
ΘΕΜΑ: Απόφαση κατακύρωσης αποτελέσματος αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο «Μελέτη για την αξιοποίηση και 
ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ.»

Ο Πρόεδρος ΔΣ του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 53 του Ν. 2218/1994 (ΦΕΚ 90/Α/13-6-1994) «Ίδρυση νομαρχιακής 
αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την 
Περιφέρεια και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

3. Την υπ’ αριθμό 2141/1998 (ΦΕΚ 78/Β/4-2-1998) Απόφαση «Κανονισμός Οικονομικής 
Διοίκησης και Διαχείρισης των Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμό 40608/2001 (ΦΕΚ 1428/Β/22-10-2001) Απόφαση του 
Υπουργού Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, και ειδικότερα του 
άρθρου 21.

4. Τον Ν. 4412/8.8.2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α/8-8-16) και 
ειδικότερα τα άρθρα 111-115 αυτού.

5. Το Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

6. Την με αρ. πρωτ. Οικ. 26804/16.06.2011 Απόφαση του Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. “Νέο πλαίσιο 
διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με 
απονομή βραβείων” (ΦΕΚ1427/Β'/16.06.2011), όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 
Οικ. 22186/04.05.2012 Απόφαση Υπουργού ΠΕ.Κ.Α. (ΦΕΚ1494/Β'/2012) και με τη με 
αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238/20.09.2019 Απόφαση Υφυπουργού Π.ΕΝ. (ΦΕΚ 
3537/Β’/2019). 
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7. Το Ν. 3316/2005, «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 
παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42/Α/2005), όπως ισχύει 
σήμερα.

8. Το Ν. 4024/2011, «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο − βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Φ.Ε.Κ. 131Α΄), άρθρο 21.

9.  Την από 23.05.2019 Σύμβαση δωρεάν παραχώρησης χρήσης μεταξύ ΟΤΑ α’ και β’ 
Βαθμού (Δήμου Πατρέων και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας).

10. Την υπ. αριθ. 147/31-8-2020 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής 
Ελλάδας με θέμα «Έγκριση προένταξης υπηρεσίας με τίτλο «Διενέργεια αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού ιδεών με απονομή βραβείων με τίτλο «Μελέτη για την αξιοποίηση και 
ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ.»» προεκτιμώμενης 
δαπάνης 100.000,00 € με ΦΠΑ, στο Ετήσιο Επενδυτικό Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) 2020-2021 της ΠΕ Αχαΐας/ Περιφέρειας 
Δυτικής Ελλάδας» (ΑΔΑ 96Γ07Λ6-ΚΤ5).

11.  Την υπ’ αρ. 30/2020 απόφαση του Δ.Σ. του ΠΤΑ-ΠΔΕ (ΑΔΑ 95ΚΘΟΡΕΒ-6ΓΛ).
12. Την από 14-10-2020 προκήρυξη του Προέδρου του Δ.Σ. ΠΤΑ-ΠΔΕ (ΑΔΑΜ: 

20PROC007472949) για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών με απονομή βραβείων με 
τίτλο «Μελέτη για την αξιοποίηση και ανάπτυξη του πρώην εργοστασίου Χαρτοποιίας 
Λαδόπουλου Ε.Γ.Λ.».

13. Την υπ. αριθ. 30/5-1-2021 απόφαση έγκρισης πίστωσης του Προέδρου του Δ.Σ. 
ΠΤΑ/ΠΔΕ (ΑΔΑΜ 21REQ007981987).

14. Την υπ’ αρ. 804/2-3-2021 απόφαση περί Συγκρότησης Κριτικής Επιτροπής του 
Προέδρου του ΠΤΑ/ΠΔΕ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Τ. Υ.Ο.Δ.Δ 184/10-03-2021.

15. Τις υπεύθυνες δηλώσεις των συμμετεχόντων οι οποίοι διακρίθηκαν στον παρόντα 
διαγωνισμό ιδεών με απονομή βραβείων.

16. Το από 1-6-2021 πρακτικό της 1ης συνεδρίασης της Κριτικής Επιτροπής Διαγωνισμού
17. Τα από 14-6-2021 & 15-6-2021 πρακτικά της 2ης, 3ης , 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης  

συνεδρίασης της Κριτικής Επιτροπής Διαγωνισμού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

1. Την αποδοχή των υπ’ αριθ. 16 και 17 ανωτέρω σχετικών πρακτικών της Κριτικής 
Επιτροπής του Διαγωνισμού.
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2. Την απονομή του πρώτου βραβείου με κωδικό σήμανσης W14520237E στους κ.κ. 
Κωνσταντίνο Φέτση, αρχιτέκτονα μηχανικό, με ποσοστό 27,5% επί του συνολικού ποσού 
που προβλέπεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, Αναστασία Γκολιομύτη αρχιτέκτονα 
μηχανικό, με ποσοστό 27,5% επί του συνολικού ποσού που προβλέπεται στην 
προκήρυξη του διαγωνισμού, Δημήτριο Γιαννέλο, αρχιτέκτονα μηχανικό, με ποσοστό 
27,5% επί του συνολικού ποσού που προβλέπεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, 
Bruno Malusa, αρχιτέκτονα μηχανικό, με ποσοστό 12,5% επί του συνολικού ποσού που 
προβλέπεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, Αλέξανδρο Γερούση, αρχιτέκτονα 
μηχανικό, με ποσοστό 5% επί του συνολικού ποσού που προβλέπεται στην προκήρυξη 
του διαγωνισμού, με ομάδα συμβούλων τους κ.κ. Άρη Καλαντίδη, Δημήτρη 
Θεοδωρόπουλο, Μαριάνα Γεωργουλοπούλου, χωρίς ποσοστό συμμετοχής επί του 
βραβείου,

3. Την απονομή του δεύτερου βραβείου με κωδικό σήμανσης PB77200000 στον κ. 
Κωνσταντίνο Πετράκο, αρχιτέκτονα μηχανικό, με ποσοστό 100% επί του συνολικού 
ποσού που προβλέπεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, και με σχεδιαστική ομάδα 
τους κ.κ. Χριστίνα Αθανασίου, Ευαγγελία Σταματίου, Ναταλία Σωτήρχου, χωρίς ποσοστό 
συμμετοχής επί του βραβείου,

4. Την απονομή του τρίτου βραβείου με κωδικό σήμανσης AA38222756 στην Χ. 
Γουρδούκης - Π. Παπαστεργίου Ο.Ε., με ποσοστό 100% επί του συνολικού ποσού που 
προβλέπεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού και αποτελείται από τους κ.κ. Χρήστο 
Γουρδούκη αρχιτέκτονα μηχανικό, Παπαστεργίου Πολυξένη αρχιτέκτονα μηχανικό, με 
σχεδιαστική ομάδα τους κ.κ. Καρκούλια Αιμιλία, αρχιτέκτονα μηχανικό και  
Ανδρουτσοπούλου Αλεξάνδρα, αρχιτέκτονα μηχανικό. Στην μελέτη συμμετείχαν ως 
σύμβουλος στατικών ο κ. Γιώργος Παπαδημητρίου, πολιτικός μηχανικός, ως σύμβουλοι 
βιοκλιματικού σχεδιασμού οι κ.κ. Ανδρέας Αλυγίζος, αρχιτέκτων μηχανικός, και Γιώργος 
Κορωναίος, αρχιτέκτων μηχανικός, και ως σύμβουλος πολεοδομικών χωροταξικών 
θεμάτων ο κ. Αντώνιος Τσιλιγιάννης, αρχιτέκτων μηχανικός, πολεοδόμος-χωροτάκτης, 
χωρίς ποσοστό συμμετοχής επί του βραβείου.

5. Την απονομή του τέταρτου βραβείου με κωδικό σήμανσης 12005300GS  στον κ. 
Ιωάννη Γιαννούτσο, αρχιτέκτονα μηχανικό, με ποσοστό  100% επί του συνολικού ποσού 
που προβλέπεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

6. Την απονομή του πέμπτου βραβείου με κωδικό σήμανσης JT19178613  στους κ.κ. 
Θεοδώρα Φελέκου, αρχιτέκτονα μηχανικό, με ποσοστό 50% επί του συνολικού ποσού 
που προβλέπεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, και Richard Esono-Asumu Suguitan, 
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αρχιτέκτονα μηχανικό, με ποσοστό 50% επί του συνολικού ποσού που προβλέπεται στην 
προκήρυξη του διαγωνισμού.

7. Την εξαγορά την μελέτης με κωδικό σήμανσης ΗΗ34343434 του κ. Ματαράγκα 
Γεράσιμου Μάριου, αρχιτέκτονα μηχανικού, με ποσοστό 100% επί του συνολικού ποσού 
που προβλέπεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού.

8. Την εξαγορά την μελέτης με κωδικό σήμανσης 82777728OE των κ.κ. Γουρδούκη 
Δημήτριο, αρχιτέκτονα μηχανικού, με ποσοστό 50% επί του συνολικού ποσού που 
προβλέπεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, και Τρυφωνίδου Κατερίνα, αρχιτέκτονα 
μηχανικού, με ποσοστό 50% επί του συνολικού ποσού που προβλέπεται στην 
προκήρυξη του διαγωνισμού, και με συνεργάτες τις κ.κ. Μερόπη Κωνσταντινίδου, 
φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής, Χαρά Αγναντή, φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής και Μαρία Ρέμμα, 
φοιτήτρια Αρχιτεκτονικής, χωρίς ποσοστό συμμετοχής επί της εξαγοράς.

9. Την εξαγορά την μελέτης με κωδικό σήμανσης PT10092001 των κ.κ. Στεφανάκη 
Στυλιανό, αρχιτέκτονα μηχανικό, με ποσοστό 25% επί του συνολικού ποσού που 
προβλέπεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, Μαρκοζάνη Ελισσάβετ, αρχιτέκτονα 
μηχανικό, με ποσοστό 25% επί του συνολικού ποσού που προβλέπεται στην προκήρυξη 
του διαγωνισμού, Σιδέρη Χριστίνα Ελένη, αρχιτέκτονα μηχανικό, με ποσοστό 25% επί 
του συνολικού ποσού που προβλέπεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, Ζώτου 
Βασιλική με ποσοστό 25% επί του συνολικού ποσού που προβλέπεται στην προκήρυξη 
του διαγωνισμού, και με συμβούλους ομάδας μελέτης τους κ.κ. Δαβιλά Γεώργιο, 
αρχιτέκτονα μηχανικό, και Μυροφορίδου Βαρβάρα Χριστίνα, αρχιτέκτονα μηχανικό, 
πολεοδόμο, αρχιτέκτων τοπίου, χωρίς ποσοστό συμμετοχής επί της εξαγοράς.

10. Την εξαγορά την μελέτης με κωδικό σήμανσης NZ06099447 των κ.κ. Μάντζου 
Πολυξένη, αρχιτέκτονα μηχανικό, με ποσοστό 65% επί του συνολικού ποσού που 
προβλέπεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, και Φλώρο Αναστάσιο, αρχιτέκτονα 
μηχανικό, με ποσοστό 35%, με συνεργάτη τον κ. Μπιτσίκα Ξενοφώντα, εικαστικό χωρίς 
ποσοστό συμμετοχής επί της εξαγοράς.

Η καταβολή των χρηματικών βραβείων και των εξαγορών θα γίνει μετά την προσκόμιση, 
από τις ομάδες μελέτης, των απαιτούμενων από το νόμο δικαιολογητικών. 

Η παρούσα να κοινοποιηθεί στις συμμετέχουσες Ομάδες Μελέτης, στο Τ.Ε.Ε., στον 
Σ.Α.Δ.Α.Σ.-Π.Ε.Α. και το Υ.ΠΕ.Κ.Α..

Ο Πρόεδρος ΔΣ του ΠΤΑ/ΠΔΕ

Νεκτάριος Φαρμάκης
Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας
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