
 

 

 
  

 
      Λαμία, 19 Απριλίου 2022 

 

 
ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση αποτελέσματος ανοιχτού αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού προσχεδίων μελέτης για την ανάπλαση των πλατειών Διάκου, 

Ελευθερίας και Λαού στην πόλη της Λαμίας 

 

          Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαμιέων επικύρωσε τα Πρακτικά 

της Κριτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων του αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού προσχεδίων μελέτης για την ανάπλαση των πλατειών Διάκου, 

Ελευθερίας και Λαού.  

Ο διαγωνισμός διήρκεσε από την 29/08/2021 μέχρι την 14/02/2022 με 

βασικούς στόχους : 

- Την ανάδειξη των πολιτιστικών/ιστορικών στοιχείων της πόλης που 

γειτνιάζουν με τις πλατείες.  

- Την αναβάθμιση λειτουργιών και χρήσεων, δημόσιου χαρακτήρα στις 

πλατείες, προκειμένου να αποτελούν ελκυστικό πόλο συνάντησης και 

ψυχαγωγίας. 

- Τον περιβαλλοντικά φιλικό σχεδιασμό με σκοπό τη  βελτίωση του 

μικροκλίματος στον αστικό χώρο. 

- Την ενίσχυση της χρήσης εναλλακτικών, του ΙΧ, μέσων μετακίνησης για 

πρόσβαση στις πλατείες.  

- Την εξασφάλιση προσβασιμότητας σε όλους τους χρήστες με έμφαση σε 



 

 

ΑμΕΑ. 

Στην πρόσκληση κρίθηκαν αποδεκτοί δέκα υποψήφιοι, που κατέθεσαν 

εμπρόθεσμα τις προτάσεις τους.  

Στη συνέχεια η ειδική πενταμελής κριτική επιτροπή, που συγκροτήθηκε 

με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής αποτελούμενη από τους : Παναγιώτη 

Τουρνικιώτη, Καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, ως 

Πρόεδρο, Αφροδίτη Πολιτοπούλου, αρχιτέκτονα μηχανικό, αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, ως εκπρόσωπος 

του Δήμου Λαμιέων, Αργυρώ Παναγούλη, Πηνελόπη Κουγιανού και 

Αικατερίνη Χελιδώνη αρχιτέκτονες μηχανικοί, ως μέλη οριζόμενα από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  μέσα από μια διαφανή και αδιάβλητη 

διαδικασία  και με ομόφωνη απόφασή της, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση 

των προσχεδίων μελετών. 

 

Σήμερα με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

επικυρώθηκαν τα πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής και ανακοινώνονται τα 

τρία πρώτα βραβεία και οι αντίστοιχες εξαγορές, όπως προβλέπεται από τη 

σχετική νομοθεσία. 

Βραβεία 

1ο Βραβείο : Θύμιος Παπαγιάννης & Συνεργάτες ΑΕΜ (Ποσό Α΄ βραβείου: 

10.659,00 € ) 

2ο Βραβείο : Μ. Παπαβασιλείου Κ. Καρβουντζή και Συνεργάτες 

Αρχιτέκτονες Α.Ε. (Ποσό Β΄ βραβείου: 7.817,00 €) 

3ο Βραβείο: Παναγιώτα Καραμανέα - Αθανάσιος Πολυζωίδης (Ποσό Γ’ 

βραβείου: 5.212,00 €) 



 

 

 

 

Ισότιμες εξαγορές: 

1η Εξαγορά:  Ζωίδης Λέανδρος - Ρεντίφης Χρήστος (Ποσό εξαγοράς 

620,00 €) 

2η Εξαγορά: Τρανταφυλλοπούλου Βασιλική - Πολίτης Γεώργιος - Μάρης 

Αθανάσιος (Ποσό εξαγοράς 620,00 €) 

 

Η πρόταση που ομόφωνα κέρδισε το πρώτο βραβείο στηρίζεται σε 

τρεις βασικούς άξονες, που εξειδικεύονται σε συγκεκριμένες αρχές παρέμβασης 

και σχεδιαστικές λύσεις: 

Επανασύνδεση με τον κοινωνικό ιστό και την κοινωνική ζωή της 

πόλης.  

Επαναπροσδιορισμός  των αξόνων και των συνδέσεων που υπάρχουν 

μεταξύ των πλατειών αλλά και του ευρύτερου κέντρου της πόλης.  

Επανασύνδεση με το τοπίο και τη φύση με την ενίσχυση του ρόλου του 

συστήματος των πλατειών ως συνδετικού κρίκου με τους πράσινους λόφους της 

πόλης αλλά και μέσω της συνολικής αναβάθμισης του δημόσιου χώρου με άξονα 

το πράσινο και τις φυτεύσεις.  

Επανασύνδεση με την ιστορία της πόλης μέσω της ανάδειξης των 

πλατειών και των ιστορικών μνημείων που τις περιβάλουν.  

Η διαδικασία του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού θα ολοκληρωθεί εντός 

των δύο επόμενων μηνών (περίοδος ενστάσεων και κατακύρωση του 

αποτελέσματος). 

Από την αρχική μελέτη μπορούν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις κατά τη 



 

 

σύνταξη της μελέτης εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση όμως, οι διαφοροποιήσεις 

θα έχουν χαρακτήρα ήσσονος σημασίας.  

Η μελέτη θα ανατεθεί απευθείας στο γραφείο που κέρδισε το πρώτο 

βραβείο.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, θα γίνει  ειδική εκδήλωση και ο 

Δήμος Λαμίας  θα απονείμει τα τρία βραβεία και τις δύο  ισόποσες εξαγορές. 

 

Ο Δήμαρχος Λαμιέων Θύμιος Καραΐσκος, δήλωσε σχετικά : 

«…..Η σημερινή μέρα είναι ιστορική. 

Με σεβασμό στο θεσμό των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών, 40 χρόνια 

μετά την τελευταία ανάλογη διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στο Δήμο μας, 

σήμερα κλείνει  ο πρώτος κύκλος του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 

και  έχουμε το πρώτο βραβείο για την ανάπλαση των πλατειών Διάκου, 

Ελευθερίας και Λαού, που  σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την πόλη μας και 

αποτυπώνει το σύγχρονο πνεύμα και τις στοχεύσεις της. 

Με άξονες την ποιοτική και περιβαλλοντική αναβάθμιση του δημόσιου 

χώρου, στόχος μας είναι να κάνουμε τη Λαμία μια πόλη πρότυπο βιώσιμης 

ανάπτυξης και ποιότητας ζωής. 

Μια πόλη με νέα ταυτότητα, που σέβεται το παρελθόν και την ίδια ώρα, 

με αυτοπεποίθηση διεκδικεί αυτό που της αναλογεί στο μέλλον. 

Μια σύγχρονη, φιλόξενη για τους ανθρώπους της, ευρωπαϊκή πόλη. 

Δημότες, κάτοικοι και επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν 

έναν νέο δημόσιο χώρο, με νέα αισθητική, νέα υλικά, νέες προσεγγίσεις, που 

σέβονται όμως τον χαρακτήρα και τα ιστορικά χαρακτηριστικά του τόπου μας.  

Θέλω να ευχαριστήσω, όλους τους συμμετέχοντες για την προσπάθειά 



 

 

τους, τις άρτιες τεχνικά προτάσεις τους, καθώς και για το χρόνο που 

αφιέρωσαν.  

Συγχαίρω επίσης τους υποψηφίους που κατέλαβαν τις πρώτες τρεις  

θέσεις και δηλώνω ότι, ο Δήμος Λαμιέων θα σεβαστεί και θα αξιοποιήσει το 

προϊόν της πνευματικής τους δουλειάς….» 

   

 

 


