
                                         

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 

    Δ Η Μ Ο Σ   Χ Α Λ Κ Ι Δ Ε Ω Ν                         Από το πρακτικό Νο 26/ 2016 συνεδρίασης  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                   του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκίδας  

                                                                                                            Αριθμ. αποφ. 375/ 2016    

Στη Χαλκίδα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου λόγω ακαταλληλότητας της αίθουσας

του Δημοτικού Καταστήματος σύμφωνα με την υπ. αρ. 6/2011ΑΔΣ συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση

σήμερα  την  29η του  μήνα  Νοεμβρίου  του  έτους  2016  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  19:00, το  Δημοτικό

Συμβούλιο  Χαλκίδας έπειτα από την αρ. πρ.  45159/25-11-2016 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου

του  Δημοτικού Συμβουλίου, που  επιδόθηκε σε κάθε ένα  Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του

Ν.  3852/2010  (Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –

Πρόγραμμα Καλλικράτης). Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο  45 μελών

βρέθηκαν παρόντα  37  όπως παρακάτω:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14 ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26 ΓΟΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

2. ΖΛΑΚΩΝΗ–ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓ 15 ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 27 ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΓΙΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16. ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 28 ΔΑΡΙΒΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
4. ΜΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 17. ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 29 ΣΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
5. ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18. ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 30. ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ-ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΑΝ.
6. ΨΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19. ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31. ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
7. ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 20. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ 32. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

8. ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 21. ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 33. ΣΙΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

9. ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤ 22. ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 34. ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

10 ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 23. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 35. ΔΗΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

11 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24. ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 36 ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ

12 ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25 ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ 37 ΜΙΤΖΙΦΙΡΗ ΕΛΕΝΗ

13 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ:  ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ  –  ΔΙΟΝΥΣΗΣ,  ΠΑΤΕΛΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  ΒΕΡΟΝΙΚΙΑΤΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ,

ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΤΣΟΜΩΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΡΔΗΣ ΔΗΜΟΣ,  ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ, ΠΡΑΤΣΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Στη συνεδρίαση ύστερα από νόμιμη πρόσκληση, σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν. 3852/2010

παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Χαλκίδας κ. ΠΑΓΩΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ 

Γραμματέας στην ανωτέρω συνεδρίαση ήταν η τακτική υπάλληλος του Δήμου, Κατώλη Φωτεινή 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η: Περί επικύρωσης του αποτελέσματος του Ανοικτού Αρχιτεκτονικού

Διαγωνισμού  Προσχεδίων  με  θέμα:  «Αποκατάσταση,  ανάδειξη,  και  λειτουργική

επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών

της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς»

Ο  κ.  Πρόεδρος  εισηγούμενος  το  1ο  θέμα  ημερησίας  διάταξης  έθεσε  υπόψη  του  Δημοτικού

Συμβουλίου το υπ. αρ  45177/25-11-2015 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο

έχει ως εξής:
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Σας  διαβιβάζουμε  σε  φωτοαντίγραφα  τα  Πρακτικά  της  Επιτροπής  Κριτών  του  εν  θέματι

Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων του Δήμου μας και παρακαλούμε να τα θέσετε υπόψιν του

Δημοτικού  μας  Συμβουλίου,  προκειμένου  με  Απόφασή  του  να  επικυρωθεί  το  αποτέλεσμα  του

διαγωνισμού, σύμφωνα πάντα με  το άρθρο 14  της υπ΄ αριθμ. 275/2016 Απόφασης της Οικονομικής

Επιτροπής  (ΑΔΑ:  7ΞΒΙΩΗΑ-ΞΞΓ)  Έγκριση  των  όρων  της  Αναλυτικής  Προκήρυξης  του  Ανοικτού

Αρχιτεκτονικού  Διαγωνισμού  Προσχεδίων  με  θέμα:  “Αποκατάσταση,  ανάδειξη,  και  λειτουργική

επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας

Πλατείας Αγοράς”.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ
Ανοικτός  Αρχιτεκτονικός  Διαγωνισμός  Προσχεδίων  με  θέμα:  "Αποκατάσταση,  ανάδειξη,  και
λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών
της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς”.
Στη Χαλκίδα σήμερα, 5 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, συνέρχεται νόμιμα στο χώρο
συνεδριάσεων της στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου “Κότσικα” επί
της  οδού  Φαρμακίδου  15  στη  Χαλκίδα,  η  Επιτροπή  Κριτών  του  Ανοικτού  Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα: "Αποκατάσταση, ανάδειξη, και λειτουργική επανένταξη της
Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας
Αγοράς"  προκειμένου  να  αξιολογήσει  τις  υποβληθείσες  μελέτες,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της
Αναλυτικής  Προκήρυξης  του  Διαγωνισμού  (αρ.  275/2016  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου
Χαλκιδέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201, 15/04/2016).
Στη συνεδρίαση παρόντες είναι οι κκ.: 
1.  Αίσωπος  Ιωάννης,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  Καθηγητής  Αρχιτεκτονικού  και  Αστικού  Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Πατρών, κριτής "εκ προσωπικοτήτων", 
2. Αντωνίου Δημήτριος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Neapolis Πάφου,
3.  Κακουλίδου  Ναταλία,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  υπάλληλος  Δήμου  Χαλκιδέων,  εκπρόσωπος  της
διοργανώτριας αρχής, 
4. Ντάφλος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, 
5. Τζώρα Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας.
Παρούσα είναι επίσης η Γραμματέας της Επιτροπής κα Αργυρώ Γεωργουδάκη, υπάλληλος του Δήμου
Χαλκιδέων (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201, 15/04/2016).
Τα μέλη της Επιτροπής καλωσορίζει  και ενημερώνει ο Δήμαρχος Χαλκιδέων κ. Χ. Παγώνης και στη
συνέχεια  επισκέπτονται  όλοι  μαζί  τον  χώρο  της  Δημοτικής  Αγοράς  και  της  Πλατείας  Αγοράς
προκειμένου να αποκτήσουν σαφή άποψη της υφιστάμενης κατάστασης. 
Στο σημείο αυτό και ώρα 14:00 ολοκληρώνεται και λύεται η 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Κριτών. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ
Ανοικτός  Αρχιτεκτονικός  Διαγωνισμός  Προσχεδίων  με  θέμα:  "Αποκατάσταση,  ανάδειξη,  και
λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών
της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς”.
Στη Χαλκίδα σήμερα, 7 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, συνέρχεται νόμιμα στο χώρο
συνεδριάσεων της στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου “Κότσικα” επί
της  οδού  Φαρμακίδου  15  στη  Χαλκίδα,  η  Επιτροπή  Κριτών  του  Ανοικτού  Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα: "Αποκατάσταση, ανάδειξη, και λειτουργική επανένταξη της
Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας
Αγοράς"  προκειμένου  να  αξιολογήσει  τις  υποβληθείσες  μελέτες,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της
Αναλυτικής  Προκήρυξης  του  Διαγωνισμού  (αρ.  275/2016  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου
Χαλκιδέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201, 15/04/2016).
Στη συνεδρίαση παρόντες είναι οι κκ.: 
1.  Αίσωπος  Ιωάννης,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  Καθηγητής  Αρχιτεκτονικού  και  Αστικού  Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Πατρών, κριτής "εκ προσωπικοτήτων", 
2. Αντωνίου Δημήτριος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Neapolis Πάφου,
3.  Κακουλίδου  Ναταλία,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  υπάλληλος  Δήμου  Χαλκιδέων,  εκπρόσωπος  της
διοργανώτριας αρχής, 
4. Ντάφλος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, 
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5. Τζώρα Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας.
Παρούσα είναι επίσης η Γραμματέας της Επιτροπής κα Αργυρώ Γεωργουδάκη, υπάλληλος του Δήμου
Χαλκιδέων (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201, 15/04/2016).
Αφού διαπιστώνεται ότι υπάρχει η απαιτούμενη απαρτία, τα μέλη της Επιτροπής Κριτών αποφασίζουν
ομόφωνα τον ορισμό του κ. Ιωάννη Αίσωπου ως Προέδρου της Επιτροπής. Ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της διαδικασίας. 
Στη συνέχεια η Επιτροπή παραλαμβάνει από τη διοργανώτρια αρχή τους φακέλους συμμετοχής στο
διαγωνισμό.  Τα  μέλη  ενημερώνονται  από  τον  Πρόεδρο  για  τις  ερωτήσεις  και  τις  απαντήσεις  που
προέκυψαν κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, για τις προδιαγραφές του διαγωνισμού και τα κριτήρια
αξιόλογης των μελετών, καθώς επίσης και για το χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης της Επιτροπής. 
Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ότι το πρώτο στάδιο της διαδικασίας κρίσης είναι ο
έλεγχος των τυπικών προϋποθέσεων έγκυρης συμμετοχής των υποβληθέντων μελετών, σύμφωνα με το
άρθρο 9 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 19-9-2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00. 
Συνολικά παρελήφθησαν έγκαιρα και έλαβαν αύξοντα αριθμό συμμετοχής 17 συσκευασίες/δέματα οι
οποίες και παραδόθηκαν από τη διοργανώτρια αρχή στην Επιτροπή. 
Η μελέτη με κωδικό αριθμό JD1981290116, δεν τηρούσε τις προδιαγραφές ως προς τον αριθμό ψηφίων
του κωδικού αριθμού μελέτης (είχε 12 ψηφία αντί για 10 ψηφία) και λανθασμένη διεύθυνση αποστολής
(διαφορετική  από  τη  οριζόμενη  στην  προκήρυξη,  άρθρο  9,  παρ.  9:  Δήμος  Χαλκιδέων,  Διεύθυνση
Τεχνικών  Υπηρεσιών,  Για  την  Κριτική  Επιτροπή  του  Ανοικτού  Διαγωνισμού  Προσχεδίων:
"Αποκατάσταση,  ανάδειξη,  και  λειτουργική  επανένταξη  της  Δημοτικής  Αγοράς  Χαλκίδας  καθώς  και
ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς”, Οδός Ληλαντίων και Μεγασθένους, 2ος

όροφος, 34100, Χαλκίδα). Επομένως η πρόταση αυτή αποκλείστηκε.
Οι υπόλοιπες 16 μελέτες ελέχθησαν ως προς την εμπρόθεσμη παράδοση ή αποστολή μέσω ΕΛΤΑ ή
υπηρεσίας ταχυμεταφορών και, στη συνέχεια, αποσφραγίσθηκαν. 
Μετά την αποσφράγιση, τα μέλη της Επιτροπής μονογράφουν τόσο τους αδιαφανείς φακέλους με τα
στοιχεία  των  μελετητών,  όσο  και  τα  επιμέρους  υποβληθέντα  στοιχεία  (φάκελοι  αποσφράγισης,
πινακίδες, τεύχη κλπ.). Οι αδιαφανείς φάκελοι με τα στοιχεία των διαγωνιζομένων παραδίδονται στη
διοργανώτρια αρχή προς φύλαξη.  Οι 16 μελέτες που αποσφραγίσθηκαν και διέθεταν όλες τις τυπικές
προϋποθέσεις  έγκυρης  συμμετοχής,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  9  της  προκήρυξης,  αναφέρονται  στον
παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Κωδικός Μελέτης

1 00010312ST
2 65860881ΕΚ
3 194W11W491
4 2222JL2222
5 Ε514Ζ77282
6 31415926MS
7 85541121AL
8 67891687SK

9 PR16091037
10 99999999AA

11 AA00002007
12 11061989HP
13 23687152DW
14 10322617EB
15 AA09501605
16 05032011FA

Στο σημείο αυτό και ώρα 14:00 ολοκληρώνεται και λύεται η 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Κριτών. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ
Ανοικτός  Αρχιτεκτονικός  Διαγωνισμός  Προσχεδίων  με  θέμα:  "Αποκατάσταση,  ανάδειξη,  και
λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών
της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς”.
Στη Χαλκίδα σήμερα, 21 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, συνέρχεται νόμιμα στο
χώρο συνεδριάσεων της στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου “Κότσικα”
επί  της  οδού  Φαρμακίδου  15  στη  Χαλκίδα,  η  Επιτροπή  Κριτών  του  Ανοικτού  Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα: "Αποκατάσταση, ανάδειξη, και λειτουργική επανένταξη της
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Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας
Αγοράς"  προκειμένου να συνεχίσει την αξιολόγηση των μελετών που υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις  της  Αναλυτικής  Προκήρυξης  του  Διαγωνισμού  (αρ.  275/2016  Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201, 15/04/2016).
Στη συνεδρίαση παρόντες είναι οι κκ.: 
1.  Αίσωπος  Ιωάννης,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  Καθηγητής  Αρχιτεκτονικού  και  Αστικού  Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Πατρών, κριτής "εκ προσωπικοτήτων", Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. Αντωνίου Δημήτριος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Neapolis Πάφου,
3.  Κακουλίδου  Ναταλία,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  υπάλληλος  Δήμου  Χαλκιδέων,  εκπρόσωπος  της
διοργανώτριας αρχής, 
4. Ντάφλος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, 
5. Τζώρα Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας.
Παρούσα είναι επίσης η Γραμματέας της Επιτροπής κα Αργυρώ Γεωργουδάκη, υπάλληλος του Δήμου
Χαλκιδέων (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201, 15/04/2016).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε την απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Τα μέλη της Επιτροπής περιήλθαν κατ’ ιδίαν και εξέτασαν το σύνολο των υποβληθέντων στοιχείων των
16 συμμετοχών, προκειμένου να διαμορφώσουν μία αρχική άποψη των συμμετοχών.
Στο σημείο αυτό και ώρα 14:00 ολοκληρώνεται και λύεται η 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Κριτών. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ
Ανοικτός  Αρχιτεκτονικός  Διαγωνισμός  Προσχεδίων  με  θέμα:  "Αποκατάσταση,  ανάδειξη,  και
λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών
της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς”.
Στη Χαλκίδα σήμερα, 25 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00, συνέρχεται νόμιμα στο χώρο
συνεδριάσεων της στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου “Κότσικα” επί
της  οδού  Φαρμακίδου  15  στη  Χαλκίδα,  η  Επιτροπή  Κριτών  του  Ανοικτού  Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα: "Αποκατάσταση, ανάδειξη, και λειτουργική επανένταξη της
Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας
Αγοράς"  προκειμένου να συνεχίσει την αξιολόγηση των μελετών που υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις  της  Αναλυτικής  Προκήρυξης  του  Διαγωνισμού  (αρ.  275/2016  Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201, 15/04/2016).
Στη συνεδρίαση παρόντες είναι οι κκ.: 
1.  Αίσωπος  Ιωάννης,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  Καθηγητής  Αρχιτεκτονικού  και  Αστικού  Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Πατρών, κριτής "εκ προσωπικοτήτων", Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. Αντωνίου Δημήτριος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Neapolis Πάφου,
3.  Κακουλίδου  Ναταλία,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  υπάλληλος  Δήμου  Χαλκιδέων,  εκπρόσωπος  της
διοργανώτριας αρχής, 
4. Ντάφλος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, 
5. Τζώρα Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας.
Παρούσα είναι επίσης η Γραμματέας της Επιτροπής κα Αργυρώ Γεωργουδάκη, υπάλληλος του Δήμου
Χαλκιδέων (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201, 15/04/2016).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε την απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Τα μέλη της Επιτροπής ξεκίνησαν τη λεπτομερή εξέταση των υποβληθέντων στοιχείων των 16 έγκυρων
συμμετοχών, λαμβάνοντας υπόψη τους τα κριτήρια αξιολόγησης όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 7
της προκήρυξης του διαγωνισμού. 
Ολοκληρώνοντας τη λεπτομερή εξέταση και αξιολόγηση των μελετών και σε συνέχεια διεξοδικής μεταξύ
τους  διαλογικής  συζήτησης  και  ανταλλαγής  απόψεων,  τα  μέλη  της  Επιτροπής  προκρίνουν  για  την
επόμενη φάση αξιολόγησης τις παρακάτω έντεκα (11) μελέτες με τους εξής χαρακτηριστικούς κωδικούς
συμμετοχής και αντίστοιχους αύξοντες αριθμούς αποσφράγισης:

Α/Α
αποσφράγισης

Κωδικός Μελέτης

1 00010312ST
3 194W11W491
4 2222JL2222
6 31415926MS

8 67891687SK
9 PR16091037

10 99999999AA
11 AA00002007
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12 11061989HP
13 23687152DW
14 10322617EB

Στο σημείο αυτό και ώρα 14:00 ολοκληρώνεται και λύεται η 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Κριτών. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ
Ανοικτός  Αρχιτεκτονικός  Διαγωνισμός  Προσχεδίων  με  θέμα:  "Αποκατάσταση,  ανάδειξη,  και
λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών
της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς”.
Στη Χαλκίδα σήμερα, 27 Οκτωβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, συνέρχεται νόμιμα στο χώρο
συνεδριάσεων της στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου “Κότσικα” επί
της  οδού  Φαρμακίδου  15  στη  Χαλκίδα,  η  Επιτροπή  Κριτών  του  Ανοικτού  Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα: "Αποκατάσταση, ανάδειξη, και λειτουργική επανένταξη της
Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας
Αγοράς"  προκειμένου να συνεχίσει την αξιολόγηση των μελετών που υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις  της  Αναλυτικής  Προκήρυξης  του  Διαγωνισμού  (αρ.  275/2016  Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201, 15/04/2016).
Στη συνεδρίαση παρόντες είναι οι κκ.: 
1.  Αίσωπος  Ιωάννης,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  Καθηγητής  Αρχιτεκτονικού  και  Αστικού  Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Πατρών, κριτής "εκ προσωπικοτήτων", Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. Αντωνίου Δημήτριος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Neapolis Πάφου,
3.  Κακουλίδου  Ναταλία,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  υπάλληλος  Δήμου  Χαλκιδέων,  εκπρόσωπος  της
διοργανώτριας αρχής, 
4. Ντάφλος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, 
5. Τζώρα Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας.
Παρούσα είναι επίσης η Γραμματέας της Επιτροπής κα Αργυρώ Γεωργουδάκη, υπάλληλος του Δήμου
Χαλκιδέων (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201, 15/04/2016).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπίστωσε την απαρτία και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
Τα  μέλη  της  Επιτροπής  συνεχίζουν  την  εξέταση  των  υποβληθέντων  στοιχείων  των  έντεκα  (11)
συμμετοχών  που  επέλεξαν  στην  προηγούμενη  συνεδρίαση,  λαμβάνοντας  υπόψη  τους  τα  κριτήρια
αξιολόγησης όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 7 της προκήρυξης του διαγωνισμού.
Σε  συνέχεια  διεξοδικής  μεταξύ  τους  διαλογικής  συζήτησης  και  ανταλλαγής  απόψεων,  τα  μέλη  της
Επιτροπής προκρίνουν για την επόμενη φάση αξιολόγησης τις παρακάτω εννέα (9) μελέτες με τους εξής
χαρακτηριστικούς κωδικούς συμμετοχής και αντίστοιχους αύξοντες αριθμούς αποσφράγισης:

Α/Α
αποσφράγισης

Κωδικός Μελέτης

1 00010312ST
3 194W11W491
4 2222JL2222
6 31415926MS
9 PR16091037

11 AA00002007
12 11061989HP
13 23687152DW
14 10322617EB

Στο σημείο αυτό και ώρα 14:00 ολοκληρώνεται και λύεται η 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Κριτών. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ
Ανοικτός  Αρχιτεκτονικός  Διαγωνισμός  Προσχεδίων  με  θέμα:  "Αποκατάσταση,  ανάδειξη,  και
λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών
της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς”.
Στη Χαλκίδα σήμερα, 5 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, συνέρχεται νόμιμα στο χώρο
συνεδριάσεων της στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου “Κότσικα” επί
της  οδού  Φαρμακίδου  15  στη  Χαλκίδα,  η  Επιτροπή  Κριτών  του  Ανοικτού  Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα: "Αποκατάσταση, ανάδειξη, και λειτουργική επανένταξη της
Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας
Αγοράς"  προκειμένου να συνεχίσει την αξιολόγηση των μελετών που υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις  της  Αναλυτικής  Προκήρυξης  του  Διαγωνισμού  (αρ.  275/2016  Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201, 15/04/2016).
Στη συνεδρίαση παρόντες είναι οι κκ.: 
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1.  Αίσωπος  Ιωάννης,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  Καθηγητής  Αρχιτεκτονικού  και  Αστικού  Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Πατρών, κριτής "εκ προσωπικοτήτων", Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. Αντωνίου Δημήτριος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Neapolis Πάφου,
3.  Κακουλίδου  Ναταλία,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  υπάλληλος  Δήμου  Χαλκιδέων,  εκπρόσωπος  της
διοργανώτριας αρχής, 
4. Ντάφλος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, 
5. Τζώρα Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας.
Παρούσα είναι επίσης η Γραμματέας της Επιτροπής κα Αργυρώ Γεωργουδάκη, υπάλληλος του Δήμου
Χαλκιδέων (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201, 15/04/2016).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπιστώνει την απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
Τα  μέλη  της  Επιτροπής  εξετάζοντας  εκ  νέου  τις  εννέα  (9)  μελέτες  που  προκρίθηκαν  κατά  την
προηγούμενη συνεδρίαση και συνεχίζοντας τη μεταξύ τους ανταλλαγή απόψεων σχετικά με το βαθμό
εκπλήρωσης των κριτήριων αξιολόγησης που έθεσε η προκήρυξη του διαγωνισμού, καθώς επίσης και
τα ειδικότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα και τις ελλείψεις της κάθε μελέτης, προκρίνουν για διάκριση τις
παρακάτω  έξι  (6)  μελέτες  με  τους  εξής  χαρακτηριστικούς  κωδικούς  συμμετοχής  και  αντίστοιχους
αύξοντες αριθμούς αποσφράγισης:

Α/Α
αποσφράγισης

Κωδικός Μελέτης

3 194W11W491
9 PR16091037

11 AA00002007
12 11061989HP
13 23687152DW
14 10322617EB

Η Επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα στις τρεις (3) μελέτες που, από τις εννέα (9), δεν προκρίθηκαν στις έξι
(6) προς διάκριση μελέτες, να απονεμηθεί Εύφημος Μνεία. 
Συγκριμένα,  οι  τρεις  (3)  μελέτες  στις  οποίες  απονέμεται  Εύφημος  Μνεία  είναι  οι  εξής  με  τους
χαρακτηριστικούς κωδικούς συμμετοχής και τους αντίστοιχους αύξοντες αριθμούς αποσφράγισης:

1 00010312ST Εύφημος Μνεία
4 2222JL2222 Εύφημος Μνεία
6 31415926MS Εύφημος Μνεία

Στο σημείο αυτό και ώρα 14:00 ολοκληρώνεται και λύεται η 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Κριτών. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ
Ανοικτός  Αρχιτεκτονικός  Διαγωνισμός  Προσχεδίων  με  θέμα:  "Αποκατάσταση,  ανάδειξη,  και
λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών
της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς”.
Στη Χαλκίδα σήμερα, 10 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, συνέρχεται νόμιμα στο χώρο
συνεδριάσεων της στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου “Κότσικα” επί
της  οδού  Φαρμακίδου  15  στη  Χαλκίδα,  η  Επιτροπή  Κριτών  του  Ανοικτού  Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα: "Αποκατάσταση, ανάδειξη, και λειτουργική επανένταξη της
Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας
Αγοράς"  προκειμένου να συνεχίσει την αξιολόγηση των μελετών που υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις  της  Αναλυτικής  Προκήρυξης  του  Διαγωνισμού  (αρ.  275/2016  Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201, 15/04/2016).
Στη συνεδρίαση παρόντες είναι οι κκ.: 
1.  Αίσωπος  Ιωάννης,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  Καθηγητής  Αρχιτεκτονικού  και  Αστικού  Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Πατρών, κριτής "εκ προσωπικοτήτων", Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. Αντωνίου Δημήτριος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Neapolis Πάφου,
3.  Κακουλίδου  Ναταλία,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  υπάλληλος  Δήμου  Χαλκιδέων,  εκπρόσωπος  της
διοργανώτριας αρχής, 
4. Ντάφλος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, 
5. Τζώρα Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας.
Παρούσα είναι επίσης η Γραμματέας της Επιτροπής κα Αργυρώ Γεωργουδάκη, υπάλληλος του Δήμου
Χαλκιδέων (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201, 15/04/2016).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπιστώνει την απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
Τα μέλη της Επιτροπής εξετάζοντας εκ νέου τις έξι (6) προκριθείσες μελέτες και μετά από συγκριτική
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διαδικασία αποφάσισαν κατά πλειοψηφία να προκρίνουν προς βράβευση τις παρακάτω τρεις (3) μελέτες
με  τους  εξής  χαρακτηριστικούς  κωδικούς  συμμετοχής  και  αντίστοιχους  αύξοντες  αριθμούς
αποσφράγισης:

3 194W11W491
9 PR16091037
14 10322617EB

Στη συνέχεια,  τα  μέλη  της  Επιτροπής  αποφάσισαν  κατά  πλειοψηφία  να  απονείμουν  Επαίνους  στις
παρακάτω τρεις  (3) μελέτες  με τους εξής χαρακτηριστικούς  κωδικούς συμμετοχής  και  αντίστοιχους
αύξοντες αριθμούς αποσφράγισης:

11 AA00002007
12 11061989HP
13 23687152DW

Στο σημείο αυτό και ώρα 14:00 ολοκληρώνεται και λύεται η 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Κριτών. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ
Ανοικτός  Αρχιτεκτονικός  Διαγωνισμός  Προσχεδίων  με  θέμα:  "Αποκατάσταση,  ανάδειξη,  και
λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών
της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς”.
Στη Χαλκίδα σήμερα, 11 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, συνέρχεται νόμιμα στο
χώρο συνεδριάσεων της στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου “Κότσικα”
επί  της  οδού  Φαρμακίδου  15  στη  Χαλκίδα,  η  Επιτροπή  Κριτών  του  Ανοικτού  Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα: "Αποκατάσταση, ανάδειξη, και λειτουργική επανένταξη της
Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας
Αγοράς"  προκειμένου να συνεχίσει την αξιολόγηση των μελετών που υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τις
απαιτήσεις  της  Αναλυτικής  Προκήρυξης  του  Διαγωνισμού  (αρ.  275/2016  Απόφαση  Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201, 15/04/2016).

Στη συνεδρίαση παρόντες είναι οι κκ.: 
1.  Αίσωπος  Ιωάννης,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  Καθηγητής  Αρχιτεκτονικού  και  Αστικού  Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Πατρών, κριτής "εκ προσωπικοτήτων", Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. Αντωνίου Δημήτριος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Neapolis Πάφου,
3.  Κακουλίδου  Ναταλία,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  υπάλληλος  Δήμου  Χαλκιδέων,  εκπρόσωπος  της
διοργανώτριας αρχής, 
4. Ντάφλος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, 
5. Τζώρα Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας.

Παρούσα είναι επίσης η Γραμματέας της Επιτροπής κα Αργυρώ Γεωργουδάκη, υπάλληλος του Δήμου
Χαλκιδέων (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201, 15/04/2016).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπιστώνει την απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

Τα  μέλη  της  Επιτροπής  μετά  από εκτεταμένη  διαλογική  συζήτηση  και  την  εκ  νέου  αξιολόγηση  και
σύγκριση των τριών (3) μελετών που θα λάβουν έπαινο, αποφασίζουν  ομόφωνα υπέρ της απονομής
του Α' Επαίνου στη μελέτη με τον χαρακτηριστικό κωδικό συμμετοχής και αντίστοιχο αύξοντα αριθμό
αποσφράγισης:

11 AA00002007 Α' Έπαινος
Στη συνέχεια, τα μέλη αποφασίζουν ομόφωνα υπέρ της απονομής του Β' Επαίνου  στη  μελέτη με τον
χαρακτηριστικό κωδικό συμμετοχής και αντίστοιχο αύξοντα αριθμό αποσφράγισης:

13 23687152DW Β' Έπαινος
Ο  Γ'  Έπαινος  απονέμεται  ομόφωνα  στη  μελέτη  με  τον  χαρακτηριστικό  κωδικό  συμμετοχής  και
αντίστοιχο αύξοντα αριθμό αποσφράγισης:

12 11061989HP Γ' Έπαινος
Η  Επιτροπή,  αναγνωρίζοντας  τις  πολλαπλές  δυσκολίες  της  συμμετοχής  στο  διαγωνισμό  για  την
αποκατάσταση και την ανάπλαση της Αγοράς και της Πλατείας Αγοράς και το υψηλό επίπεδο των
προτάσεων  όσο  και  τη  συνθετική  πρωτοτυπία  τους,  αποφασίζει  ομόφωνα  να  προτείνει  στη
διοργανώτρια αρχή την εξαγορά έξι (6) μελετών ως ακολούθως:

Α/Α Κωδικός μελέτης Διάκριση Προτεινόμενο ποσό
εξαγοράς

11 AA00002007 Α' Έπαινος € 3.000
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13 23687152DW Β' Έπαινος € 2.500
12 11061989HP Γ' Έπαινος € 2.000
1 00010312ST Εύφημος Μνεία € 500
4 2222JL2222 Εύφημος Μνεία € 500
6 31415926MS Εύφημος Μνεία € 500

Στη συνέχεια, μετά από εκτεταμένη διαλογική συζήτηση και την εκ νέου αξιολόγηση και σύγκριση των
τριών (3) προς βράβευση μελετών, τα μέλη της Επιτροπής προχωρούν σε ψηφοφορία για την απονομή
του Α' Βραβείου. 
Τα μέλη της Επιτροπής κκ. Ι. Αίσωπος, Δ. Αντωνίου και Ν. Κακουλίδου ψηφίζουν υπέρ της απονομής
του Α'  Βραβείου στη μελέτη  με τον χαρακτηριστικό  κωδικό συμμετοχής:  10322617EB.  Τα μέλη της
Επιτροπής Κ. Ντάφλος και Μ. Τζώρα ψηφίζουν υπέρ της απονομής του Α' Βραβείου στη μελέτη με τον
χαρακτηριστικό κωδικό συμμετοχής: 194W11W491. 
Επομένως, το Α'  Βραβείο απονέμεται,  κατά πλειοψηφία,  στη  μελέτη  με τον χαρακτηριστικό  κωδικό
συμμετοχής και αύξοντα αριθμό αποσφράγισης:

14 10322617EB Α' Βραβείο
Από τις υπόλοιπες δύο (2) μελέτες που προκρίθηκαν προς βράβευση,  τα μέλη της Επιτροπής κκ. Ι.
Αίσωπος, Δ. Αντωνίου και Ν. Κακουλίδου ψηφίζουν υπέρ της απονομής του Β' Βραβείου στη μελέτη με
τον  χαρακτηριστικό  κωδικό  συμμετοχής:  PR16091037.  Τα  μέλη  της  Επιτροπής  Κ.  Ντάφλος  και  Μ.
Τζώρα ψηφίζουν  υπέρ  της  απονομής  του  Β'  Βραβείου  στη  μελέτη  με  τον  χαρακτηριστικό  κωδικό
συμμετοχής: 194W11W491. 
Επομένως, το Β'  Βραβείο απονέμεται,  κατά πλειοψηφία,  στη  μελέτη  με τον χαρακτηριστικό  κωδικό
συμμετοχής και αύξοντα αριθμό αποσφράγισης:

9 PR16091037 Β' Βραβείο
Το Γ' Βραβείο απονέμεται στη μελέτη με τον χαρακτηριστικό κωδικό συμμετοχής και αύξοντα αριθμό
αποσφράγισης:

3 194W11W491 Γ' Βραβείο
Ο τελικός  πίνακας  Βραβείων,  Επαίνων  και  Εύφημων  Μνειών  με  τους  χαρακτηριστικούς  κωδικούς
συμμετοχής και αντίστοιχους αύξοντες αριθμούς διαμορφώνεται ως εξής:

14 10322617EB Α' Βραβείο
9 PR16091037 Β' Βραβείο
3 194W11W491 Γ' Βραβείο
11 AA00002007 Α' Έπαινος
13 23687152DW Β' Έπαινος
12 11061989HP Γ' Έπαινος
1 00010312ST Εύφημος Μνεία
4 2222JL2222 Εύφημος Μνεία
6 31415926MS Εύφημος Μνεία

Στο σημείο αυτό και ώρα 14:00 ολοκληρώνεται και λύεται η 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Κριτών. 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ
Ανοικτός  Αρχιτεκτονικός  Διαγωνισμός  Προσχεδίων  με  θέμα:  "Αποκατάσταση,  ανάδειξη,  και
λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών
της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς”.
Στη Χαλκίδα σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, συνέρχεται νόμιμα στο χώρο
συνεδριάσεων της στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου “Κότσικα” επί
της  οδού  Φαρμακίδου  15  στη  Χαλκίδα,  η  Επιτροπή  Κριτών  του  Ανοικτού  Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα: "Αποκατάσταση, ανάδειξη, και λειτουργική επανένταξη της
Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας
Αγοράς"  προκειμένου  να  συνεχίσει  την  προβλεπόμενη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  μελετών  που
υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αναλυτικής Προκήρυξης του Διαγωνισμού (αρ. 275/2016
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201,
15/04/2016).
Στη συνεδρίαση παρόντες είναι οι κκ.: 
1.  Αίσωπος  Ιωάννης,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  Καθηγητής  Αρχιτεκτονικού  και  Αστικού  Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Πατρών, κριτής "εκ προσωπικοτήτων", Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. Αντωνίου Δημήτριος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Neapolis Πάφου,
3.  Κακουλίδου  Ναταλία,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  υπάλληλος  Δήμου  Χαλκιδέων,  εκπρόσωπος  της
διοργανώτριας αρχής, 
4. Ντάφλος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, 
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5. Τζώρα Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας.

Παρούσα είναι επίσης η Γραμματέας της Επιτροπής κα Αργυρώ Γεωργουδάκη, υπάλληλος του Δήμου
Χαλκιδέων (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201, 15/04/2016).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπιστώνει την απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
Τα  μέλη  της  Επιτροπής  προχωρούν  στην  αποσφράγιση  των  αδιαφανών  φακέλων  των  εννέα  (9)
διακριθέντων μελετών και διαπιστώνεται ότι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής κατά την προκήρυξη και
εξακριβώνεται η ταυτότητα των συντακτών τους. 
Δεν  δημοσιοποιούνται  τα  στοιχεία  των  συντακτών  των  μελετών  AA00002007 (Α’  Έπαινος)  και
2222JL2222 (Εύφημος Μνεία),  που δεν είχαν συμπεριλάβει σχετική δήλωση αποδοχής κοινοποίησης
των στοιχείων τους, μέχρι τη σχετική εκ μέρους τους αποδοχή μετά την επικοινωνία με εκπρόσωπο της
διοργανώτριας αρχής.
Τα  στοιχεία  των  μελετητών  που  διακρίθηκαν  με  Βραβεία,  Επαίνους  και  Εύφημες  Μνείες  με  τους
χαρακτηριστικούς κωδικούς συμμετοχής και αύξοντες αριθμούς διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α Κωδικός μελέτης Διάκριση Μελετητές

14 10322617EB Α' Βραβείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΩΜΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ
9 PR16091037 Β' Βραβείο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΑΣ

3 194W11W491 Γ' Βραβείο ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΚΙΖΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ

11 AA00002007 Α' Έπαινος ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΦΑΚΕΛΟΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

13 23687152DW Β' Έπαινος BAΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΒΡΟΣ
ΛΗΔΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
12 11061989HP Γ' Έπαινος ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΖΩΙΔΗΣ
1 00010312ST Εύφημος Μνεία ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡΤΕΟΥΡΗ
4 2222JL2222 Εύφημος Μνεία ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΦΑΚΕΛΟΣ

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ
6 31415926MS Εύφημος Μνεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Στο σημείο αυτό και ώρα 14:00 ολοκληρώνεται και λύεται η 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Κριτών. 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ

Ανοικτός  Αρχιτεκτονικός  Διαγωνισμός  Προσχεδίων  με  θέμα:  "Αποκατάσταση,  ανάδειξη,  και

λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών

της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς”.

Στη Χαλκίδα σήμερα, 18  Nοεμβρίου 2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00, συνέρχεται  νόμιμα στο
χώρο συνεδριάσεων της στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου “Κότσικα”
επί  της  οδού  Φαρμακίδου  15  στη  Χαλκίδα,  η  Επιτροπή  Κριτών  του  Ανοικτού  Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα: "Αποκατάσταση, ανάδειξη, και λειτουργική επανένταξη της
Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας
Αγοράς"  προκειμένου  να  προβεί  στην  συγγραφή  των  πρακτικών,  σύμφωνα  με  τις  απαιτήσεις  της
Αναλυτικής  Προκήρυξης  του  Διαγωνισμού  (αρ.  275/2016  Απόφαση  Οικονομικής  Επιτροπής  Δήμου
Χαλκιδέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201, 15/04/2016).
Στη συνεδρίαση παρόντες είναι οι κκ.: 
1.  Αίσωπος  Ιωάννης,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  Καθηγητής  Αρχιτεκτονικού  και  Αστικού  Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Πατρών, κριτής "εκ προσωπικοτήτων", Πρόεδρος της Επιτροπής,
2. Αντωνίου Δημήτριος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Neapolis Πάφου,
3.  Κακουλίδου  Ναταλία,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  υπάλληλος  Δήμου  Χαλκιδέων,  εκπρόσωπος  της
διοργανώτριας αρχής, 
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4. Ντάφλος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, 
5. Τζώρα Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας.
Παρούσα είναι επίσης η Γραμματέας της Επιτροπής κα Αργυρώ Γεωργουδάκη, υπάλληλος του Δήμου
Χαλκιδέων (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201, 15/04/2016).
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπιστώνει την απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 
Η Επιτροπή συνοψίζει και καταγράφει συνοπτικά την αξιολογική κρίση της για κάθε μια από τις δεκαέξι
(16) συμμετοχές στο διαγωνισμό ως ακολούθως:
   [1] Κωδικός αριθμός μελέτης   10322617EB   (Α’ Βραβείο)  
Η μελέτη συγκροτεί μια πολύ ξεκάθαρη, ευρηματική, σύγχρονη αλλά και ρεαλιστική στην υλοποίησή της
πρόταση,  που  μπορεί  να  κατασκευαστεί  ακόμη  και  σε  φάσεις,  και  απαντά  πολύ  ικανοποιητικά  στο
σύνολο  των σχεδιαστικών  παραμέτρων για  την  αποκατάσταση,  ανάδειξη,  ανάπτυξη  και  λειτουργική
επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς και της γειτνιάζουσας πλατείας στην πόλη της Χαλκίδας. Η πρόταση
επεξεργάζεται  με μεγάλη ικανότητα και με πολύ ενδιαφέροντα ποιοτικά αποτελέσματα τη μεσαία και
μικρή  κλίμακα  τόσο  σε  ό,τι  αφορά  στα  κτίρια  όσο  και  στο  δημόσιο  χώρο,  με  μεγάλη  έμφαση  στη
λεπτομέρεια, όπως φαίνεται, μεταξύ άλλων, στην επεξεργασία των σημείων συνάντησης των κτιριακών
όγκων της Α’ και Β’ φάσης και στα στέγαστρα επί της οδού Νεοφύτου. Η προτεινόμενη εικόνα της Β'
οικοδομικής φάσης μετά την αποκατάστασή της διατηρεί απόλυτα το ύφος του Μοντέρνου Κινήματος.
Στην αποκατεστημένη Αγορά προστίθεται αυτόνομο ξύλινο στέγαστρο μεσαίας κλίμακας που επιτρέπει
την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στον εσωτερικό χώρο των δύο κεντρικών πτερύγων και βρίσκεται σε
διάλογο με τα μοντέρνα κτίρια. Προτείνεται επίσης η χρήση των δωμάτων των κεντρικών πτερύγων ως
χώροι υπαίθριου κινηματογράφου ή άλλων δραστηριοτήτων. Οι εσωτερικές όψεις των κτιρίων της Α'
οικοδομικής φάσης αποκαθίστανται στην αρχική τους μορφή αλλά, τόσο οι εξωτερικές όψεις όσο και οι
στέγες,  "ντύνονται"  με  νέα  ξύλινη  επιδερμίδα  με  κινητά  στοιχεία  στο  κατακόρυφο  τμήμα  της.  Αυτό
προσφέρει έναν πολύ ενδιαφέροντα σύγχρονο χαρακτήρα στην πρόταση που συνδυάζεται αρμονικά με
τις μοντέρνες πτέρυγες της Β' φάσης. Ο νέος κτιριακός όγκος στη γωνία Αρεθούσης και Ελ. Βενιζέλου
επιτυχημένα συνεχίζει την ογκοπλασία των πτερύγων της Α' φάσης αλλά διαφοροποιείται στη μορφή και
το υλικό. Ο σχεδιασμός της Πλατείας διατηρεί την πρόσβαση στον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων μέσω
της  πεζοδρομημένης,  με  το  ίδιο  υλικό  με  την  υπόλοιπη  πλατεία,  οδού  Νεοφύτου,  οργανώνει  και
διαχωρίζει  τις  κινήσεις  οχημάτων  και  πεζών,  δημιουργεί  διακριτούς  λειτουργικούς  χώρους  στάσης,
συγκέντρωσης και σκίασης καθώς και τις προϋποθέσεις ανοικτής στεγασμένης αγοράς με τη χρήση
γραμμικών στεγάστρων που ανακαλούν τις κατασκευές στο εσωτερικό του συγκροτήματος. 
   [2] Κωδικός αριθμός μελέτης   PR16091037   (Β’ Βραβείο)  
Η  μελέτη  είναι  αποτέλεσμα  μιας  πολύ  ενδιαφέρουσας  "αυστηρής"  και  "γενναίας"  χειρονομίας,  της
στέγασης των πτερύγων και του υπαίθριου χώρου της Β'  οικοδομικής φάσης με ένα πολύ μεγάλης
κλίμακας  μεταλλικό  στέγαστρο.  Το  στέγαστρο  αυτό  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει  χαρακτηριστικό
αναγνωρίσιμο στοιχείο για τη νέα αποκατεστημένη Αγορά. Το μεγάλο στέγαστρο τοποθετείται σε μικρή
απόσταση  πάνω  από  τους  όγκους  των  πτερύγων  της  Β'  φάσης  και  επομένως  δεν  επιτρέπει  τη
δημιουργία  βατών δωμάτων.  Αντίθετα,  στεγάζει  τους  όγκους της Β'  φάσης των οποίων τα δώματα
καθαιρούνται και αντικαθίστανται από διαφώτιστα συνθετικά πανέλα αλλά και τους υπαίθριους χώρους
γύρω από τις  κεντρικές  πτέρυγες  που,  με  τον  τρόπο  αυτό,  γίνονται  τμήματα  ενός  νέου  συνεχούς
ημιυπαίθριου  χώρου  κίνησης  και  στάσης.  Η  καθαίρεση  των  πλακών  των  δωμάτων  όσο  και  των
προβόλων των πτερύγων της  Β'  φάσης  γίνεται  για  αρχιτεκτονικούς  αλλά και  οικονομικούς  λόγους,
καθώς αποφεύγεται η ανακατασκευή τους, αλλά το αποτέλεσμα της αφαίρεσης ειδικά των προβόλων σε
σχέση με  την τελική  μορφή είναι  μια  κίνηση  "τολμηρή"  αλλά αμφισβητήσιμη.  Ενδιαφέρουσα  είναι  η
δημιουργία χώρου πολλαπλών χρήσεων στο υπόγειο του χώρου ανάμεσα στις κεντρικές πτέρυγες και ο
αφαιρετικός επανασχεδιασμός των εξωτερικών όψεων των πτερύγων της Α' φάσης και της στέγασης
τους με φύλλα τιτανιούχου ψευδαργύρου, προσφέροντας έτσι μια ισχυρή ομοιόμορφη φυσιογνωμία στο
σύνολο. Ο σχεδιασμός της Πλατείας διατηρεί την πρόσβαση στον υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων μέσω
της  πεζοδρομημένης  οδού  Νεοφύτου  και  προσφέρει  έναν  σχεδιαστικά  πολύ  επιτυχημένο,  λιτό,
"αυστηρό" μεγάλης κλίμακας ελεύθερο χώρο, μια αστική κεκλιμένη πλατεία, μπροστά από το κτίριο της
Αγοράς.
   [3] Κωδικός αριθμός μελέτης   194W11W491   (Γ’ Βραβείο)  
Η  μελέτη  προτείνει  τη  δημιουργία  μιας  ενδιαφέρουσας  πλατείας  πολύ  μεγάλης  κλίμακας,  "αστικού
χαρακτήρα", με σχετικά λίγη φύτευση, κυρίως περιμετρικά, που ενοποιείται με το κτίριο της Αγοράς σε
δύο επίπεδα, αυτά του ισογείου και του υπογείου. Η οργάνωση της Πλατείας σε δύο επίπεδα, "πάνω"
και "κάτω", επιτρέπει την απευθείας πρόσβαση, από την Πλατεία, της διευρυμένης υπόγειας στάθμης
της  Αγοράς  που  περιλαμβάνει  μεγάλο  χώρο  πολλαπλών  δραστηριοτήτων  και  καταστήματα.  Η
προτεινόμενη ενοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος  με την Πλατεία αναιρεί την "ιστορική" "βάση" του
και τη διακριτή σχέση του με τον δημόσιο χώρο. Κύρια παραδοχή της πρότασης είναι η κατάργηση της
πρόσβασης  των  οχημάτων  στην  οδό  Νεοφύτου,  μια  παραδοχή  αντίθετη  στην  προκήρυξη,  που
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επιχειρείται  να  τεκμηριωθεί  μέσω μιας  πρότασης  εναλλακτικής  κυκλοφορικής  ρύθμισης.  Η πρόταση
προτείνει τη δημιουργία ενός ενδιαφέροντος σε τομή μεγάλου "ασύμμετρου" ενεργειακού στεγάστρου
που καλύπτει τον εσωτερικό χώρο των δύο πτερύγων της Β' φάσης και το δώμα της νότιας πτέρυγας.
Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία ενός μεγάλου ημιυπαίθριου χώρου αλλά παραμένει  προς συζήτηση η
σχέση του με την καθόλα συμμετρική γεωμετρική οργάνωση της Αγοράς. 
   [4] Κωδικός αριθμός μελέτης   AA00002007   (Α’ Έπαινος)  
Η μελέτη προτείνει μια ενδιαφέρουσα μεγάλη οριζόντια επιφάνεια που ορίζει μια νέα "αστική πλατεία",
τοποθετημένη παράλληλα στο συγκρότημα της Αγοράς,  η οποία συνδυάζεται  με ένα δεύτερο τμήμα
δημόσιου χώρου που διαμορφώνεται ως ένας ελεύθερος χώρος πρασίνου. Καθώς όμως η νέα πλατεία
είναι συνεπίπεδη με το ισόγειο της Αγοράς, η πρόσβαση σε αυτήν προϋποθέτει πολλές διαφορετικές
κλίμακες.  Ειδικά  η  πρόσβαση  από  βορειοδυτικά  μέσω  υπόγειων  περασμάτων  γίνεται  σύνθετη.
Προτείνεται  ακόμη  ένα  ενδιαφέρον  μεταλλικό  κατακόρυφο  στοιχείο,  το  "αδράχτι"  που  μπορεί  να
λειτουργήσει ως στοιχείο αναφοράς στο νέο δημόσιο χώρο που θα δημιουργηθεί. Η ιδέα για την κάλυψη
των εξωτερικών επιφανειών και της στέγης των πτερύγων της Α' φάσης με ένα νέο μεταβλητό μεταλλικό
κέλυφος  προσδίδει  στην  πρόταση σύγχρονο  χαρακτήρα.  Η επεξεργασία  του όμως,  δεν  έχει  ακόμη
επιτύχει την αρμονική συνύπαρξή του με την αφαιρετική μορφή των μοντέρνων κτιρίων της Β' φάσης,
παραμένουν έτσι ακόμη σε ισχυρή αντίθεση. 
   [5] Κωδικός αριθμός μελέτης   23687152DW   (Β’ Έπαινος)  
Η μελέτη προτείνει την ενδιαφέρουσα χρήση τεντών που στεγάζουν τμήματα του υπαίθριου χώρου της
Αγοράς αλλά και της νέας Πλατείας. Η γενικευμένη χρήση και η πολυχρωμία τους κρίνεται υπερβολική
και λειτουργεί εν τέλει αρνητικά για την πρόταση. Επιτυχημένη και ενδιαφέρουσα είναι η προτεινόμενη
χρήση ενός νέου ξύλινου, μεταβαλλόμενου κελύφους για την κάλυψη των εξωτερικών επιφανειών και
της στέγης των πτερύγων της Α' φάσης. Ο σχεδιασμός της Πλατείας προσφέρει χώρους διαφορετικής
κλίμακας και χαρακτήρα αλλά η γεωμετρική της οργάνωση μοιάζει ξένη με αυτήν του συγκροτήματος της
Αγοράς. 
   [6] Κωδικός αριθμός μελέτης   11061989HP   (Γ’ Έπαινος)  
Η μελέτη προτείνει την ενδιαφέρουσα χρήση ενός καμπύλου στεγάστρου που στεγάζει το χώρο ανάμεσα
στις κεντρικές πτέρυγες της μοντέρνας Β' φάσης μετατρέποντάς τον σε ζωντανό δημόσιο χώρο. Επιλύει
ακόμη πειστικά τα διάφορα οικοδομικά ζητήματα της αποκατάστασης των πτερύγων της Α' φάσης. Η
διαμόρφωση της Πλατείας προσφέρει τρεις διακριτούς χώρους διαφορετικής κλίμακας και χαρακτήρα
αλλά η γεωμετρία που υιοθετούν μοιάζει να μην συσχετίζεται με αυτήν του συγκροτήματος της Αγοράς.
   [7] Κωδικός αριθμός μελέτης   00010312  ST   (Εύφημος Μνεία)  
Η μελέτη προσφέρει επεξεργασμένες προτάσεις σε ό,τι αφορά στην αποκατάσταση των πτερύγων τόσο
της Α' όσο και της Β' φάσης της Αγοράς, σε βιοκλιματικό και οικοδομικό επίπεδο. Η Πλατεία έχει μια
καθαρή "αστική" διαμόρφωση σε τρία μεγάλα τμήματα αλλά η επεξεργασία των φυτεύσεων μοιάζει πολύ
διαγραμματική, το ίδιο και αυτή των δωμάτων της Β' φάσης.  
   [8] Κωδικός αριθμός μελέτης   2222  JL  2222   (Εύφημος Μνεία)  
Η  πρόταση  χαρακτηρίζεται  από  την  ήπια  και  πιστή  αποκατάσταση  των  υπαρχόντων  κτηρίων  της
Αγοράς  και  την  επιτυχημένη  προτεινόμενη  ενιαία  στέγαση  στη  γωνία  Βενιζέλου  και  Αρεθούσης.  Η
πρόταση σκίασης στον αίθριο χώρο του κτιρίου Β’ φάσης παραμένει μη πειστική. Ενδιαφέρουσα είναι η
μεγάλη χειρονομία τοποθέτησης, παράλληλα με την όψη της Αγοράς, ενός πολύ μεγάλου γραμμικού
στεγάστρου  πάνω στην  Πλατεία  η  οποία  κατακερματίζεται  σε  πολλαπλά  πλατώματα.  Ο  ρόλος  του
στεγάστρου παραμένει  όμως ασαφής καθώς "διχοτομεί"  την  Πλατεία,  δημιουργώντας  ένα παρόμοιο
"εμπρός" και "πίσω" τμήμα και, την ίδια στιγμή, δεν προσδιορίζεται εάν πρόκειται για χώρο στάσης ή
κίνησης.
   [9] Κωδικός αριθμός μελέτης   31415926  MS   (Εύφημος Μνεία)  
Ενδιαφέρουσα πρόταση για τη στέγαση του υπαίθριου χώρου ανάμεσα στις κεντρικές πτέρυγες της Β’
φάσης  με  ένα  "πτυχωτό"  στέγαστρο  προηγμένης  τεχνολογίας  που όμως δεν  βρίσκει  συνέχεια  στα
υπόλοιπα τμήματα του συγκροτήματος. Πρωτότυπη διαμόρφωση της Πλατείας ως "τοπίο" με ανάγλυφο
από υψώματα και βυθίσματα που προσαρμόζεται στο συγκρότημα της Αγοράς, όμως οι προτεινόμενες
διαμορφώσεις υπερυψώνονται υπερβολικά και οι φυτεύσεις παραμένουν διαγραμματικές. 
   [10] Κωδικός αριθμός μελέτης   67891687  SK     
Η  πρόταση  χαρακτηρίζεται  από  καθαρότητα  και  σαφήνεια  προθέσεων  και  μικρο-επεξεργασία  των
στοιχείων  της,  όπως η  συμβολική  χρήση  μοτίβων δαπέδων και  η  γενικευμένη  χρήση πρωτότυπων
στοιχείων  και  δοχείων  φύτευσης,  που  όμως,  ως  στοιχεία  στέγασης  και  διαχωρισμού,  κρίνονται  μη
πειστικά. Στην Πλατεία χρησιμοποιούνται ετερόκλητα στοιχεία διαμόρφωσης, με αμφίβολη συμβολική και
πρακτική αξία. 
   [11] Κωδικός αριθμός μελέτης   99999999ΑΑ     
Ως θετικά στοιχεία της πρότασης εκτιμήθηκαν η διαμόρφωση της Πλατείας, το ιδιαίτερο ανάγλυφό και η
υλικότητά  της   καθώς  και  η  προτεινόμενη  επανάχρηση  των  υλικών.  Η  τοποθέτηση  μιας  μεγάλης
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"θεατρικής" κλίμακας στον αίθριο χώρο της Αγοράς, παρά τη διαφάνειά της, αφαιρεί ευελιξία από το
χώρο. Η πρόταση για ένα σχετικά ψηλό στέγαστρο με πολλά υποστυλώματα πάνω από τον ίδιο χώρο,
κρίνεται υπερβολική.
[12] Κωδικός αριθμός μελέτης   65860881ΕΚ     
Ενδιαφέρουσα θεωρείται  η  προσπάθεια αναπαράστασης της έννοιας του χρόνου στη πρόταση αυτή
καθώς και η απλότητα των συνθετικών χειρονομιών, που όμως κρίνονται ατελείς σε ό,τι αφορά στις
προτεινόμενες επεμβάσεις. Η σχετική διάσπαση της Πλατείας δεν δημιουργεί επαρκείς χώρους στάσης
και συγκέντρωσης. 
   [13] Κωδικός αριθμός μελέτης   Ε  514Ζ77282     
Η πρόταση χαρακτηρίζεται από καθαρότητα σχεδιαστικών επιλύσεων και καλή οργάνωση χώρων. Η
κατασκευή  ενιαίου  στοιχείου  κλιμακοστασίου/  ανελκυστήρα-στεγάστρου/  γέφυρας  που  συνδέει  τα
δώματα της Αγοράς με την πίσω πτέρυγα επί της οδού Αρεθούσης κρίνεται υπερβολική ως προς τον
χαρακτήρα  του  κτιρίου.  Η  Πλατεία  οργανώνεται  με  σαφή  τρόπο  σε  τέσσερα  διακριτά  τμήματα  με
ξεχωριστή λειτουργία αλλά η γεωμετρία της μοιάζει ξένη με αυτήν της Αγοράς.
   [14] Κωδικός αριθμός μελέτης   85541121  AL     
H πρόταση χρησιμοποίει συμβατικό αρχιτεκτονικό λεξιλόγιο που, παρ’ όλες τις καλές προθέσεις της, δεν
καταφέρνει να αντιμετωπίσει με πειστικό τρόπο τα σύνθετα ζητήματα που θέτει ο διαγωνισμός.
   [15] Κωδικός αριθμός μελέτης   ΑΑ09501605     
Παρόλο  που  η  πρόταση  στόχευσε  στην  κατάργηση  των  ορίων,  των  υψομετρικών  διαφορών  και
εμποδίων και στην ενοποίηση της στέγασης των υπαίθριων χώρων, η χρήση ενός επαναλαμβανόμενου
εικονογραφικού μοτίβου-σκίαστρου και η υπερκάλυψη σχεδόν όλου του ιστορικού κτηρίου της Β’ φάσης
κρίνεται εκτός κλίμακας και υπερβολική για το συγκεκριμένο τόπο και χρήση.
[16] Κωδικός αριθμός μελέτης   05032011  FA     
H πρόταση  χαρακτηρίζεται  από  καθαρότητα  σχεδιαστικών  χειρονομιών.  Η  δημιουργία  "εσωτερικής
πλατείας" στο κέντρο της Αγοράς, με την καθαίρεση καταστημάτων από τις δύο εσωτερικές πτέρυγες,
αφαιρεί δυνατότητες εκμετάλλευσης ενώ η πρόσβαση των καταστημάτων μόνο από το εσωτερικό του
συγκροτήματος το αποκόπτει από τον δημόσιο χώρο της πόλης και την ίδια την Πλατεία. Η αντίληψη της
τελευταίας ως πάρκο πρασίνου και η έλλειψη χώρων συγκέντρωσης που αυτό δεν παρέχει  κρίνεται
προβληματική. 
Στο σημείο αυτό και ώρα 14:00 ολοκληρώνεται και λύεται η 10η, τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής
Κριτών. 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ:
___________________________________
Αίσωπος Ιωάννης, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  Καθηγητής  Αρχιτεκτονικού  και  Αστικού  Σχεδιασμού Πανεπιστημίου  Πατρών,
κριτής "εκ προσωπικοτήτων", 
___________________________________
Δημήτριος Αντωνίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Neapolis Πάφου
___________________________________
Ναταλία  Κακουλίδου,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  υπάλληλος  Δήμου  Χαλκιδέων,  εκπρόσωπος  της
διοργανώτριας αρχής,
___________________________________
Κωνσταντίνος Ντάφλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας 
___________________________________
Μαρία Τζώρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα να αποφασίσει σχετικά

………………………………………………………………………………………… 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη :

α) Τα Πρακτικά της Επιτροπής Κριτών

β) Το άρθρο 14  της υπ΄ αριθμ. 275/2016 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΞΒΙΩΗΑ-

ΞΞΓ)  Έγκριση  των όρων της  Αναλυτικής  Προκήρυξης  του  Ανοικτού  Αρχιτεκτονικού  Διαγωνισμού

Προσχεδίων με θέμα: “Αποκατάσταση, ανάδειξη, και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς

Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς”.

γ)  Το  άρθρο  2  της  υπ.  αρ.  151/2011  Απόφασης  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  «Περί  έγκρισης

Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων»
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Και  άκουσε  τα  ανωτέρω  και  μετά  ανταλλαγή  απόψεων  των  μελών  αυτού  και  κατόπιν  φανερής

ψηφοφορίας  κατά  την  οποία  οι  κ.κ.  ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ,  και   ΔΗΜΑΚΗ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ψήφισαν λευκό

Αποφασίζει  κατά πλειοψηφία

Επικυρώνει  το  αποτέλεσμα  του  Ανοικτού  Αρχιτεκτονικού  Διαγωνισμού  Προσχεδίων  με  θέμα:

«Αποκατάσταση, ανάδειξη, και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και

ανάπλαση  των  επιφανειών  της  γειτνιάζουσας  Πλατείας  Αγοράς» όπως  αυτό  προκύπτει  από  το

πρακτικό της ένατης (9ης) Συνεδρίασης της Επιτροπής Κριτών, το οποίο παρατίθεται ακολούθως: 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ

Ανοικτός  Αρχιτεκτονικός  Διαγωνισμός  Προσχεδίων  με  θέμα:  "Αποκατάσταση,  ανάδειξη,  και

λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών

της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς”.

Στη Χαλκίδα σήμερα, 17 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00, συνέρχεται νόμιμα στο χώρο

συνεδριάσεων της στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου “Κότσικα” επί

της  οδού  Φαρμακίδου  15  στη  Χαλκίδα,  η  Επιτροπή  Κριτών  του  Ανοικτού  Αρχιτεκτονικού

Διαγωνισμού Προσχεδίων με θέμα: "Αποκατάσταση, ανάδειξη, και λειτουργική επανένταξη της

Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας

Αγοράς"  προκειμένου  να  συνεχίσει  την  προβλεπόμενη  διαδικασία  αξιολόγησης  των  μελετών  που

υποβλήθηκαν, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αναλυτικής Προκήρυξης του Διαγωνισμού (αρ. 275/2016

Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χαλκιδέων που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201,

15/04/2016).

Στη συνεδρίαση παρόντες είναι οι κκ.: 

1.  Αίσωπος  Ιωάννης,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  Καθηγητής  Αρχιτεκτονικού  και  Αστικού  Σχεδιασμού

Πανεπιστημίου Πατρών, κριτής "εκ προσωπικοτήτων", Πρόεδρος της Επιτροπής,

2. Αντωνίου Δημήτριος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού

Πανεπιστημίου Neapolis Πάφου,

3.  Κακουλίδου  Ναταλία,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  υπάλληλος  Δήμου  Χαλκιδέων,  εκπρόσωπος  της

διοργανώτριας αρχής, 

4. Ντάφλος Κωνσταντίνος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, 

5. Τζώρα Μαρία, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας.

Παρούσα είναι επίσης η Γραμματέας της Επιτροπής κα Αργυρώ Γεωργουδάκη, υπάλληλος του Δήμου

Χαλκιδέων (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 201, 15/04/2016).

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διαπιστώνει την απαρτία και κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης. 

Τα  μέλη  της  Επιτροπής  προχωρούν  στην  αποσφράγιση  των  αδιαφανών  φακέλων  των  εννέα  (9)

διακριθέντων μελετών και διαπιστώνεται ότι πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής κατά την προκήρυξη και

εξακριβώνεται η ταυτότητα των συντακτών τους. 

Δεν  δημοσιοποιούνται  τα  στοιχεία  των  συντακτών  των  μελετών  AA00002007 (Α’  Έπαινος)  και
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2222JL2222 (Εύφημος Μνεία),  που δεν είχαν συμπεριλάβει σχετική δήλωση αποδοχής κοινοποίησης

των στοιχείων τους, μέχρι τη σχετική εκ μέρους τους αποδοχή μετά την επικοινωνία με εκπρόσωπο της

διοργανώτριας αρχής.

Τα στοιχεία  των  μελετητών  που  διακρίθηκαν  με  Βραβεία,  Επαίνους  και  Εύφημες  Μνείες  με  τους

χαρακτηριστικούς κωδικούς συμμετοχής και αύξοντες αριθμούς διαμορφώνεται ως εξής:

Α/Α Κωδικός μελέτης Διάκριση Μελετητές

14 10322617EB Α' Βραβείο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΩΜΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΑΚΗ
9 PR16091037 Β' Βραβείο ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ

ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΜΠΑΣΟΥΚΟΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΑΣ
3 194W11W491 Γ' Βραβείο ΚΩΣΤΑΝΤΗΣ ΚΙΖΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΠΠΑΣ

11 AA00002007 Α' Έπαινος ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

13 23687152DW Β' Έπαινος BAΣΙΛΕΙΟΣ ΝΤΟΒΡΟΣ

ΛΗΔΑ ΒΟΥΤΣΙΝΑ

ΔΗΜΟΣ ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
12 11061989HP Γ' Έπαινος ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ

ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΖΩΙΔΗΣ

1 00010312ST Εύφημος Μνεία ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΕΡΤΕΟΥΡΗ

4 2222JL2222 Εύφημος Μνεία ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ

6 31415926MS Εύφημος Μνεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Στο σημείο αυτό και ώρα 14:00 ολοκληρώνεται και λύεται η 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Κριτών. 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΡΙΤΩΝ:
Αίσωπος Ιωάννης, Πρόεδρος της Επιτροπής 
Αρχιτέκτων Μηχανικός,  Καθηγητής  Αρχιτεκτονικού και  Αστικού Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Πατρών,
κριτής "εκ προσωπικοτήτων", 
___________________________________
Δημήτριος Αντωνίου, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού
Πανεπιστημίου Neapolis Πάφου
___________________________________
Ναταλία  Κακουλίδου,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός,  υπάλληλος  Δήμου  Χαλκιδέων,  εκπρόσωπος  της
διοργανώτριας αρχής,
___________________________________
Κωνσταντίνος Ντάφλος, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας 
___________________________________
Μαρία Τζώρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       

ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ  Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΖΛΑΚΩΝΗ–ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓ, ΓΙΟΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΖΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΨΥΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΚΕΡΑΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΥΡΙΑΚΟΥ-ΚΑΛΑΜΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤ, ΚΑΡΚΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΤΣΑΜΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 
ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, , ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ, ΜΠΑΡΟΥΤΑΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΖΕΜΠΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΑΚΑ ΕΛΕΝΗ, ΓΟΥΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΜΠΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΣΕΡΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΔΑΡΙΒΕΡΗ ΙΩΑΝΝΑ, ΨΥΧΟΓΥΙΟΥ-ΜΑΚΑΡΩΝΑ ΑΝ., ΤΣΟΜΩΚΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ, ΠΙΤΣΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΣΙΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΣΤΑΜΑΤΟΥΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΔΗΜΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ , ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΤΙΝΟΣ, 
ΜΙΤΖΙΦΙΡΗ ΕΛΕΝΗ
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