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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

128/2016 

από το πρακτικό της 19
ης

/16.08.2016 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

  

 

Θέμα 3
ο
 : Έγκριση πρακτικού του Πανελλήνιου ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών ενός 

σταδίου με αντικείμενο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οικίας "Αντωνίου"» για διοικητική 

χρήση. 

 

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Τρίτη 16.08.2016, ώρα 11:00 π.μ.
 

συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

7562/09.08.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

Παρόντες 

1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Αναστασίου Ιωάννης
1
 

3. Γιαννουλέα Χριστίνα
2
 4. Ριζούλης Στέφανος, Μέλος 

5. Ζιούλη Αναστασία, Μέλος 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Μέλος
3
 

7. Σμυρλής Βασίλειος, Μέλος  

Απόντες 
8. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος                               9. Μάρκου Σωτήριος, Μέλος                               

που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών 

Αθανασία Μπαρτζώκα, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός και ο 

Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δόμησης Δεληγιάννης Βασίλειος. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία 

Μπαρτζώκα. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

                                                 
1 Αναπλήρωσε το τακτικό μέλος της Επιτροπής Γρηγόριο Καλαγιά που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
2 Αναπλήρωσε το τακτικό μέλος της Επιτροπής Σωτήριο Μάρκου που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 
3 Αποχώρησε στη συζήτηση του 4ου θέματος. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

 

Θέμα 3
ο
: Έγκριση πρακτικού του Πανελλήνιου ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών ενός 

σταδίου με αντικείμενο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οικίας "Αντωνίου"» για διοικητική 

χρήση. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Αθανασία Μπαρτζώκα, 

που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

«Με την με αριθμό 213/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩ6Ι-ΝΔ7) του Δήμου Αγιάς 

εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών ενός σταδίου για τη μελέτη: «Συντήρηση 

– Αποκατάσταση οικίας "Αντωνίου"» για διοικητική χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμ. πρωτ. 

οικ.26804/16.06.2011 (ΦΕΚ 1427/16.06.2011, τεύχος Β') Απόφαση της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής.  

Κατόπιν, βάσει της με αριθμό 71/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αγιάς καθορίστηκαν 

οι όροι της διακήρυξης του πανελλήνιου ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών, ενός σταδίου με 

αντικείμενο: «Συντήρηση – Αποκατάσταση οικίας "Αντωνίου"» για διοικητική χρήση. Έπειτα, εκδόθηκε 

από το Δήμαρχο η προβλεπόμενη διακήρυξη του διαγωνισμού με αρ. πρωτ.: 3914/11-5-2016, ενώ περίληψη 

της διακήρυξης δημοσιεύτηκε νομίμως στις παρακάτω εφημερίδες και ιστότοπους:  

1. Ημερήσια Πανελλήνια Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» 

2. Ημερήσια εφημερίδα Ν. Λάρισας «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 

3. Ημερήσια εφημερίδα Ν. Λάρισας «ΚΟΣΜΟΣ»  

4. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ 

5. ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ 

6. ΤΕΕ - Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας 

7. ΥΠΕΚΑ. 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3914/11-5-2016 διακήρυξη, καθορίσθηκε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

των προτάσεων η 22-06-2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν από τους 

διαγωνιζόμενους στο πρωτόκολλο του Δήμου Αγιάς είτε αυτοπροσώπως, είτε με το ταχυδρομείο είτε μέσω 

ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που όριζε η σχετική διακήρυξη. 

Με την υπ΄ αριθμ 72/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η Κριτική Επιτροπή του 

Πανελλήνιου ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών ενός σταδίου με αντικείμενο «Συντήρηση – 

Αποκατάσταση οικίας "Αντωνίου"», για τη αξιολόγηση των υποβληθεισών Προτάσεων, η οποία συνεδρίασε 

ύστερα από πρόσκληση της Διοργανώτριας Αρχής. 

Στο διαγωνισμό υποβλήθηκαν συνολικά επτά (7) προτάσεις και παραδόθηκαν στην Κριτική επιτροπή, από τις 

οποίες έγιναν δεκτές και οι επτά (7) κατά τη διαγωνιστική κρίση του πρώτου σταδίου, δηλαδή του σταδίου της 

Αποσφράγισης προτάσεων – Προκαταρκτικής εξέτασης συμμετοχών,  όπως αναφέρεται αναλυτικά στο από 

14/07/2016 Πρακτικό 1
ης

 Συνεδρίασης της αρμόδιας Κριτικής Επιτροπής του άρθρου 8 της σχετικής 

διακήρυξης και φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 

 

Α/Α 
Χαρακτηριστικός αριθμός 

συμμετοχής 
Ημερομηνία παραλαβής 

1 37174787SA 22.06.2016 

2 05032011FA 22.06.2016 

3 12350168AM 22.06.2016 

4 03042016IL 22.06.2016 

5 10820383SE 22.06.2016 

6 32509917AN 22.06.2016 

7 AG00011880 22.06.2016 

 

ΑΔΑ: ΩΞΛΗΩ6Ι-ΕΙΝ



Σελίδα 3 από 5 

 

Έπειτα, η Κριτική επιτροπή προέβη στο δεύτερο στάδιο της διαγωνιστικής κρίσης, δηλαδή στο στάδιο 

Αξιολόγησης των προτάσεων των διαγωνιζομένων, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους που έχουν τεθεί και 

όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 5 της διακήρυξης.  

Επιπλέον, τέθηκε ως βασικό πλαίσιο αξιολόγησης των προτάσεων, η βέλτιστη αντιμετώπιση των ακόλουθων 

παραμέτρων: 

-την επίλυση της περιοχής σύνδεσης των δύο διακριτών κτιριακών όγκων, 

-την ανάδειξη του βασικού κτίσματος, 

-την διαχείριση και αξιοποίηση του αύλειου χώρου 

-τον τρόπο πρόσβασης στο συγκρότημα και  

-την διαμόρφωση των εσωτερικών χώρων 

και η κριτική επιτροπή προχώρησε στην ενδελεχή μελέτη όλων των προτάσεων, των πινακίδων και των 

τεχνικών εκθέσεων, όπως αναφέρεται αναλυτικά στο από 14/07/2016 Πρακτικό 2
ης

 Συνεδρίασης.  

Εν συνεχεία, η Επιτροπή συνόψισε και κατέγραψε την αξιολογική κρίση της για κάθε μια από τις επτά (7) 

συμμετοχές, δηλαδή προέβει στην αξιολόγηση, κατάταξη των προτάσεων και απονομή των Βραβείων όπως 

αναφέρεται αναλυτικά στο από 15/07/2016 Πρακτικό 3ης Συνεδρίασης, ως κάτωθι: 

 

α/α 
Χαρακτηρ. αριθμός 

συμμετοχής 

Διάκριση 

1 AG00011880 
 

Α’ Βραβείο 

 

2 

 

05032011FA 

 

 

Β’ Βραβείο 

3 37174787SA Γ’ Βραβείο 

 

Κατόπιν, εξακριβώθηκε η ταυτότητα των συντακτών των προτάσεων που προτάθηκαν για διάκριση και αφού 

διαπιστώθηκε το δικαίωμα συμμετοχής τους στον διαγωνισμό, με βάση τις απαιτήσεις της διακήρυξης, ο 

πίνακας των διακριθεισών μελετών διαμορφώνεται ως εξής:  

 

α/α 
Χαρακτηρ. αριθμός 

συμμετοχής 

Διάκριση Ονοματεπώνυμο 

1 AG00011880 

 

Α’ Βραβείο 

ΚΑΝΝΕΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

2 

 

05032011FA 

 

 

Β’ Βραβείο 

 

ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΣΠΥΡΟΣ  

3 37174787SA 

 

Γ’ Βραβείο 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΝΤΟΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

- την υπ΄ αριθμ 213/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩ6Ι-ΝΔ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Αγιάς 

με θέμα: «Έγκριση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την μελέτη: «Συντήρηση – 

Αποκατάσταση "Οικίας Αντωνίου"»,  

- την με υπ΄ αριθμ 71/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση Τευχών 

Δημοπράτησης και Καθορισμός όρων διακήρυξης του Πανελλήνιου ανοιχτού αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού ιδεών ενός σταδίου με αντικείμενο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οικίας "Αντωνίου"»,  
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- την υπ΄ αριθμ 72/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Συγκρότηση Κριτικής 

Επιτροπής του Πανελλήνιου ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών ενός σταδίου με αντικείμενο 

«Συντήρηση – Αποκατάσταση οικίας "Αντωνίου"»,  

- την υπ’ αριθμ. 58/2016 (ΑΔΑ: 6ΓΥΞΩ6Ι-ΥΥΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Έγκριση 7
ης

 διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016», 

- την υπ’ αριθμ. 3914/11-5-2016 διακήρυξη του διαγωνισμού,  

- το από 14.07.2016 Πρακτικό 1
ης

 Συνεδρίασης (Αποσφράγισης προτάσεων – Προκαταρκτικής 

εξέτασης συμμετοχών) της Κριτικής Επιτροπής του άρθρου 8 της διακήρυξης, 

- το από 14.07.2016 Πρακτικό 2
ης

 Συνεδρίασης (Αξιολόγησης προτάσεων),  

- το από 15.07.2016 Πρακτικό 3
ης

 Συνεδρίασης (Αξιολόγηση – κατάταξη προτάσεων – Απονομή 

Βραβείων),  

εισηγούμαστε 

Α. Να εγκρίνετε τα Πρακτικά Συνεδριάσεων της Κριτικής Επιτροπής τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της παρούσας απόφασης, για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών ενός σταδίου με αντικείμενο: «Συντήρηση 

– Αποκατάσταση οικίας "Αντωνίου"» για διοικητική χρήση.  

 

Β. Να εγκρίνετε το αποτέλεσμα για τον Αρχιτεκτονικό διαγωνισμού ιδεών ενός σταδίου με αντικείμενο: 

«Συντήρηση – Αποκατάσταση οικίας "Αντωνίου"» για διοικητική χρήση, με Κ.Α. 02.70.6142.02, συνολικού 

ποσού 2.200,00 €, με απονομή τριών (3) βραβείων, σύμφωνα με τους κατατεθειμένους φακέλους των 

διαγωνιζομένων ως κάτωθι: 

 Πρώτο Βραβείο: AG00011880 

ΚΑΝΝΕΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

 

 Δεύτερο Βραβείο: 05032011FA 

ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 

 

 Τρίτο Βραβείο: 37174787SA 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΝΤΟΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

- την υπ΄ αριθμ 213/2013 (ΑΔΑ: ΒΛ1ΥΩ6Ι-ΝΔ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου 

Αγιάς με θέμα: «Έγκριση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την μελέτη: 

«Συντήρηση – Αποκατάσταση "Οικίας Αντωνίου"»,  

- την με υπ΄ αριθμ 71/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση Τευχών 

Δημοπράτησης και Καθορισμός όρων διακήρυξης του Πανελλήνιου ανοιχτού αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού ιδεών ενός σταδίου με αντικείμενο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οικίας "Αντωνίου"»,  

- την υπ΄ αριθμ 72/2016 (ΑΔΑ: 7Χ8ΣΩ6Ι-Α5Ε) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα 

«Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής του Πανελλήνιου ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών 

ενός σταδίου με αντικείμενο «Συντήρηση – Αποκατάσταση οικίας "Αντωνίου"»,  

- την υπ’ αριθμ. 58/2016 (ΑΔΑ: 6ΓΥΞΩ6Ι-ΥΥΕ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Έγκριση 7
ης

 διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016», 

- την υπ’ αριθμ. 3914/11-5-2016 διακήρυξη του διαγωνισμού,  

- το από 14.07.2016 Πρακτικό 1
ης

 Συνεδρίασης (Αποσφράγισης προτάσεων – Προκαταρκτικής 

εξέτασης συμμετοχών) της Κριτικής Επιτροπής του άρθρου 8 της διακήρυξης, 

- το από 14.07.2016 Πρακτικό 2
ης

 Συνεδρίασης (Αξιολόγησης προτάσεων),  
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- το από 15.07.2016 Πρακτικό 3
ης

 Συνεδρίασης (Αξιολόγηση – κατάταξη προτάσεων – Απονομή 

Βραβείων),  

και μετά από συζήτηση 
 

Αποφασίζουμε  Ομόφωνα  
 

Α. Εγκρίνουμε το από 14.07.2016 Πρακτικό 1
ης

 Συνεδρίασης (Αποσφράγισης προτάσεων – 

Προκαταρκτικής εξέτασης συμμετοχών), το από 14.07.2016 Πρακτικό 2
ης

 Συνεδρίασης (Αξιολόγησης 

προτάσεων) και το από 15.07.2016 Πρακτικό 3
ης

 Συνεδρίασης (Αξιολόγηση – κατάταξη προτάσεων – 

Απονομή Βραβείων) της Κριτικής Επιτροπής τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

απόφασης, για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών ενός σταδίου με αντικείμενο: «Συντήρηση – 

Αποκατάσταση οικίας "Αντωνίου"» για διοικητική χρήση.  

  
Β. Εγκρίνουμε το αποτέλεσμα για τον Αρχιτεκτονικό διαγωνισμού ιδεών ενός σταδίου με αντικείμενο: 

«Συντήρηση – Αποκατάσταση οικίας "Αντωνίου"» για διοικητική χρήση, με Κ.Α. 02.70.6142.02, 

συνολικού ποσού 2.200,00 €, με απονομή τριών (3) βραβείων, σύμφωνα με τους κατατεθειμένους 

φακέλους των διαγωνιζομένων ως κάτωθι: 

 Πρώτο Βραβείο: AG00011880 

ΚΑΝΝΕΛΟΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ 

ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 

ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

 

 Δεύτερο Βραβείο: 05032011FA 

ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 

 

 Τρίτο Βραβείο: 37174787SA 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΝΤΟΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 128/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

ΑΔΑ: ΩΞΛΗΩ6Ι-ΕΙΝ
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