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ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Ανακοινώνεται  ότι  ολοκληρώθηκε  ο  Πανελλήνιος  Αρχιτεκτονικός  Διαγωνισμός  για  την 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ  &  ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ  ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ  ΜΕΤΩΠΟΥ  ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ 
ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ».

Οι  προτάσεις  που  κατατέθηκαν  ήταν  (5)  πέντε  στον  αριθμό  .  Τα  3  βραβεία  του 
διαγωνισμού απονέμονται αντίστοιχα στους :

Απονέμεται  το  πρώτο  βραβείο στην  ομάδα  Μελετών  που 
συμμετείχε  με  τον  κωδικό  02577700BE η  οποία  αποτελείται 
από : 
Εμμανουήλ  Βουράκης  ,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός  ,  ο  οποίος  θα 
λάβει το 1/3 του ποσού του 1ου  βραβείου.
Αντώνιος  Περπατίδης,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός  ,  ο  οποίος  θα 
λάβει το 1/3 του ποσού του 1ου βραβείου. (1/3 ποσού)
Αθανάσιος Χρυσομάλλης , Αρχιτέκτων Μηχανικός, ο οποίος θα 
λάβει το 1/3 του ποσού του 1ου βραβείου. (1/3 ποσού)

Απονέμεται  το  δεύτερο  βραβείο στον  Μελετητή  Τσίμα  Νικόλαο, 
Αρχιτέκτονα  Μηχανικό που  συμμετείχε  με  τον  κωδικό  NT16963666 με 
ποσοστό 100% επί του ποσού του 2ου βραβείου.

Απονέμεται το τρίτο βραβείο στην ομάδα Μελετών που συμμετείχε με 
τον κωδικό em02042007 η οποία αποτελείται από τους: 

Ζησιμόπουλος Δημήτριος – Ίφιτος , Αρχιτέκτων Μηχανικός με ποσοστό 
50% επί του ποσού του 3ου βραβείου.

Καντιδάκη Αναστασία, Αρχιτέκτων Μηχανικός  με ποσοστό 50% επί του 
ποσού του 3ου βραβείου.

Φραγκιαδάκης  Αλέξιος  ,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός   ,  χωρίς  ποσοστό 
συμμετοχής.

Καντιδάκης  Μανόλης ,  Αρχιτέκτων  Μηχανικός   ,  χωρίς  ποσοστό 
συμμετοχής.



Η ανάλυση & η ακριβής αιτιολόγηση των αποτελεσμάτων αναγράφεται  στα από  
27-08-2012  συνημμένα  πρακτικά  αξιολόγησης  της  κριτικής  επιτροπής  του  
διαγωνισμού.
 
Ενημερώνονται επίσης οι  μελετητές οι οποίοι κατέθεσαν προτάσεις  με κωδικούς 
2012HP2012 και 66BS721980 ότι έχουν δικαίωμα να  άρουν την ανωνυμία τους 
μέχρι τις 28/09/2012 , αν το επιθυμούν  .

Τέλος ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 26/10/2012 θα πραγματοποιηθεί έκθεση 
με όλες τις προτάσεις που κατατέθηκαν και παράλληλα  θα γίνει και η απονομή  
των βραβείων . Η ακριβής ώρα και το μέρος θα σας γνωστοποιηθούν με νεότερη  
ανακοίνωση μας.

Η πρόεδρος της κριτικής  επιτροπής του διαγωνισμού

Ειρήνη Ζαχαριαδάκη 
Αρχιτέκτονας Μηχανικός


	
	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ		                                        Γάζι 21/09/2012
	ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ			      

