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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΠΡΩΤΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
Στην πρώτη φάση της συνεδρίασης της επιτροπής επιλογής των έργων, τα μέλη της 
επιτροπής ήταν οι: Κυριάκος Κυριακίδης (αντιπρόεδρος του Ε.Ι.Α. – συντονιστής της 
επιτροπής),  Μιλτιάδης  Τζιτζάς,  μέλος  ΔΣ  Ε.Ι.Α.,  και  οι  εκπρόσωποι  των 
βραβευμένων  του  προηγούμενου  διαγωνισμού  των  Βραβείων  2008,  αρχιτέκτονες 
Άρης Ζαμπίκος, Νίκος Κτενάς και Πρόδρομος Νικηφορίδης. 
Η  επιτροπή  συνεδρίασε  στα  γραφεία  του  Ε.Ι.Α.  στις  30  Σεπτεμβρίου  και  1η 
Οκτωβρίου  2013  και  επέλεξε  αρχιτεκτονικά  έργα  που  ολοκληρώθηκαν  την 
πενταετία 2008‐2013, από σύνολο 91 συμμετοχών κατανεμημένων ως εξής:  
 

o Κατοικία: 54 συμμετοχές· 
o Έργα δημόσιας και κοινής χρήσης: 37 

 
Η  πενταμελής  επιτροπή  την  πρώτη  ημέρα  αποφάσισε  να  εξετάσει  τα  έργα  ανά 
κατηγορία,  καταρχάς  το  κάθε  μέλος  μεμονωμένα  και  κατόπιν  με  ανταλλαγή 
απόψεων  όπου  ήταν  απαραίτητο  και  με  τη  διατύπωση  και  σημείωση  επιμέρους 
αξιολογικών παρατηρήσεων. Την δεύτερη μέρα, η επιτροπή προχώρησε στην τελική 
επιλογή  και  στη  σύνταξη  των  σχετικών  καταλόγων,  με  αξιοσημείωτη  σύγκλιση 
απόψεων και σε αρκετές περιπτώσεις ομοφωνία.  
 
Τα έργα που προκρίθηκαν στην πρώτη φάση ξεχώρισαν, από ένα πλήθος άλλων που 
δεν στερούνται ενδιαφέροντος, για τη συνθετική και μορφολογική τους αρτιότητα, 
την πρωτοτυπία της επίλυσης, την καθαρότητα των μορφών και το υψηλό επίπεδο 
επεξεργασίας  της  κατασκευής  και  των  υλικών.  Πρέπει  να  τονιστεί  ότι  οι  τελικές 
επιλογές έχουν τον τόνο της ιδιαίτερης διάκρισης ανάμεσα σε άλλα ποιοτικά έργα, 
αποτελούν δηλαδή θετική ψήφο προς αυτά και όχι αρνητική προς  το σύνολο  των 
υπολοίπων.  
 
Η  επιτροπή  αποφάσισε  επίσης,  εξαιτίας  του  γεγονότος  ότι  οι  συμμετοχές  στην 
κατηγορία  «κατοικία»  παρουσίασαν  στο  σύνολό  τους  υψηλού  επιπέδου  ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, να προχωρήσει στην επιλογή οκτώ έργων αντί του προβλεπόμενου 
αριθμού  των  πέντε.  Ξεχώρισαν  οι  μελέτες  κατοικιών  και  σε  μικρότερο  βαθμό  οι 
μελέτες  ανοικτών  δημόσιων  χώρων  αλλά  και  ιδιωτικών  κτιρίων  γοήτρου.  Η 
διαφοροποίηση άλλωστε της αρχιτεκτονικής ποιότητας μεταξύ των ιδιωτικών έργων 
και  εκείνων  του  δημόσιου  τομέα  ή  άλλων  επαγγελματικών  χρήσεων  αποτελεί 
διαχρονικό χαρακτηριστικό του διαγωνισμού βραβείων του Ε.Ι.Α.  
 
Η τελική επιλογή ανά κατηγορία η οποία υποβλήθηκε στη διεθνή επιτροπή είχε ως 
εξής:  



 
 
 
 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
 

 Κατοικία στην Κηφισιά 
3SK Στυλιανίδης Αρχιτέκτονες  

 Voronoi’s Corrals  
decaARCHITECTURE – Α. Βαΐτσος, C. Loperena, Ε. Ζαμπέλη 

 Πολυκατοικία στην οδό Δεινοκράτους  
Γιώργος Αγγελής 

 Ανα‐βιώνοντας τη Δαφνομήλη 48Α  
Αγγελική Αθανασιάδου, Κατερίνα Βασιλάκου 

 Κατοικία δύο γενεών 
Γιάννης Αφούρας  

 Οικιστικό συγκρότημα στο Μαρούσι 
Χριστίνα Λουκοπούλου, Ηρώ Μπερτάκη, Κωστής Πανηγύρης 

 Κατοικία στην Κέα 
Μαρίνα Στασινοπούλου, Κωνστάντιος Δασκαλάκης  

 Η διάλυση του «κουτιού»: Πολυκατοικία στο Γκάζι 
Σοφία Τσιράκη  
 
Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι,  σύμφωνα  με  την  εκτίμηση  της  επιτροπής,  στην  αμέσως 
επόμενη  ομάδα  έργων  της  κατηγορίας  ΚΑΤΟΙΚΙΑ  που  ξεχωρίζουν  από  την  άποψη 
της συνολικής αρχιτεκτονικής ποιότητας, περιλαμβάνονται τα εξής: 
 

o Κατοικία Α+Α (Άρης Γιαννόπουλος) 
o Διώροφη  κατοικία  στην  Κηφισιά  (Γ.  Ανυφαντής  &  Α2  architects  –  Σ. 

Ανυφαντης, Σ. Ζιώγα) 
o Συγκρότημα 40 παραθεριστικών κατοικιών στον Ακάμα (Έργο 7 Αρχιτέκτονες 

– Σ. Παπαδόπουλος, Μ. Δαλκαφούκη και Συνεργάτες) 
o Διώροφη  κατοικία  στην  Κηφισιά  (spacelab  architecture  –  Σ.  Χαΐνης,  Β. 

Κρημνιώτη) 
o Κατοικία στις Αφίδνες Αττικής (Ανδρέας Λαμπρόπουλος) 
o Μεταλλική κατοικία στην Πάτρα (Κώστας Τσιαμπάος, Μυρτώ Κιούρτη) 
o Το «σπίτι‐κουτί»: κατοικία και χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Κουκάκι 

(Σοφία Τσιράκη) 
o Urban Stripes (Klab Architecture – Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος) 
o Συγκρότημα κατοικιών & καταστημάτων στο Μεταξουργείο (Γ. Δασκαλάκη, Γ. 

Παπαδόπουλος, Σύμβουλος: Τ. Μπίρης) 
o Κατοικία  Α+Β  (buerger  katsota  architects  –  Stephan  Buerger,  Δήμητρα 

Κατσώτα) 
o Πυργόσπιτο Ι (Χρυσόστομος Θεοδωρόπουλος, Ελένη Λιβάνη) 
o Δύο  κατοικίες  στα  Ραβδούχα  Κισσάμου  Χανίων  (Αριστομένης  και  Γιώργος 

Βαρουδάκης) 
o Εξοχική κατοικία στη Σέριφο (Ηλιάνα Κερεστετζή)  

 



 
 
 
ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
 

 Patras Student Studios 
buerger katsota architects – Stephan Buerger, Δήμητρα Κατσώτα 

 Αποθήκη τέχνης στο Δήλεσι Βοιωτίας  
α31 Architecture – Πραξιτέλης Κονδύλης  

 Γραφεία, αποθήκες και εκθετήριο εταιρίας υφασμάτων στο Ν. Ηράκλειο 
Καλλιόπη Κοντόζογλου 

 Κτίριο πολιτιστικών δραστηριοτήτων ΧΑΝΘ‐Παράρτημα Ασβεστοχωρίου 
Π. Μακρίδης + Συνεργάτες  

 Ξενοδοχείο Λειβαθώ 
Λεωνίδας Παπαλαμπρόπουλος  
 
 
Ειδική μνεία 
 
Η  επιτροπή  έλαβε  επίσης  υπόψη  την  παρακάτω  απόφαση  του  διοικητικού 
συμβουλίου του ΕΙΑ: 
«Μέλη  του  Δ.Σ.  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου  Αρχιτεκτονικής  μπορούν  να  πάρουν 
μέρος  στον  διαγωνισμό  των  Βραβείων  εκτός  συναγωνισμού,  δηλαδή  χωρίς 
δυνατότητα  βράβευσης  αλλά  με  δυνατότητα  συμμετοχής  των  έργων  τους  στην 
κρίση.  Το  ίδιο  και  αρχιτέκτονες  ή  γραφεία  που  έχουν  ήδη  βραβευτεί  σε 
προηγούμενες διοργανώσεις Βραβείων του ΕΙΑ.  
Όσα από τα έργα αυτά ενδεχομένως διακριθούν, περιλαμβανόμενα στην ομάδα των 
έργων που προτείνει η πρώτη επιτροπή κρίσης, θα παρουσιαστούν στην έκθεση των 
Βραβείων, θα δημοσιευτούν στον σχετικό κατάλογο και θα τύχουν ειδικής μνείας, 
ενώ στους αρχιτέκτονές τους θα απονεμηθεί τιμητική πλακέτα».  
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επιτροπή προχώρησε στην εξής επιλογή: 
 
Κατηγορία:  Έργα Δημόσιας και Κοινής Χρήσης  
 

 Το φουγάρο, ένα εναλλακτικό σενάριο ανα‐κύκλωσης  
sparch, Σακελλαρίδου/Παπανικολάου Αρχιτέκτονες 
 
 
Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της επιλογής των έργων η επιτροπή, η οποία 
θα  αποτελείται  πλέον  από  επτά  μέλη:  Ηλίας  Κωνσταντόπουλος  (πρόεδρος  του 
Ε.Ι.Α.  –  συντονιστής  της  επιτροπής),  Μιλτιάδης  Τζιτζάς,  Άρης  Ζαμπίκος,  Νίκος 
Κτενάς, Πρόδρομος Νικηφορίδης καθώς και οι Carmen Serrano de Haro Martinez 
και Aurelio Galfetti, θα επισκεφθεί τα 13 έργα που διακρίθηκαν στην πρώτη φάση 
(οκτώ κατοικίες και πέντε έργα δημόσιας και κοινής χρήσης), και θα αποφασίσει για 
το  ποια  έργα  θα  αποσπάσουν  τα  Βραβεία  Αρχιτεκτονικής  του  Ελληνικού 
Ινστιτούτου Αρχιτεκτονικής για το 2013.  
 


