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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το πρακτικό της αρ. 20/2019  

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης 
 

Αριθμ. Απόφασης 357/2019  
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση των πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής στα πλαίσια του αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «Ανάπλαση δικτύου πεζοδρόμων του κέντρου πόλης Κατερίνης» 

  
Στην Κατερίνη, 17 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη, ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του 

δημοτικού συμβουλίου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κατερίνης, ύστερα από 
την αριθμ. οικ. 37608/13.9.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε σε όλους τους 
Δημοτικούς Συμβούλους καθώς και σε όλους τους προέδρους των Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 65 και 67 παρ. 2 ν.3852/2010. 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος Κώστας Κουκοδήμος που κλήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 67 παρ. 6 ν.3852/2010. 

Διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι από τα σαράντα ένα (41) μέλη, 
παραβρέθηκαν σαράντα (40): 

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Αναγνώστου Αθανάσιος 21 Μπεϊνάς Ιωάννης 
2 Αναστασιάδης Θωμάς 22 Μπουσνάκης Αστέριος 
3 Βαϊνάς Δημήτριος 23 Νταντάμης Γεώργιος 
4 Γεωργιάδης Μιχαήλ 24 Νταντάμης Ιωάννης 
5 Γκούνας Αθανάσιος 25 Παπαγεωργίου Ουράνια 
6 Γραμματικόπουλος Κωνσταντίνος 26 Παπαδόπουλος Ευγένιος 
7 Δρούγκας Φώτιος 27 Παπαζιώγας Νικόλαος 
8  Ίτσιος Γεώργιος 28 Πούλιου Ασημίνα 
9 Καρυπίδης Σάββας 29 Συμεωνίδης Ιωάννης 

10 Κατανάς Νικόλαος 30 Τερζίδου Μαρία 
11 Κεραμιδιώτης Ευστάθιος 31 Τερζόπουλος Θεοφάνης 
12 Κήπου Ευάγγελος 32 Τσιαλός Γεώργιος 
13 Κυριακίδης Γεώργιος 33 Τσιαμπέρας Νικόλαος 
14 Λεμονόπουλος Χρήστος 34 Τσιουκάνης Κωνσταντίνος 
15 Λιακόπουλος Αθανάσιος 35 Τσουπέης Νικόλαος 
16 Λιακόπουλος Απόστολος 36 Φιλοκώστας Κωνσταντίνος 
17 Μακρίδης Νικόλαος 37 Φώτης Ορέστης 
18 Μακρίδου Παρθένα 38 Χαρισσοπούλου Στεργιανή 
19 Μορφακίδης Δημήτριος 39 Χιονίδης Σάββας 
20 Μπαρμπαγεωργόπουλος Αθανάσιος 40 Χριστοφορίδης Σταύρος 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Ντόντης Λάζος 
 

Από τους προέδρους των Κοινοτήτων του Δήμου Κατερίνης που όλοι κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν 
οι: 

1 Αντωνίου Κων/νος 9 Κωνσταντινίδης Χρήστος 
2 Γκοτόβας Γεώργιος 10 Μακρίδης Ιωάννης 
3 Γκούτζας Δημήτριος 11 Μέγκας Ιωάννης 
4 Ελευθεριάδης Δημήτριος 12 Οφίδης Χαράλαμπος 
5 Θωμόπουλος Γεώργιος 13 Παπανικολάου Καλλιόπη 
6 Καραπαναγιωτίδης Νικόλαος 14 Σουλής Ελευθέριος 
7 Κατσαντώνης Ευθύμιος 15 Τάκος Ιωάννης 
8 Κωνσταντινίδης Κυριάκος 16 Τεκτονίδης Ιωάννης 
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Τα θέματα συζητήθηκαν με σειρά: 1ο, 7ο, 8ο, 11ο έως 26ο, 2ο, 4ο, 5ο, 3ο, 6ο, 9ο, 10ο.  
Ο ΔΣ Λιακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 8ου θέματος ημερήσιας διάταξης. 

 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ...16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε 

το λόγο στον Αντιδήμαρχο Ιωάννη Συμεωνίδη ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών: 
Α. Το από 2.9.2019 έγγραφο  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής:    

“Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης των πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής στα πλαίσια του 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «Ανάπλαση δικτύου πεζοδρόμων του κέντρου πόλης 
Κατερίνης» 
Έχοντας υπόψη: 
1. την αριθ. 26804/2011 Απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 1427Β/16.06.2011), «Νέο πλαίσιο διενέργειας των 
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως ισχύει, 
2. το Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64Α/16.03.2007), «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2004/18/ΕΚ κλπ», όπως ισχύει, 
3. το Ν.4412/16 (ΦΕΚ Α' 147/08.08.2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει, 
4. το Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α/07.06.2010), «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
5. την με αριθ. 87/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης περί διενέργειας αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «Ανάπλαση δικτύου πεζοδρόμων του κέντρου πόλης Κατερίνης», 
6. την με αριθ. 127/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης (ΑΔΑ: Ω8Υ6ΩΕΤ-ΣΓΔ) περί 
έγκρισης της προκήρυξης του ανωτέρω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών, 
7. την με αριθ. πρωτ. 13151/01.04.2019 Προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών (ΑΔΑΜ: 
19PROC004710871), 
8. τα συνημμένα δεδομένα και στοιχεία που προσαρτώνται στην προκήρυξη, 
9. την με αριθ. πρωτ. 13153/01.04.2019 περίληψη προκήρυξης του διαγωνισμού, 
10. τη δημοσίευση της περιληπτικής προκήρυξης α) στις εφημερίδες «ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΟΣ» και «ΟΛΥΜΠΙΟ 
ΒΗΜΑ», β) στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ και γ) στην ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, 
11. την με αριθ. 256/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΘΑΠΩΕΤ-Θ5Η) περί συγκρότησης 
της Κριτικής Επιτροπής του διαγωνισμού του θέματος, 
12. το ΦΕΚ 355/Υ.Ο.Δ.Δ./10.06.2019 σχετικά με τη δημοσίευση της απόφασης συγκρότησης της Κριτικής 
Επιτροπής του διαγωνισμού, 
13. τα πρακτικά των οχτώ (8) συνεδριάσεων των μελών της Κριτικής Επιτροπής καθώς και το Τελικό 
Συγκεντρωτικό και Συνοπτικό Πρακτικό του διαγωνισμού, 
εισηγούμαστε 
την έγκριση των πρακτικών του διεξαχθέντος αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών του θέματος, ήτοι: 
1. τη μη απονομή Α΄ και Γ’ βραβείου στις υποβληθείσες προτάσεις, 
2. την απονομή Β’ βραβείου, χρηματικού ποσού 11.000,00€, στην πρόταση με α/α (4) και 
χαρακτηριστικό κωδικό 77175177ΤΡ των μελετητών α) Αικατερίνη Ανδρίτσου με ποσοστό συμμετοχής 
18%, β) Παναγιώτα Καραμανέα με ποσοστό συμμετοχής 31%, γ) Αθανάσιο Πολυζωίδη με ποσοστό 
συμμετοχής 41% και δ) Δημήτριο Πούλιο με ποσοστό συμμετοχής 10%. 

 

Συνημμένα: 
1. Οκτώ (8) πρακτικά συνεδριάσεων 
2. Τελικό συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό   
 

Β. 1. Το από 15.7.2019 1ο Πρακτικό Κριτικής Επιτροπής 
     2. Το από 16.7.2019 2ο Πρακτικό Κριτικής Επιτροπής 
     3. Το από 17.7.2019 3ο Πρακτικό Κριτικής Επιτροπής 
     4. Το από 18.7.2019 4ο Πρακτικό Κριτικής Επιτροπής 

   5. Το από 19.7.2019 5ο Πρακτικό Κριτικής Επιτροπής 
   6. Το από 5.8.2019 6ο Πρακτικό Κριτικής Επιτροπής 
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   7. Το από 6.8.2019 7ο Πρακτικό Κριτικής Επιτροπής 
   8. Το από 16.8.2019 8ο Πρακτικό Κριτικής Επιτροπής 
 

Γ. Το από 16.8.2019 τελικό συγκεντρωτικό και συνοπτικό πρακτικό της  Κριτικής Επιτροπής που αναφέρει 
τα παρακάτω: 
«Τα μέλη της Κριτικής  Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο «Ανάπλαση δικτύου 
πεζοδρόμων του κέντρου πόλης Κατερίνης» συνήλθαν σε κλειστές συνεδριάσεις, στον 1ο όροφο του 
Δημαρχιακού Μεγάρου που βρίσκεται επί της πλατείας Δημαρχείου στην Κατερίνη, με αντικείμενο την 
αποσφράγιση των φακέλων συμμετοχής, τον έλεγχο της εμπρόθεσμης και έγκυρης υποβολής τους, την 
αξιολόγηση όλων των προτάσεων σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, την αιτιολογημένη κατάταξή 
τους και την τελική διαπίστωση των βραβευθέντων μελετητών. 
Ο Διαγωνισμός διενεργήθηκε σύμφωνα με την απόφαση 26804/2011 Υ.Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ1427/Β’/16.06.2011) 
«Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με 
απονομή βραβείων», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 22186/2012 Απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. 
(ΦΕΚ1494/Β’/2012) και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις που ίσχυαν κατά την ημερομηνία της δημοσίευσης 
της προκήρυξης του διαγωνισμού. 
Στην Κριτική Επιτροπή, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 256/2019 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής Δήμου Κατερίνης (ΑΔΑ: 6ΘΑΠΩΕΤ-Θ5Η) η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης (ΦΕΚ 355/ Υ.Ο.Δ.Δ./10.06.2019)συμμετείχαν οι κάτωθι: 
 
1. Μακρίδης Πέτρος του Θεοδώρου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
2. Πάτσιος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός  
3. Παπαδοπούλου Αναστασία του Γεωργίου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
4. Σκαρλάτος Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
5. Κανταρτζής Μιχάλης του Νικολάου, Αρχιτέκτονας Μηχανικός 
 
Χρέη γραμματέα της επιτροπής εκτέλεσε η κα Πακαταρίδου Βασιλική του Συμεών, ΠΕ Πολιτικός 
Μηχανικός, υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου 
Κατερίνης. 
 

1η Συνεδρίαση (15.07.2019 / 10:00πμ) 

Κατά την 1η συνεδρίαση, τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τους την Προκήρυξη και τα 
λοιπά στοιχεία του διαγωνισμού, παρέλαβαν από τον αγωνοθέτη έξι (6) προτάσεις τις οποίες 
αποσφράγισαν για τον έλεγχο της τυπικής εκπλήρωσης των υποβληθέντων στοιχείων με την κάτωθι σειρά: 
1. Η με κωδικό 211950LP68 πρόταση (αρ. πρωτ. 25665/01.07.2019) 
2. Η με κωδικό ΖΥ87654321 πρόταση (αρ. πρωτ. 25743/01.07.2019) 
3. Η με κωδικό 40114025ΤS πρόταση (αρ. πρωτ. 25745/01.07.2019) 
4. Η με κωδικό 77175177ΤP πρόταση (αρ. πρωτ. 25820/02.07.2019) 
5. Η με κωδικό 84123453ΝΕ πρόταση (αρ. πρωτ. 25822/02.07.2019) 
6. Η με κωδικό 93699369SN πρόταση (αρ. πρωτ. 26707/05.07.2019) 
 

Κατά το στάδιο της αποσφράγισης διαπιστώθηκε η έγκαιρη αποστολή των προτάσεων των 
διαγωνιζομένων, καθώς και η έγκυρη σήμανσή τους κατά το άρθρο 14 της οικείας προκήρυξης. Ως εκ 
τούτου, έγιναν δεκτές όλες οι προτάσεις και ουδεμία αποκλείστηκε.  
 

2η Συνεδρίαση (16.07.2019 / 10:00πμ) 

Στην 2η συνεδρίαση των μελών της Κριτικής Επιτροπής ορίστηκαν τα κριτήρια αξιολόγησης των 
προτάσεων-ιδεών του διαγωνισμού ως κάτωθι: 
1) Γενική σύλληψη και ιδέα 
2) Λειτουργικός και αισθητικός αντίκτυπος στις χρήσεις που την περιβάλλουν 
3) Περιβαλλοντική προσέγγιση 
4) Τεχνική προσέγγιση 
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5) Βιώσιμη αστική κινητικότητα 
6) Τεκμηρίωση ως προς την βιοκλιματική προσέγγιση 
7) Κάλυψη αντικειμένου (Άρθρο 5) 

 

3η Συνεδρίαση (17.07.2019 / 10:00πμ) 

Στην 3η συνεδρίαση των μελών της Κριτικής Επιτροπής εξετάστηκαν τα στοιχεία των πρώτων δύο 
υποβληθέντων προτάσεων-ιδεών (κωδικοί: 211950LP68 και ΖΥ87654321) και καταγράφηκαν οι σχετικές 
παρατηρήσεις στο αντίστοιχο πρακτικό. 
 

4η Συνεδρίαση (18.07.2019 / 10:00πμ) 

Στην 4η συνεδρίαση των μελών της Κριτικής Επιτροπής εξετάστηκαν τα στοιχεία των πρώτων δύο 
υποβληθέντων προτάσεων-ιδεών (κωδικοί: 40114025ΤS και 77175177ΤP) και καταγράφηκαν οι σχετικές 
παρατηρήσεις στο αντίστοιχο πρακτικό. 
 

5η Συνεδρίαση (19.07.2019 / 10:00πμ) 

Στην 5η συνεδρίαση των μελών της Κριτικής Επιτροπής εξετάστηκαν τα στοιχεία των πρώτων δύο 
υποβληθέντων προτάσεων-ιδεών (κωδικοί: 84123453ΝΕ και 93699369SN) και καταγράφηκαν οι σχετικές 
παρατηρήσεις στο αντίστοιχο πρακτικό. 
 

6η Συνεδρίαση (05.08.2019 / 10:00πμ) 

Στην 6η συνεδρίαση των μελών της Κριτικής Επιτροπής εκφράστηκαν και καταγράφηκαν οι εξής γενικές 
παρατηρήσεις επί του συνόλου των προτάσεων:  
1. Οι προτάσεις επικεντρώνονται στον κεντρικό άξονα της Μ. Αλεξάνδρου όπου κυριαρχούν οι 
εμπορικές χρήσεις και δεν ασχολούνται ισοβαρώς με τους συμβάλλοντες πεζοδρόμους με αρκετά έντονη 
την παρουσία χρήσεων αναψυχής. 
2. Οι θεωρητικές προσεγγίσεις και η τεκμηρίωση της επεξηγηματικής έκθεσης δεν αντικατοπτρίζονται 
στις σχεδιαστικές προτάσεις όπως αυτές παρουσιάζονται στις πινακίδες. 
3. Οι προτάσεις δεν λαμβάνουν υπόψη τους το υπάρχον κτιριακό απόθεμα και το χαρακτήρα του. 
4. Δεν υπάρχει κάποια συγκροτημένη πρόταση διαχείρισης/αναβάθμισης των υπαρχουσών 
προσόψεων των καταστημάτων και ομογενοποίησης στεγάστρων. 

Επίσης, αποφασίστηκε η απόρριψη των προτάσεων με κωδικούς ZY87654321 (α/α:2) και 84123453ΝΕ 
(α/α:5) και η συνέχιση της αξιολόγησης σε επόμενη συνεδρίαση με τις εναπομένουσες τέσσερις 
προτάσεις. 
 

7η Συνεδρίαση (06.08.2019 / 10:00πμ) 

Στην 7η συνεδρίαση των μελών της Κριτικής Επιτροπής αποφασίστηκε η σειρά κατάταξης των υπόλοιπων 
τεσσάρων προτάσεων ως εξής:  
1. Η με α/α 4 και κωδικό 77175177ΤP 
2. Η με α/α 1 και κωδικό 211950LP68 
3. Η με α/α 6 και κωδικό 93699369SN 
4. Η με α/α 3 και κωδικό 40114025ΤS 

Κατόπιν, τα μέλη της επιτροπής αποφάσισαν ομόφωνα την απονομή ενός βραβείου, και συγκεκριμένα την 
απονομή Β’ βραβείου σύμφωνα με την ανωτέρω σειρά κατάταξης, ήτοι απονομή Β’ βραβείου στην 
πρόταση με α/α 4 και κωδικό 77175177ΤP. 
 

8η Συνεδρίαση (16.08.2019 / 10:00πμ) 

Στην 8η συνεδρίαση τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής προχώρησαν στην αποσφράγιση του φακέλου των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, προκειμένου να ελέγξουν την εγκυρότητα της συμμετοχής του 
διαγωνιζόμενου της πρότασης που προκρίθηκε για βράβευση και εξακρίβωσε ότι πληρούνται οι όροι της 
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προκήρυξης. Από την αποσφράγιση του φακέλου δικαιολογητικών της με α/α 4 πρότασης και κωδικό 
77175177ΤP προέκυψε ότι αυτή έχει υποβληθεί από τους: 

1. Αικατερίνη Ανδρίτσου με ποσοστό συμμετοχής 18% 
2. Παναγιώτα Καραμανέα με ποσοστό συμμετοχής 31% 
3. Αθανάσιος Πολυζωίδης με ποσοστό συμμετοχής 41% 
4. Δημήτριος Πούλιος με ποσοστό συμμετοχής 10% 

Τέλος, τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής προέβησαν στην συγκέντρωση και των έξι (6) φακέλων των 
προτάσεων και αποφάσισαν την υποβολή τους, μαζί με τα πρακτικά των συνεδριάσεων και του τελικού 
συγκεντρωτικού συνοπτικού πρακτικού στη Διοργανώτρια Αρχή που είναι η Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών Δήμου Κατερίνης, εντός 10 ημερών από τη λήξη της διαδικασίας σύμφωνα με τους όρους της 
Προκήρυξης.» 
 

Ακολούθησε συζήτηση κατά τη διάρκεια της οποίας διατυπώθηκαν ερωτήσεις και απόψεις των 
δημοτικών συμβούλων, όπως αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά και στη 
συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία. 

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α  

 
Εγκρίνει τα πρακτικά του διεξαχθέντος αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών με τίτλο «Ανάπλαση δικτύου 

πεζοδρόμων του κέντρου πόλης Κατερίνης», ήτοι: 
1. τη μη απονομή Α΄ και Γ’ βραβείου στις υποβληθείσες προτάσεις, 
2. την απονομή Β’ βραβείου, χρηματικού ποσού 11.000,00€, στην πρόταση με α/α (4) και 

χαρακτηριστικό κωδικό 77175177ΤΡ των μελετητών α) Αικατερίνη Ανδρίτσου με ποσοστό συμμετοχής 
18%, β) Παναγιώτα Καραμανέα με ποσοστό συμμετοχής 31%, γ) Αθανάσιο Πολυζωίδη με ποσοστό 
συμμετοχής 41% και δ) Δημήτριο Πούλιο με ποσοστό συμμετοχής 10%. 

 
Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 357/2019 
 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα ημερήσιας διάταξης, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, 
υπογράφεται ως εξής: 
Ο Πρόεδρος  Τα Μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 
Ακριβές απόσπασμα 
Κατερίνη 23.9.2019 
Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 
 
Θεοφάνης Τερζόπουλος 

 
Κ.Σ. 


