Ο  Πρόεδρος  της  Δημοτικής  Κοινότητας
Τρίπολης  κ.  Θεοδωρακόπουλος  Γεώργιος,  η  Εκπρόσωπος  της  Τ.Κ.  Παρθενίου  κ.
Μπρούσαλη Διονυσία, ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Μάναρη κ. Τσουμπρής Χρήστος, ο
Πρόεδρος  της  Τ.Κ.  Νεστάνης  κ.  Καραλής  Νικόλαος,  ο  Πρόεδρος  της  Τ.Κ.
Βλαχοκερασιάς κ. Μελέτης Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου κ.
Τραχανάς Ιωάννης  και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λεβιδίου κ. Ξύδης Παναγιώτης.

Στη Συνεδρίαση  ήταν  παρών ο  Γενικός  Γραμματέας  του  Δήμου  Τρίπολης  κ.
Καπόγιαννης Σωτήριος  ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα για το σκοπό αυτό.  

Στη Συνεδρίαση παρευρέθηκε και η δημοτική υπάλληλος κ. Κατσαφούρου Χέριετ για
την τήρηση των πρακτικών. 

O  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Κακλαμάνος  Αναστάσιος  είπε
παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης το
θέμα: Έγκριση  Πρακτικών  της  Κριτικής  Επιτροπής  και  επικύρωση
αποτελέσματος για τον Πανελλήνιο Φοιτητικό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό ιδεών
με  θέμα:  «ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΒΑΣΗΣ  ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ  ΚΑΙ  ΧΩΡΟΥ
ΟΣΤΩΝ  Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ομόφωνα  απεφάνθη  για  το  κατεπείγον  του  θέματος  και
απεδέχθη τη συζήτηση του. 

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακλαμάνος Αναστάσιος έδωσε το λόγο
στον Αντιδήμαρχο  κ.  Βρέντα  Σπυρίδωνα,  ο  οποίος  έθεσε  υπόψη  των  μελών  του
Δημοτικού Συμβουλίου τα ακόλουθα πρακτικά της Κριτικής  Eπιτροπής διενέργειας
του Διαγωνισμού : 

Σε εφαρμογή των διατάξεων:
 Την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ 26804/2011 Απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. 

(ΦΕΚ1427/Β'/16.06.2011), «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», -
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 22186/04-05-2012 Απόφαση
Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ 1494Β΄/2012) και ισχύει 

 Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών»
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 τον  Ν.3316/05  «Ανάθεση  και  εκτέλεση  Δημοσίων  Συμβάσεων  εκπόνησης
μελετών και συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α'), ως προς τα
άρθρα που ισχύει σήμερα.

  Τον Ν. 4024/2011, άρθρ. 21, περί  «Αμοιβών Συλλογικών Οργάνων»,
  Την αριθμ. Ε.12/16-05-2007 Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ, περί αμοιβών Επιτροπών    

Διαγωνισμών μελετών 
 Τον  Ν . 3463/2006 περί «Κύρωσης του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
για την διενέργεια του Πανελλήνιου Φοιτητικού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ιδεών
με  θέμα:  «ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ  ΒΑΣΗΣ  ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  ΧΩΡΟΥ  ΟΣΤΩΝ Θ.
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» 

και λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω:
 την  υπ’  αριθμ.  555/2016  Απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  του  Δήμου

Τρίπολης περί έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 17.000,00 € με
ΦΠΑ,  από  τον  Κ.Α.:  30.7413.0088  από  ΣΑΤΑ,  για  την  διενέργεια  του
Διαγωνισμού,  συμπεριλαμβανομένης  και  της  αμοιβής  της Κριτικής Επιτροπής
Αξιολόγησης  του  Διαγωνισμού  και  των  εξόδων  μετακίνησης  των  εκτός
Τριπόλεως μελών της Επιτροπής.

 την  υπ’  αριθμ.  705/2016  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  όπως  αυτή
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 654/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,
που εγκρίνει τους όρους της Προκήρυξης και τις Τεχνικές Προδιαγραφές για τον
Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό του θέματος  

 το  υπ’  αριθμ.  πρωτ.  29256/27069/23-06-2012  έγγραφο  του  Υπουργείου
Περιβάλλοντος  &  Ενέργειας,  με  το  οποίο  ορίζονται  οι  τρείς  (3)  εκπρόσωποι
Αρχιτέκτονες από τον κατάλογο κριτών των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του
Υ.ΠΕ.Κ.Α. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 της με αριθμ. 26804/2011
Υ.Α του Υ.ΠΕ.Κ.Α. καθώς και των τριών (3) αναπληρωτών τους όπως και των
τριών (3) επιλαχόντων μελών.

 Την  αριθμ.  562/2017  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου,  περί  συγκρότησης
Κριτικής Επιτροπής και Τεχνικής Επιτροπής για τον εν λόγω Διαγωνισμό.

 Τα  1ο ,  2ο ,  3ο,  4ο, και 5ο Πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής του εν λόγω
διαγωνισμού. 

Τα Πρακτικά έχουν ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

   

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ

«ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»
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1ο  ΠΡΑΚΤΙΚΟ
1η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ

ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Στην Τρίπολη σήμερα, 22 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, συνήλθε
νόμιμα  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  στον  πρώτο  όροφο  του  Δημαρχιακού
Καταστήματος   επί  της  οδού  Λαγοπάτη  και  Αταλάντης  στην  Τρίπολη,  η  Κριτική
Επιτροπή  του  Πανελλήνιου  Αρχιτεκτονικού  Διαγωνισμού  Ιδεών  με  θέμα
«ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΡΕΩΣ  ΤΗΣ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ»  όπως  αυτή  ορίσθηκε  με  την   αριθμ.
562/2017 απόφαση του Δήμου Τρίπολης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος
ΥΟΔΔ) 475/29-9-2017.
 Στη συνεδρίαση παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι: 
•  Ζαφειροπούλου  Σοφία  του  Φωτίου,  Αρχ/των  Μηχανικός,  υπάλληλος  του
τμήματος  Τεχνικών  Έργων  και  Μελετών  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και
Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης
•  Γεωργιάδης  Νικόλαος  του  Μιχαήλ,  Αρχ/των  Μηχανικός,  ελεύθερος
επαγγελματίας 
•  Πάγκαλος  Παναγιώτης  του  Δημητρίου,  Αρχ/των  Μηχανικός,  ελεύθερος
επαγγελματίας
•  Μπαμπανέλος  Αθανάσιος  του  Αγαμέμνονος,   Αρχ/των  Μηχανικός,  ελεύθερος
επαγγελματίας
Γραμματέας της Κριτικής Επιτροπής 
• Θεόδωρος Τσάμης του Κωνσταντίνου, υπάλληλος του τμήματος Απασχόλησης και
Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης,
Στην συνεδρίαση συμμετέχει και η Τεχνική Επιτροπή, όπως αυτή ορίστηκε με την
αριθμ. 562/2017 απόφαση του Δήμου Τρίπολης,  η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ
(Τεύχος ΥΟΔΔ) 475/29-9-2017 και αποτελείτε από:

1. Κόνιαρη Σωτηρία  του Νικολάου,  Πολιτικός  Μηχανικός,  υπάλληλος  Δήμου
Τρίπολης, ως Πρόεδρος

2. Μανωλοπούλου Ασημίνα του Ιωάννη, Πολιτικός Μηχανικός , υπάλληλος του
Δήμου Τρίπολης, ως μέλος

3. Γεωργάκη  Γεωργία  του  Θεοδώρου,  Πολιτικός  Μηχανικός,  υπάλληλος  του
Δήμου Τρίπολης, ως μέλος

 Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  η απαιτούμενη απαρτία,  τα μέλη της  Κριτικής
Επιτροπής,  με ομόφωνη απόφασή τους όρισαν ως πρόεδρο της  τον κ. Πάγκαλο
Παναγιώτη, ο οποίος και κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας.
 Στη  συνέχεια  η  Κριτική  Επιτροπή  παρέλαβε  από  την  Τεχνική  Επιτροπή  τους
φακέλους συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
Τα μέλη ενημερώθηκαν από την Πρόεδρο της Τεχνικής Επιτροπής, για τις ερωτήσεις
και  τις  απαντήσεις  που  προέκυψαν κατά  τη  διάρκεια  του  διαγωνισμού,  για  τις
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προδιαγραφές  του  αρχιτεκτονικού  διαγωνισμού  και  τα  κριτήρια  αξιόλογης  των
μελετών, καθώς επίσης και για το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης της επιτροπής. 
Η Τεχνική Επιτροπή αποσφράγισε τους φακέλους των μελετών και  τα μέλη των
επιτροπών μονόγραψαν τόσο τους αδιαφανείς  φακέλους,  όσο και  τα επιμέρους
υποβληθέντα στοιχεία (πινακίδες, τεύχη, κλπ.). 
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη ότι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας
κρίσης  είναι  ο  έλεγχος  των  τυπικών  προϋποθέσεων  έγκυρης  συμμετοχής  των
μελετών που έχουν υποβληθεί, σύμφωνα με τα άρθρα   της προκήρυξης.
 Κατ’  αρχάς  δεκτοί  έγιναν  όλοι  οι  φάκελοι  συμμετοχών  που  είτε  παραδόθηκαν
αυτοπροσώπως, είτε απεστάλησαν με το ταχυδρομείο ή μέσω ιδιωτικής εταιρείας
μεταφορών  και  έφεραν  σφραγίδα  που  αποδείκνυε  την  έγκαιρη  αποστολή  τους
μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ
Συνολικά παρελήφθησαν έγκαιρα από τη διοργανώτρια αρχή  και έλαβαν αύξοντα
αριθμό συμμετοχής δεκατρία (13) δέματα 
Οι μελέτες που αποσφραγίσθηκαν φαίνονται και στον παρακάτω πίνακα. 

Α/Α Χαρακτηριστικός αριθμός συμμετοχής
Ημερομηνία παραλαβής

1  GG00000001 7-11-2017
2 1801K0310E 7-11-2017
3 01426596AD 9-11-2017
4 K05102127G 10-11-2017
5 1L729128C9 10-11-2017
6 EM15072115 10-11-2017
7 01101004TR 10-11-2017
8 96064552AA 10-11-2017
9 AA22241217 10-11-2017
10 1618T0339K 10-11-2017
11 A888888888A 10-11-2017
12 26141204AZ 13-11-2017
13 25519166AI 13-11-2017

 Μετά από την αποσφράγισή τους, διαπιστώθηκαν πλήρεις και άρτιες ως προς τα
παραδοτέα και τους όρους που είχαν τεθεί από την προκήρυξη του διαγωνισμού
όλες οι προτάσεις.
Η  Κριτική  Επιτροπή  σε  συνεργασία  με  την  Τεχνική  Επιτροπή  κατέγραψαν  τα
δικαιολογητικά συμμετοχής:

Κωδικός
διαγωνιζομένου

Δικαιολογητικά συμμετοχής

Φάκελος
διαγωνιζόμενου

Σχέδια
Πινακίδες

Φάκελος
Πρότασης (Τ.Ε.
/ Παράρτημα /

CD)

Φάκελος
κλειστός

προσωπικών
δεδομένων

Φάκελος
αποδοχής

αποσφράγισης

 GG00000001 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

1801K0310E ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ
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01426596AD ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

K05102127G ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

1L729128C9 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

EM15072115 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

01101004TR ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

96064552AA ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

AA22241217 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

1618T0339K ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

A888888888A ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

26141204AZ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

25519166AI ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

Η κοινή συνεδρίαση της κριτικής και τεχνικής επιτροπής ολοκληρώθηκε στις 15:00
και υπογράφεται το πρακτικό της κοινής συνεδρίασης  από τα μέλη των επιτροπών.

Η Τεχνική Επιτροπή Η Κριτική Επιτροπή

1 1

2 2

3 3

4

5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ

«ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

2ο   ΠΡΑΚΤΙΚΟ
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2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ

ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Στην Τρίπολη σήμερα, 22 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00, συνήλθε
νόμιμα  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  στον  πρώτο  όροφο  του  Δημαρχιακού
Καταστήματος   επί  της  οδού  Λαγοπάτη  και  Αταλάντης  στην  Τρίπολη,  η  Κριτική
Επιτροπή  του  Πανελλήνιου  Αρχιτεκτονικού  Διαγωνισμού  Ιδεών  με  θέμα
«ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΡΕΩΣ  ΤΗΣ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ»  όπως  αυτή  ορίσθηκε  με  την   αριθμ.
562/2017 απόφαση του Δήμου Τρίπολης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος
ΥΟΔΔ) 475/29-9-2017.
 Στη συνεδρίαση παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι: 
•  Πάγκαλος  Παναγιώτης  του  Δημητρίου,  Αρχ/των  Μηχανικός,  ελεύθερος
επαγγελματίας, Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής
•  Ζαφειροπούλου  Σοφία  του  Φωτίου,  Αρχ/των  Μηχανικός,  υπάλληλος  του
τμήματος  Τεχνικών  Έργων  και  Μελετών  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και
Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης
•  Γεωργιάδης  Νικόλαος  του  Μιχαήλ,  Αρχ/των  Μηχανικός,  Ελεύθερος
επαγγελματίας 
•  Μπαμπανέλος  Αθανάσιος  του  Αγαμέμνονος,   Αρχ/των  Μηχανικός,  ελεύθερος
επαγγελματίας
Γραμματέας της Κριτικής Επιτροπής 
• Θεόδωρος Τσάμης του Κωνσταντίνου, υπάλληλος του τμήματος Απασχόλησης και
Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης,

Η Επιτροπή προκειμένου να έχει ίδια άποψη του χώρου του μνημείου μετέβη στην
πλατεία Άρεως της Τρίπολης και έκανε αυτοψία στο χώρο που βρίσκεται το άγαλμα
του Θ. Κολοκοτρώνη στη βάση του οποίου βρίσκονται τα οστά του.

Πρώτη συγκριτική   εξέταση έργων 
Εν  συνεχεία  και  αφού  επανήλθε  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων   ξεκίνησε  τη
λεπτομερή  εξέταση των  υποβληθέντων στοιχείων  των  δεκατριών  (13)   έγκυρων
συμμετοχών,  και τη σύγκριση της εκάστοτε μελέτης σε σχέση με το σύνολο των
υποβληθεισών μελετών. 
Η  σύγκριση  έχει  στόχο  να  αξιολογηθεί  το  γενικό  επίπεδο  ποιότητας  των
αρχιτεκτονικών χαρακτηριστικών ούτως ώστε  η επιτροπή να αποφανθεί για το εάν
πράγματι από τις μελέτες που κατατέθηκαν θα προκύψουν βραβευμένες

Ατομική εξέταση προτάσεων α΄ φάσης
Ο  εκάστοτε  κριτής  λαμβάνοντας  υπόψη  του,  τους  στόχους  που  έχει  θέσει  ο
αγωνοθέτης όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 14 της προκήρυξης προέβη στην
ατομική αξιολόγηση έκαστης πρότασης.
Οι στόχοι που έχει θέσει ο αγωνοθέτης  είναι:
1. Η οραματική διάσταση του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού του μνημείου στο σύνολό
του και του απαιτούμενου λειτουργικού δημόσιου χώρου που το περιβάλλει 
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2. Η πρωτοτυπία της λύσης, ως προς την ανάδειξη του αγάλματος και του σημείου
φύλαξης των οστών του ήρωα αγωνιστή, 
3.  Η  αναγνωρισιμότητα  του  προτεινόμενου  μνημείου  και  του  δημόσιου  χώρου,
στην  οποία  περιλαμβάνεται  η  ανάδειξη  του  μνημείου  και  των  πολιτισμικών
χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης 
4.  Η  λειτουργικότητα,  ως  προς  την  επισκεψιμότητα,  του  μνημείου  και  την
εναρμόνισή του με τον ευρύτερο περιβάλλοντα χώρο του για την αποτελεσματική
εξυπηρέτηση των προβλεπομένων χρήσεων και της κυκλοφορίας των επισκεπτών
του μνημείου 
5. Η ευκολία υλοποίησης ως προς την γενικότερη οικονομία της κατασκευής και της
συντήρησης του έργου, στην οποία περιλαμβάνονται η αντοχή στη χρήση και στο
χρόνο και ο επιτυχής συνδυασμός υφιστάμενων και καινοτόμων υλικών σε σχέση
με το περιβάλλον του. 
6. Ο καθορισμό των σταδίων υλοποίησης της προτεινόμενης κατασκευής 
Βαθμολόγηση και επιλογή έργων για τη β’ φάση
Στη  συνέχεια  τα  μέλη  της  Κριτικής  Επιτροπής  προκρίνουν  για   επόμενη  φάση
αξιολόγησης  τις  παρακάτω  επτά  (7)  μελέτες  με  τους  εξής  χαρακτηριστικούς
αριθμούς συμμετοχής και αύξοντες αριθμούς μελετών:

Α/Α Χαρακτηριστικός αριθμός συμμετοχής
 

1 GG00000001
2 1801K0310E
3 01426596AD
5 1L729128C9

10 1618T0339K
11 A888888888A
13 25519166AI

Η συνεδρίαση της κριτικής ολοκληρώθηκε στις 21:00  και υπογράφεται το πρακτικό
ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τα μέλη

1

2

3
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ

«ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

3ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 

ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Στην Τρίπολη σήμερα, 4 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, συνήλθε
νόμιμα  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  στον  πρώτο  όροφο  του  Δημαρχιακού
Καταστήματος   επί  της  οδού  Λαγοπάτη  και  Αταλάντης  στην  Τρίπολη,  η  Κριτική
Επιτροπή  του  Πανελλήνιου  Αρχιτεκτονικού  Διαγωνισμού  Ιδεών  με  θέμα
«ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΡΕΩΣ  ΤΗΣ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ»  όπως  αυτή  ορίσθηκε  με  την   αριθμ.
562/2017 απόφαση του Δήμου Τρίπολης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος
ΥΟΔΔ) 475/29-9-2017.
 Στη συνεδρίαση παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι: 
•  Πάγκαλος  Παναγιώτης  του  Δημητρίου,  Αρχ/των  Μηχανικός,  ελεύθερος
επαγγελματίας, Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής
• Ταλαγάνης Δημήτριος του Διονυσίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερος 
επαγγελματίας ως κριτής «εκ προσωπικοτήτων».

• Ζαφειροπούλου Σοφία του Φωτίου, Αρχ/των Μηχανικός, υπάλληλος του 
τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης
•  Γεωργιάδης  Νικόλαος  του  Μιχαήλ,  Αρχ/των  Μηχανικός,  Ελεύθερος
επαγγελματίας 
•  Μπαμπανέλος  Αθανάσιος  του  Αγαμέμνονος,   Αρχ/των  Μηχανικός,  ελεύθερος
επαγγελματίας
Γραμματέας της Κριτικής Επιτροπής 
• Θεόδωρος Τσάμης του Κωνσταντίνου, υπάλληλος του τμήματος Απασχόλησης και
Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης,
Τα μέλη της επιτροπής εξετάζοντας εκ νέου τις επτά (7) προκριθείσες μελέτες στη β’
φάση και συνεχίζοντας την μεταξύ τους ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον βαθμό
εκπλήρωσης των κριτήριων αξιολόγησης που θέτει η προκήρυξη του διαγωνισμού,
καθώς επίσης και τα ειδικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις ελλείψεις τής
κάθε μιας μελέτης, προχώρησαν στη βαθμολόγηση της εκάστοτε μελέτης.
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Στη συζήτηση που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών της επιτροπής δόθηκε ιδιαίτερη
βαρύτητα  στην  εξέταση  της  ανταπόκρισης  των  προτάσεων  αναφορικά  με  τους
στόχους  του  αγωνοθέτη  όσο  και  στην  πληρότητα  των  ίδιων  των  στόχων  που
τέθηκαν εξαρχής. 
Ακολούθησε έντονος προβληματισμός και συζητήθηκε  εκτενώς το κατά πόσο το
σύνολο των προτάσεων προσέγγισε κατά τον αναμενόμενο βαθμό τις προσδοκίες
της αναθέτουσας αρχής. 
Στο  σημείο  αυτό η  επιτροπή εξέθεσε  τις  απόψεις  της  σχετικά με  τη  διενέργεια
διαδικασιών  για  την  κατάθεση  επιπλέον  ιδεών  επίλυσης  του  ζητούμενου,
ενδεχομένως  με την διοργάνωση νέου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με καινούριο
τίτλο, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του τα ακόλουθα:

 Έμφαση σε μια νέα σημειολογική προσέγγιση της συλλογικής μνήμης του
τόπου

 Έμφαση στον εκπαιδευτικό ρόλο του έργου

 Έμφαση στον εθνικό και πανευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου 

 Αλλαγή στην κλίμακα του έργου με διεύρυνση της περιοχής παρέμβασης
έως  και  σε  όλο  το  εύρος  της  πλατείας  συμπεριλαμβανομένων  των
προσβάσεων σε αυτή.

 Συνδιαμόρφωση της αρχιτεκτονικής πρότασης με τη συμμετοχή εικαστικών.

 Συνεργασία  με  φορείς  εθνικής  εμβέλειας  (Προεδρία  της  Δημοκρατίας,
ΥΠ.ΠΟ.Α.) λόγω της σπουδαιότητας του μνημείου.

 Συμπερίληψη  της  δυνατότητας  πραγματοποίησης  πολλαπλών  δράσεων
στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του έργου.

 Προσανατολισμός  σε  μια  κριτική  προσέγγιση  του  έργου  ως  προς  τα
ζητήματα της σύγχρονης ιστορικής ταυτότητας, της Εθνικής Παλιγγενεσίας,
της ιδιαίτερης σημασίας του έργου για την επέτειο των 200 ετών από την
Ελληνική Επανάσταση καθώς και της διαδρομής που θα διανύσει το μνημείο
στο προσεχές μέλλον της αστικής πραγματικότητας.

Η συνεδρίαση της κριτικής ολοκληρώθηκε στις 12:00  και υπογράφεται το πρακτικό
ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τα μέλη

1

2
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3

4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ

«ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

4ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ

ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Στην Τρίπολη σήμερα, 4 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε
νόμιμα  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  στον  πρώτο  όροφο  του  Δημαρχιακού
Καταστήματος   επί  της  οδού  Λαγοπάτη  και  Αταλάντης  στην  Τρίπολη,  η  Κριτική
Επιτροπή  του  Πανελλήνιου  Αρχιτεκτονικού  Διαγωνισμού  Ιδεών  με  θέμα
«ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΡΕΩΣ  ΤΗΣ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ»  όπως  αυτή  ορίσθηκε  με  την   αριθμ.
562/2017 απόφαση του Δήμου Τρίπολης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος
ΥΟΔΔ) 475/29-9-2017.
 Στη συνεδρίαση παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι: 
•  Πάγκαλος  Παναγιώτης  του  Δημητρίου,  Αρχ/των  Μηχανικός,  ελεύθερος
επαγγελματίας, Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής
• Ταλαγάνης Δημήτριος του Διονυσίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερος 
επαγγελματίας ως κριτής «εκ προσωπικοτήτων».

• Ζαφειροπούλου Σοφία του Φωτίου, Αρχ/των Μηχανικός, υπάλληλος του 
τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης
•  Γεωργιάδης  Νικόλαος  του  Μιχαήλ,  Αρχ/των  Μηχανικός,  Ελεύθερος
επαγγελματίας 
•  Μπαμπανέλος  Αθανάσιος  του  Αγαμέμνονος,   Αρχ/των  Μηχανικός,  ελεύθερος
επαγγελματίας
Γραμματέας της Κριτικής Επιτροπής 
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• Θεόδωρος Τσάμης του Κωνσταντίνου, υπάλληλος του τμήματος Απασχόλησης και
Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης,
 
Η  Κριτική  Επιτροπή  διατύπωσε  τα  αναλυτικά  σχόλια  της  για  τις  αρχιτεκτονικές
ποιότητες και για την ανταπόκριση της εκάστοτε μελέτης στους στόχους που έθεσε
ο αγωνοθέτης, ώστε κάθε συμμετέχοντας στον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό να λάβει
γνώση περί της διαδικασίας  αξιολόγησης. 
Ολοκληρώνοντας τη λεπτομερή ατομική εξέταση και αξιολόγηση των μελετών και
σε  συνέχεια  διεξοδικής  μεταξύ  τους  διαλογικής  συζήτησης  και  ανταλλαγής
απόψεων, τα μέλη της Επιτροπής έκριναν και σχολίασαν την κάθε μια μελέτη, τα
σχόλια της οποίας επισυνάπτονται.

Α/Α
Χαρακτηριστικός

αριθμός
συμμετοχής

Σχόλια Κριτικής Επιτροπής

1 GG00000001

Η έμφαση στην ισχύ της «αποφασιστικής στιγμής» της
επανάστασης προσδίδει στον όγκο της υπόβασης έναν
δυναμισμό που συνάδει με τον χαρακτήρα του γλυπτού.
Εν  τούτοις,  η  κρύπτη  των  οστών  είναι  αρχιτεκτονικά
αδύναμη.  Αρνητική  επίσης  θεωρείται  και  η
αποσπασματική  διάταξη  των  επί  μέρους  στοιχείων.
Θετικό στοιχείο είναι η ήπια παρουσία-παρέμβαση της
προτεινόμενης σύνθεσης στο τοπίο της πλατείας. 

2 1801K0310E

Πρόταση σεμνή ως προς την κλίμακα και με ιδιαίτερα
επιμελημένη τεχνική επίλυση. Η αρχιτεκτονική απόδοση
του  βράχου  επιτυγχάνει  μία  ήπια  και  επαρκώς
σημασιοδοτημένη  παρέμβαση  στο  περιβάλλον  της
πλατείας.  Οξυδερκής  είναι  η  αντιμετώπιση  των
κεντρικών  αξόνων  και  ιδιαίτερα  ενδιαφέρουσα  η
στρέψη του γλυπτού. Αδύναμη ωστόσο είναι η ανάδειξη
του χώρου φύλαξης των οστών. 

3 01426596AD

Η  τεθλασμένη  γραμμή  μιας  ζωής  που  σταματά  σε
κομβικά  σημεία  για  να  ακολουθεί  συνεχώς  νέους
προσανατολισμούς  εμπλουτίζει  εννοιολογικά  τη
μορφολογική λύση η οποία ωστόσο δεν ολοκληρώνεται
με πειστικό τρόπο. Ενδιαφέρουσα είναι η σύνθεση της
μεταλλικής  ταινίας  και  του  φωτισμού,  αν  και  τελικά
παραπέμπει  σε  μία  μορφολογία  ξένη  προς  την
ιστορικότητα  του  μνημείου  και  των  πραγματικών
μορφών που αυτή εν δυνάμει εμπεριέχει. 

4 K05102127G Η  δομιστική-κονστρουκτιβιστική  αντιμετώπιση  του
άμεσα  περιβάλλοντος  χώρου  του  γλυπτού  λαμβάνει
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πρωταγωνιστικό χαρακτήρα, στέκει αρκετά παρεμβατικά
στον χώρο της πλατείας και  τελικά αποδυναμώνει  την
συμβολική  σημασία  του  ίδιου  του  μνημείου.
Ενδιαφέρουσα  η  λύση  του  φόντου  χωρίς  ωστόσο  να
συμβάλει  στην  αρχιτεκτονική  επίλυση  των  βασικών
ζητούμενων από τον αγωνοθέτη. 

5 1L729128C9

Η  λαβυρινθώδης  διαδρομή  δημιουργεί  πολλαπλές
δυνατότητες  χρήσεων,  κρατώντας  συνεχώς  ενεργό  το
στοιχείο της έκπληξης και του απρόσμενου. Το γλυπτό
ξεπροβάλλει επάνω από τις μεταλλικές επιφάνειες που
υλοποιούν ένα ήπιο τοπόσημο κλιμακωτής ανύψωσης.  
Άρτια επιμελημένη σχεδιαστική πρόταση.

6 EM15072115

Μονολιθική  ογκώδης  κατασκευή  με  ελάχιστες
μορφολογικές  διαφοροποιήσεις  αναφορικά  με  την
υφιστάμενη  κατάσταση.  Αρνητικό  θεωρείται  το
υπερβολικό  της  μέγεθος  καθώς  και  η  προτεινόμενη
μεγάλη  υψομετρική  διαφορά  του  γλυπτού  από  το
έδαφος.  Η  λιτότητα  και  το  συμπαγές  της  μορφής  το
καθιστά δυνατό ως προς την επικράτηση της υλικότητας
αλλά αδύναμο ως προς την ανθρώπινη κλίμακα και την
ζητούμενη  σημασιοδότηση  του  συγκεκριμένου
μνημείου.

7 01101004TR

Η προσπάθεια υπερτονισμού της μνημειακότητας μέσα
από  την  παράθεση  ετερόκλητων  στερεοτυπικών
στοιχείων,  όπως  σημαίες,  σκάλες,  κολώνες  κλπ...,
αφαιρεί  από το  γλυπτό τον πρωταγωνιστικό του  ρόλο
και  καταλήγει  σε  ένα  σύνολο  μάλλον  ασύνδετο,
άκαμπτο και απρόσιτο στο κοινό.

8 96064552AA

Ενδιαφέρουσα  η  σύνθεση  της  πλακόστρωσης  αλλά
τελικά  μετατοπίζει  το  βλέμμα  από  τον  κατακόρυφο
άξονα στο επίπεδο του εδάφους, αδυνατώντας έτσι να
σηματοδοτήσει  επαρκώς  το  γλυπτό.  Το  προτεινόμενο
βάθρο φαίνεται ως ξένο σώμα και ως προς την σύνθεση
της  πλακόστρωσης  και  ως  προς  την  δυναμική  του
αδριάντα.

9 AA22241217

Πρόταση  προσανατολισμένη  περισσότερο  πρός  την
εποχιακή λειτουργικότητα της πλατείας παρά προς την
διαχρονική ιστορικότητα του μνημείου. Ο συμβολισμός
των στοιχείων του δένδρου και του νερού παρέχουν μία
μάλλον  ασθενή  αιτιολόγηση  της  μορφολογικής
σύνθεσης που ουσιαστικά στο σύνολό της παραγκωνίζει
το άγαλμα και υποβαθμίζει την ιστορικότητά του. 
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10 1618T0339K

Επιτυχημένος ο σχεδιασμός του υπόγειου χώρου για την
φιλοξενία  των  οστών,  και  κομψή  η  χρήση  του  υγρού
στοιχείου σε συνδυασμό με την άρτια επεξεργασία του
οπλισμένου σκυροδέματος. Αρνητικό στοιχείο θεωρείται
η προεξάρχουσα μορφή-προφίλ του βάθρου που μάλλον
απομακρύνεται από την ζητούμενη σημασιοδότηση της
ιστορικότητας του μνημείου. 

11 A888888888A

Προσεγμένη  πρόταση  λειτουργεί  επιτυχώς  και  ως
τοπόσημο και ως μνημείο. Λεπτομερής υποστήριξη της
πρότασης με οξυδερκή στοιχεία χρήσης του χώρου κάτω
από τη στάθμη του εδάφους. Εξαιρετική η μορφολογική
επίλυση  του  οστεοφυλακίου  καθώς  και  η  ήρεμη
ρηγμάτωση του εδάφους για την υποδοχή μιάς λιτής και
προσβάσιμης  μνημειακής  κατασκευής.  Επιτυχής  η
χαμηλή φύτευση σε αρμονικό διάλογο με το περιβάλλον
πράσινο στο ανατολικό τμήμα της πλατείας. Υπερβολική
ίσως η προτεινόμενη υψομετρική διαφορά του γλυπτού
από το έδαφος. 

12 26141204AZ

Υπερβολικά  ογκώδης  κατασκευή  με  σύνθεση
ετερογενών υλικών. Η επιθετική μορφή του βάθρου δρά
απωθητικά  προς  τον  θεατή  και  είναι  ιδιαίτερα
παρεμβατική  στον  χώρο  της  πλατείας.  Ενδιαφέρουσα
είναι  η  επιλογή  των  υλικών  αλλά  μάλλον  άστοχη  η
χρήση του νερού.

13 25519166AI

Μελετημένη  λύση  ως  προς  την  αυτονομία  του
αρχιτεκτονικού συντακτικού που επιχειρεί να συνδεθεί
με το γλυπτό, δίχως ωστόσο να πείθει για τη δυνατότητα
αυτή.  Ενδιαφέρουσα  η  δυναμική  της  πρισματικής
επεξεργασίας  αλλά  στερείται  εξωστρέφειας  και  δεν
γίνεται αντιληπτή. Το περιμετρικό ρήγμα αποκόβει την
ελεύθερη  πρόσβαση  προς  το  άγαλμα  και  μάλλον
σημασιοδοτεί αρνητικά το μνημείο. 

Επιβεβαίωση αποτελεσμάτων και οριστική έγκριση αυτών.
Η Επιτροπή μετά από εξαντλητική συζήτηση,  προέβη σε νέα βαθμολόγηση μεταξύ
των  επτά  προκριθεισών  προτάσεων  που  προέκυψαν  από  το  πρακτικό  της  22ης

Νοεμβρίου 2017.

Από  την  βαθμολόγηση  προέκυψε  η  τελική  κατάταξη  των  προτάσεων,  όπως
εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

Τελική κατάταξη Χαρακτηριστικός  αριθμός
συμμετοχής 
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1 1L729128C9
2 A888888888A
3 1801K0310E
4 25519166AI
5 01426596AD
6 1618T0339K
7 GG00000001

Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν στην απονομή των βραβείων. Η
επιτροπή  αποφάσισε  κατά  πλειοψηφία  να  μην  απονείμει  πρώτο  βραβείο,
θεωρώντας ότι δεν εκπληρώνονται στο μέγιστο βαθμό, οι στόχοι που έχει θέσει ο
αγωνοθέτης.
Το μέλος της Επιτροπής Αθανάσιος Μπαμπανέλος, διαφώνησε θεωρώντας ότι οι
στόχοι,  όπως  αυτοί  τέθηκαν  στην  προκήρυξη  (έστω  κι  αν  κρίνονται  οι  ίδιοι  ως
ελλιπείς) και στα πλαίσια ενός φοιτητικού διαγωνισμού ιδεών εκπληρώνονται από
τις προκριθείσες μελέτες.
Το μέλος της Επιτροπής Νικόλαος Γεωργιάδης επεσήμανε ότι, κατά την προσωπική
του άποψη, η πρόταση 1L729128C9 διέπεται από μία αρχιτεκτονική σύλληψη της
οποίας  η  πλήρης  ανάπτυξη  απαιτεί  περισσότερη  έκταση  χώρου διακινδυνεύοντας
έτσι να λειτουργήσει παρεμβατικά στον χώρο της πλατείας.

Τα αποτελέσματα της ανωτέρω διαδικασίας είναι η απονομή 2ου και 3ου βραβείου
καθώς και η πρόταση εξαγοράς τριών μελετών: 

ΒΡΑΒΕΙΟ Χαρακτηριστικός αριθμός συμμετοχής
2Ο 1L729128C9
3Ο A888888888A

ΕΠΑΙΝΟΙ Χαρακτηριστικός αριθμός συμμετοχής
1801K0310E
25519166AI
01426596AD

Η συνεδρίαση της κριτικής ολοκληρώθηκε στις 17:00  και υπογράφεται το πρακτικό
ως ακολούθως:

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τα μέλη

1

2

3
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4

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΙΔΕΩΝ

«ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

5ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ
5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΕΩΣ

ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Στην Τρίπολη σήμερα, 4 Δεκεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:30, συνήλθε
νόμιμα  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  στον  πρώτο  όροφο  του  Δημαρχιακού
Καταστήματος   επί  της  οδού  Λαγοπάτη  και  Αταλάντης  στην  Τρίπολη,  η  Κριτική
Επιτροπή  του  Πανελλήνιου  Αρχιτεκτονικού  Διαγωνισμού  Ιδεών  με  θέμα
«ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΥ ΟΣΤΩΝ Θ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΡΕΩΣ  ΤΗΣ  ΤΡΙΠΟΛΗΣ»  όπως  αυτή  ορίσθηκε  με  την   αριθμ.
562/2017 απόφαση του Δήμου Τρίπολης, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Τεύχος
ΥΟΔΔ) 475/29-9-2017.

 Στη συνεδρίαση παρόντες αυτοπροσώπως ήταν οι: 
•  Ζαφειροπούλου  Σοφία  του  Φωτίου,  Αρχ/των  Μηχανικός,  υπάλληλος  του
τμήματος  Τεχνικών  Έργων  και  Μελετών  της  Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και
Πολεοδομίας του Δήμου Τρίπολης
•  Πάγκαλος  Παναγιώτης  του  Δημητρίου,  Αρχ/των  Μηχανικός,  ελεύθερος
επαγγελματίας, Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής
•  Γεωργιάδης  Νικόλαος  του  Μιχαήλ,  Αρχ/των  Μηχανικός,  Ελεύθερος
επαγγελματίας 
 •  Μπαμπανέλος  Αθανάσιος  του Αγαμέμνονος,   Αρχ/των  Μηχανικός,  ελεύθερος
επαγγελματίας
Γραμματέας της Κριτικής Επιτροπής 
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• Θεόδωρος Τσάμης του Κωνσταντίνου, υπάλληλος του τμήματος Απασχόλησης και
Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής και Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης,

 Τα μέλη της επιτροπής προχώρησαν στην αποσφράγιση των αδιαφανών φακέλων
που περιλαμβάνονταν στις 13 μελέτες που πληρούσαν τα κριτήρια της προκήρυξης
και έγιναν αποδεκτές για το 2ο στάδιο αξιολόγησης. 
Ειδικότερα,  μετά  από  λεπτομερή  εξέταση  των  δικαιολογητικών  των  φακέλων,
εξακριβώθηκε η ταυτότητα των συντακτών των προτάσεων που προκρίθηκαν και
προτάθηκαν  για διάκριση µε τη σειρά που κατείχαν στη γενική κατάταξη. 
Επίσης  διαπιστώθηκε  το  δικαίωμα  συμμετοχής  στον  διαγωνισμό  των  πέντε  (5)
διακριθεισών μελετών, οι οποίες όλες τηρούσαν τις απαιτήσεις της προκήρυξης. 
Τα στοιχεία των διαγωνιζομένων των οποίων οι  προτάσεις  προκρίθηκαν για την
απονομή των βραβείων είναι:

ΒΡΑΒΕΙΟ
Χαρακτηριστικός αριθμός 
συμμετοχής

Στοιχεία Διαγωνιζομένων

2Ο 1L729128C9
Κάρτα Χρυσάνθη
Παλούμπης Κωνσταντίνος
Παπανικολάου Ελένη

3Ο A888888888A

Σιγάλας Φοίβος
Βρανά Κυριακή
Πάστρα Ελεάνα
Γκιόκας Παναγιώτης 

Τα στοιχεία των διαγωνιζομένων των οποίων οι  προτάσεις προτάθηκαν  για την
απονομή επαίνων είναι:

ΕΠΑΙΝΟΙ
Χαρακτηριστικός  αριθμός
συμμετοχής

1801K0310E
Κωνσταντοπούλου Άννα
Ντούπας Δημήτριος

25519166AI Ιακωβάκης Αλέξανδρος

01426596AD
Σχοινά Κωνσταντίνα
Αφεντούλη Ειρήνη

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τα μέλη

1

2

3
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παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο 
1. Να εγκρίνει τα Πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής και να επικυρώσει με απόφασή

του σύμφωνα με το τελικό 5ο Πρακτικό το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού. 

Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  η  οποία  περιλαμβάνεται  αναλυτικά  και
πλήρως απομαγνητοφωνημένη στα πρακτικά της με αριθμό 2 Συνεδριάσεως, της
16ης Ιανουαρίου  2018.

Μετά από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο
μειοψηφούντων  των  Δημοτικών  Συμβούλων  κ.  1.  Σμυρνιώτη  Ιωάννη,
2.Κοσκινά  Δημήτριου,  3.Ταλούμη  Κωνσταντίνου,  4.Εικοσιδέκα  Μαρίας,
5.Μπισιούλη  Ζαφείριου,  6.Τζιούμη  Κωνσταντίνου,  7.Κούρου  Ηλία,
8.Χατζόπουλου Στέφανου, 9.Αλεξάκη Βασίλειου και 10.Νικολάου Δημήτριου 

Α Π Ο Φ Α Σ  Ι Ζ Ε Ι   ΚΑΤΑ Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 

Εγκρίνει τα Πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής και επικυρώνει το αποτέλεσμα του
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ  ΑΝΟΙΧΤΟΥ  ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΔΕΩΝ  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΒΑΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΟΣ
ΚΑΙ  ΧΩΡΟΥ  ΟΣΤΩΝ  Θ.  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ  ΣΤΗΝ  ΠΛΑΤΕΙΑ  ΑΡΕΩΣ  ΤΗΣ
ΤΡΙΠΟΛΗΣ σύμφωνα με το τελικό 5ο Πρακτικό. 

Παρακαλεί τον κ. Δήμαρχο για τη πιο πέρα ενέργεια και εξέδωσε την υπ’ αριθμό
3/2018 απόφασή του.    
                          

                       Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη
του Δημοτικού  Συμβουλίου Τρίπολης

    ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
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