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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Με την 85873/28.8.2019 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005 και του άρθρου 116 του ν. 4622/2019, αποσπάται, από 8-8-2019, η
Φωτεινή Αδαμίδη του Δημητρίου - Πλάτωνος (ΑΔΤ : ΑΝ
175931), εκπαιδευτικός, κλάδου ΠΕ02 -Φιλολόγων (AM :
189097) με ΜΚ14, με οργανική θέση στο 2ο ΓΕΑ Βριλησσίων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο
γραφείο του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας
Αθανασίου Κυριαζή, σε θέση διοικητικού υπαλλήλου.
(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 5792/29.8.2019).
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

Παιδείας
και Θρησκευμάτων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΗ KEPΑΜΕΩΣ
Ι
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Με την 132859/Γ1/28.08.2019 απόφαση του Υπουργού
Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 55, 56 και 57 του π.δ. 63/2005
«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα» όπως τροποποιήθηκε και ισχύ-

ει, (98/Α΄), του άρθρου 116 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό
Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής
δημόσιας διοίκησης» (133/Α΄), του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», ως ισχύει ( 31/Α΄),του π.δ. 81/2019 «Σύσταση,
συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων
και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά
υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων. (119/
Α΄), του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (121/Α΄), του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και
άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας
δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» ( 176/Α΄), ως ισχύει, της παρ. 3 του άρθρου 5 του
ν. 2303/1995 «Πληρωμή αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων μέσω τραπεζικού συστήματος και άλλες διατάξεις»
(ΦΕΚ 80 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 12 του ν. 4275/2014 «Τροποποίηση διατάξεων του
Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3526/2007) Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες
διατάξεις (ΦΕΚ 149 Α΄), τις διατάξεις του ν. 4013/2011
«Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων
Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του
ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 204/Α΄),
τις διατάξεις του Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Α.Α.ΔΗ.Σ.Υ , όπως θεσπίστηκε με το άρθρο 53
του ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α΄) και ιδίως κατά τα άρθρα
12, 20 και 25, τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ.
6 του άρθρου δεύτερου του ν. 2358/1995 (ΦΕΚ 239/Α΄/
16-11-1995) «Ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου Δημοσίου
Δικαίου», όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου XIV καθώς και του άρθρου IX του ν. 3774/2009 (ΦΕΚ
121/Α΄/21-7-2009), διάταξη υπερνομοθετικής ισχύος
ως κυρωτικής διεθνούς συμβάσεως, τις διατάξεις του
ν. 3398/2005, (ΦΕΚ 248/Α΄/6-10-2005) «Κύρωση της
Συμφωνίας για την ίδρυση και το Καταστατικό του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου», άρθρο
ΧΧΙ «Μεταβατικές και άλλες διατάξεις», την ΔΙΔΑΔ/
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Φ.43/7905/4429/12.3.2015 υπουργική απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, την Υ1/09.08.2019
απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα: «Καθορισμός
σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 2901/Β΄) και την
ανάγκη στελέχωσης του Πολιτικού Γραφείου της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, ανατίθενται από 9.7.2019 στην ΕΛΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ του Μιλτιάδη με ΑΔΤ: ΑΗ 501461, υπάλληλο κατηγορίας Ειδικού
Επιστημονικού Προσωπικού με ειδικότητα Νομικού
της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΑΑΔΗΣΥ) και σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, αποσπασμένη στο Διεθνή Οργανισμό
«Ευρωπαϊκός Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου», καθήκοντα σε θέση μετακλητής υπαλλήλου, Διευθύντριας, στο
Πολιτικό Γραφείο της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, με καταληκτικό Μ.Κ. της ΠΕ
κατηγορίας, με παράλληλη, πλήρη άσκηση των κύριων
καθηκόντων της.
Στην ανωτέρω θα καταβάλλεται το επίδομα θέσης
ευθύνης της υποπ. αε της περ. α της παρ. 1 του άρθρου
16 του ν. 4354/2015 (Α΄176) ως ισχύει και το 40% του
βασικού μισθού της θέσης του μετακλητού υπαλλήλου
σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015
(Α΄176), όπως ισχύει.
(Αριθμ. Βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ./Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων: 5787/28.08.2019).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5275821164/28.08.2019).
Οι Υπουργοί
Ανάπτυξης
και Επενδύσεων

Παιδείας
και Θρησκευμάτων

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΗ KEPΑΜΕΩΣ

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 669/31.08.2019

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και
2014/25/ΕΕ)».
3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/
2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 (ΦΕΚ Α΄121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την 1095Α/2019 (ΦΕΚ Β΄ 3180) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο
Λιβάνιο».
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄98).
7. Τα αριθμ. 23789/11-12-2018, 7013/16-5-2019 και
17456/1-8-2019 έγγραφα της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και την αριθμ. 17135/1-8-2019 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγίων
Αναργύρων - Καματερού.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 500 ευρώ σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 00.6441.0001 του προϋπολογισμού του
οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Αγίων Αναργύρων Καματερού, η οποία χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
HORIZON 2020 σε ποσοστό 100%, αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό αποζημίωσης 50 ευρώ ανά συνεδρίαση στον εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Κ. Σταθόπουλο μέλος της επιτροπής διενέργειας
διαγωνισμού παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Αγίων
Αναργύρων - Καματερού.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα 27 Αυγούστου 2019
Ο Υφυπουργός

Ι

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

3

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Αριθμ. 60560
Καθορισμός αποζημίωσης εκπροσώπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για τη συμμετοχή του σε επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού
παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών του Δήμου Αγίων Αναργύρων - Καματερού.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/
2015 (ΦΕΚ Α΄176) «διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων
δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες
διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
Α΄147) «δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και

Ι
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
Αριθμ. ΔΛΥΛΚΔΜ/6092/27.08.2019
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του ανοιχτού
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών ενός σταδίου: «Μετασχηματισμοί του Τοπίου στο Λιγνιτικό
Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας».
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΑΣΚΟΥΣΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
(ΔΛΥΛΚΔΜ) ΤΗΣ ΔΕΗ

Σύμφωνα με τα σχετικά:
α). Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 26804/2011
(ΦΕΚ 1427/Β΄/16.06.2011) «Νέο πλαίσιο διενέργειας

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 669/31.08.2019
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των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως τροποποιήθηκε με την υπουργική απόφαση 22186/2012
(ΦΕΚ 1494/Β΄/04.05.2012) και σύμφωνα με την εγκύκλιο
1/2017 (ΥΠΕΝ 16.05.2017) με θέμα «Παροχή διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 σχετικά
με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών».
β). Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης 53154/2012
«Καθορισμός αποζημίωσης μελών της Κριτικής Επιτροπής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών με απονομή βραβείων».
γ). Την ΔΛΥΛΚΔΜ/9552/18.12.2018 έγκριση διενέργειας ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών, της
Διεύθυνσης Λειτουργικής Υποστήριξης του Λιγνιτικού
Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ ΑΕ.
δ). Την αριθμ. ΔΛΥΛΚΔΜ/5361/18.07.2019 επιστολή
προς το ΥΠΕΝ (Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών
Αναπλάσεων) για τον ορισμό τριών κριτών από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ.
ε). Έγγραφο ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/66341/198/24.07.2019
με συνημμένο το από 23.07.2019 πρακτικό Κλήρωσης,
με το οποίο ορίστηκαν τα τακτικά, τα αναπληρωματικά
και τα επιλαχόντα μέλη της κριτικής επιτροπής.
στ). Την αριθμ. ΔΛΥΛΚΔΜ 6004/22.08.2019 επιστολή
προς την Μ. Τρατσέλα, επίκουρη καθηγήτρια του ΑΠΘ,
για την συμμετοχή της ως «κριτής εκ προσωπικοτήτων»
στην κριτική επιτροπή.
ζ). Την από 26.08.2019 (ΔΛΥΛΚΔΜ/6071/26.08.2019)
επιστολή της Μ. Τρατσέλα με την αποδοχή της πρόσκλησης για συμμετοχή της στην κριτική επιτροπή.
η). Την αριθμ. 6005/22.08.2019 επιστολή προς την
Α. Βιτοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια του ΑΠΘ, για την
συμμετοχή της ως αναπληρωματική «κριτής εκ προσωπικοτήτων» στην κριτική επιτροπή.
θ). Την από 27.08.2019 (ΔΛΥΛΚΔΜ/6080/27.08.2019)
επιστολή της Α. Βιτοπούλου με την αποδοχή της πρόσκλησης για συμμετοχή της στην κριτική επιτροπή.
ι). Το ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 131Α΄), άρθρο 5, παρ. 2, εδάφιο Ιβ', περί δημοσίευσης σε ΦΕΚ της συγκρότησης της
Κριτικής Επιτροπής.
1. Σύμφωνα με το Α΄σχετικό και με βάση τα β' και γ'
σχετικά η ΔΛΥΛΚΔΜ διεξάγει ανοιχτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών με σκοπό την συγκέντρωση προτάσεων
για την ανάπλαση τμήματος της εξωτερικής απόθεσης
του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, που σε κάθε περίπτωση
δεν πρόκειται μελλοντικά να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη εξορυκτικών δραστηριοτήτων.
2. Στο πλαίσιο αυτό, με το δ' σχετικό ζητήθηκε από
το ΥΠΕΝ ο ορισμός τριών (3) κριτών από τον κατάλογο
των κριτών της παρ. 3 του άρθρου 12 της υπουργικής
απόφασης 26804/16.6.2011 του ΥΠΕΝ. Το Υπουργείο
απάντησε με το ε΄σχετικό.
3. Με το στ' σχετικό ζητήθηκε από την επίκουρο
καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Μ. Τρατσέλα να συμμετάσχει
στην κριτική επιτροπή από τη θέση του Προέδρου της.
Με το ζ' σχετικό η Μ. Τρατσέλα αποδέχθηκε την συμμετοχή της.
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4. Με το η' σχετικό ζητήθηκε από την επίκουρο καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της
Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης Α. Βιτοπούλου να συμμετάσχει στην κριτική επιτροπή από τη θέση του αναπληρωτή Προέδρου
της. Με το θ' σχετικό η Α. Βιτοπούλου αποδέχθηκε τη
συμμετοχή της.
Με βάση τα παραπάνω, αποφασίζει:
Τη συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής για τον πανελλήνιου Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών με τίτλο «Μετασχηματισμοί του Τοπίου στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής
Μακεδονίας», η οποία θα απαρτίζεται από τους:
1. Για τους τρεις (3) κριτές από τον κατάλογο των κριτών της παρ. 3 του άρθρου 12 της υπουργικής απόφασης
αριθμ. 26804/2011 του ΥΠΕΚΑ, από:
Α). Τακτικά μέλη:
1. Σπυριδέλλη Μαρία του Ιωάννη, αρχ. μηχανικός,
ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ Χ 737246.
2. Αγοραστίδου Βασιλική του Δημητρίου, αρχ. μηχανικός, ελεύθ., επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΖ 631548.
3. Ανδριανόπουλος Τηλέμαχος του Παναγιώτη, αρχ.
μηχανικός, ελεύθ. επαγγελματίας, ΑΔΤ Π 386120.
Β). Αναπληρωματικά μέλη:
1. Ανδρουλάκης Θεόδωρος του Δημητρίου, αρχ. μηχανικός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΚ 724353.
2. Μελανίτου Άννα του Νικολάου, αρχ. μηχανικός,
ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΙ 546768.
3. Καραδαλή Αικατερίνη του Ιωάννη, αρχ. μηχανικός,
ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΒ 860743.
Το κάθε τακτικό μέλος, σε περίπτωση κωλύματος, θα
αναπληρώνεται από το αριθμητικά αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος.
Για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Κριτικής Επιτροπής κληρώθηκαν επιπλέον τρία (3) επιλαχόντα μέλη
που αντικαθιστούν αναπληρωματικό ή και τακτικό μέλος
αν και το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος κωλύεται.
Γ). Επιλαχόντα μέλη:
1. Ξάνθη Θεώνη του Νικολάου, αρχ. μηχανικός, επίκ.
καθηγήτρια ΑΠΘ, με ΑΔΤΑΝ 125872.
2. Ιωαννίδου Λητώ του Ιωάννη, αρχ. μηχανικός, ελεύθ.
επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΙ 144202.
3. Καλογήρου Νικόλαος του Σωκράτη, αρχ. μηχανικός,
καθηγητής Αρχιτ. ΑΠΘ, με ΑΔΤ ΑΙ 886124.
2. Για τον έναν (1) κριτή εκπρόσωπο της ΔΛΥΛΚΔΜ,
ως Διοργανώτριας Αρχής, την Σημέλα Ανδρεάδου του
Κωνσταντίνου, πολιτικό μηχανικό, Διευθύντρια Κλάδου
Περιβάλλοντος και ασκούσα καθήκοντα Διευθύντριας
της Διεύθυνσης Λειτουργικής Υποστήριξης του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), με ΑΔΤ ΑΚ
983845, με αναπληρωτή της, την Τεντσογλίδου Μαρίνα
του Κωνσταντίνου, μεταλλειολόγο μηχανικό, Τομεάρχη
Προστασίας Περιβάλλοντος και Αποκατάστασης Εδαφών της ΔΛΥΛΚΔΜ, με ΑΔΤ ΑΖ 792927.
3. Για τη θέση του ενός (1) κριτή εκ προσωπικοτήτων,
από την Ελλάδα ή/και το εξωτερικό, η επιλογή του οποίου γίνεται από τη Διοργανώτρια Αρχή, ορίζεται η Μαρία Τρατσέλα του Δημητρίου, επίκουρη καθηγήτρια του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ, με ΑΔΤ
ΑΚ 297938, και αναπληρώτριά της, την Αθηνά Βιτοπού-
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λου του Γεωργίου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΑΠΘ, με ΑΔΤ ΑΝ 391934.
Καθήκοντα γραμματέα της επιτροπής θα εκτελεί η Γεωργάκα Αθανασία του Ελευθερίου, διοικητικός τεχνολόγος του κλάδου Περιβάλλοντος της ΔΛΥΛΚΔΜ, με ΑΔΤ
ΑΒ 860209.
Η Κριτική Επιτροπή συνεπικουρείται από την Τεχνική
Επιτροπή, αποτελούμενη από τους: α) Κοντοσφύρη Παναγιώτη του Δημητρίου, τοπογράφο μηχανικό του κλάδου Περιβάλλοντος της ΔΛΥΛΚΔΜ, με ΑΔΤ ΑΖ 791328,
β) Τσουλφίδου Σοφία του Γαβριήλ, μεταλλειολόγο μηχανικό του Τομέα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αποκατάστασης Εδαφών της ΔΛΥΛΚΔΜ, με ΑΔΤ ΑΕ 617881.
Η τεχνική επιτροπή έχει οριστεί από τη Διοργανώτρια
Αρχή για να συνεπικουρεί την κριτική επιτροπή, δεν έχει
δικαίωμα αποσφράγισης, δεν παίρνει μέρος στην αξιολόγηση, ούτε έχει δικαίωμα να αποκλείσει συμμετοχή.
Υποδεικνύει μόνο στην κριτική επιτροπή τις αποκλίσεις
των συμμετοχών από τους όρους της προκήρυξης.

Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 669/31.08.2019

Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα της κριτικής επιτροπής ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12
της με οικ.26804/16.11.2011 (ΦΕΚ 1247Β΄) απόφασης
Υπουργού ΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών
μελετών με απονομή βραβείων», όπως τροποποιήθηκε
με την 22186/04.05.2012 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ
«Τροποποίηση της οικ. 26804/16.11.2011 απόφασης
Υπουργού ΠΕΚΑ. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών
μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 1247Β΄)».
Στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής που προβλέπεται
αμοιβή με βάση τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις,
αυτή καταβάλλεται εφάπαξ στο τέλος των εργασιών.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Η Διευθύντρια της ΔΕΗ
ΣΗΜΕΛΑ ΑΝΔΡΕΑΔΟΥ
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