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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ

ΑΔΑ: ΨΞΥ3Ω14-5ΧΘ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Aριθμ.Αποφ. 149/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 9/2020 (δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών) τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου ΠΥΛΗΣ
ΘΕΜΑ: Συγκρότηση κριτικής επιτροπής για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών ενός σταδίου με
θέμα «Ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου στην Πύλη».
Στην Πύλη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σήμερα, στις είκοσι δύο
(22) του μηνός Ιουνίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, συνήλθε σε δια ζώσης
κεκλεισμένων των θυρών τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πύλης, ύστερα
από την αριθμ. πρωτ.

7439/18-6-2020

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (τ. Α’/87), β)
του άρθρου 184 «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων» του Ν.
4635/2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α’/30.10.2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», γ) του άρθρου
10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου Τεύχος Α΄, αριθ. Φύλλου 55/11-3-2020 “Κατεπείγουσες
διατάξεις για την Λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά την διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής
της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19″, δ) των αριθμ. 18318/13-3-2020 και 20930/40/31-3-2020
εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών,
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω οκτώ (8) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Μαράβας Κωνσταντίνος-Πρόεδρος

Ούτρας Κωνσταντίνος

Τζάνης Βησσαρίων (Άρης)-Αντιπρόεδρος
Αγγέλης Σωτήριος

που δεν παρουσιάστηκε αν και

Αναγνώστου Βασίλειος

κλήθηκε νόμιμα.

Παπαγεωργίου Θωμάς (Μάκης)
Μπλατζώνη Ευθυμία
Χήρας Π. Θεόδωρος
Μητρονάτσιος Περικλής
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρκαντά Φανή, υπάλληλο του Δήμου.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης σχετικά με τη συγκρότηση κριτικής επιτροπής για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών ενός
σταδίου με θέμα «Ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου στην Πύλη» είπε ότι:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τις όμοιες
της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και της όμοιες της περίπτ. α' της παρ. 4 του άρθρου 10 του
Ν. 4674/20:
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1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση
της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και
γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:
θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση
κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε
έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή
δημόσιους υπαλλήλους.
Το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής μας απέστειλε σε ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ το έγγραφό του με θέμα «Συγκρότηση κριτικής επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό
Διαγωνισμό Ιδεών, ενός σταδίου, με θέμα «Ανάπλαση της Πλατείας Δημαρχείου στην Πύλη» με το
παρακάτω περιεχόμενο:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
NOMOΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΗΣ
ΗΡΩΩΝ 1940 Αριθμ. 1. Τ.Κ. 42032 Πύλη
Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού,
Οργάνωσης, Πληροφορικής
Πληροφορίες: Μπέκου Κωνσταντινιά
Τηλ.: 2434350315
kmpekou@gmail.com,
Φαξ:2434350312

ΠΡΟΣ : OIKONOMIKH ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ. ΠΥΛΗΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ: «Συγκρότηση κριτικής επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό
Ιδεών ενός σταδίου με θέμα: «Ανάπλαση της Πλατείας Δημαρχείου στην Πύλη».

Θέτοντας υπόψη σας:

1. Τον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2020 του Δήμου Πύλης που εγκρίθηκε με την
αριθμ. 63η /2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Τον προϋπολογισμό του κόστους του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού που ανέρχεται
στο ποσό των 18.000,00 €
3. Tην 44η /2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Λήψη απόφασης για
τον χαρακτηρισμό της πλατείας Δημαρχείου ως αξιόλογο τεχνικό έργο και έναρξη
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της διαδικασίας για τη διεξαγωγή Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμό Ιδεών ενός
σταδίου με θέμα : «Ανάπλαση της Πλατείας Δημαρχείου στην Πύλη»,
4. Την με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-06-2011 απόφαση ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) "Νέο
πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών
με απονομή βραβείων" (ΦΕΚ 1427/Β'/16-06-2011), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ'
αριθμ. 22186/04-05-2012 και 81319/238-13/09/2019 αποφάσεις ΥΠΕΚΑ και ισχύει
σήμερα.
5. Τη σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής , όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 της με αρ.
πρωτ. οικ. 26804/16-06-2011 απόφαση ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) "Νέο πλαίσιο
διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών με
απονομή βραβείων" (ΦΕΚ 1427/Β'/16-06-2011), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ'
αριθμ. 22186/04-05-2012 και 81319/238-13/09/2019 αποφάσεις ΥΠΕΚΑ και ισχύει
σήμερα και στο άρθρο 8 της Προκήρυξης του Διαγωνισμού και σύμφωνα με το
οποίο θα είναι πενταμελής και θα αποτελείται από:
- έναν κριτή εκ προσωπικοτήτων με τον αναπληρωτή του
Οι κριτές «εκ προσωπικοτήτων» από την Ελλάδα και το εξωτερικό πρέπει να είναι
επιστήμονες που διαθέτουν ένα τουλάχιστον βραβείο σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ή μέλη
ΔΕΠ Ελληνικών ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή διδάσκοντες αντίστοιχης θέσης σχολών της
αλλοδαπής, που να διαθέτουν είτε βραβείο σε διαγωνισμό είτε σημαντικό έργο κριτικής
σκέψης.
- έναν κριτή ως εκπρόσωπο της Διοργανώτριας Αρχής, με τον αναπληρωτή του από τον
Δήμο Πύλης.
Σε ότι αφορά τους εκπροσώπους υπαλλήλους της διοργανώτριας αρχής αυτοί πρέπει να
έχουν εμπειρία στην εκπόνηση, επίβλεψη και εποπτεία μελετών ή έργων του αντικειμένου
του διαγωνισμού και γνώση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου.
- τρεις κριτές αρχιτέκτονες υποδεικνυόμενους από τον κατάλογο κριτών της παρ. 3 του
άρθρου 12 της με αρ. πρωτ. 26804/16-6-2012 απόφασης ΥΠΕΚΑ όλοι εξ αυτών με τους
αναπληρωτές τους.
-Η κριτική επιτροπή υποστηρίζεται από γραμματέα που ορίζεται από την
διοργανώτρια αρχή.
6. Τις επιστολές-προσκλήσεις του Δημάρχου Πύλης, για την συμμετοχή τους στην
κριτική επιτροπή ως κριτές (κύριο και αναπληρωτή) «εκ προσωπικοτήτων», για τον
συγκεκριμένο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, προς τους :
Α. κ.

Σαπουνάκη Άρη, Καθηγητή Αρχιτεκτονικής & Αστικής Σύνθεσης και
Πρόεδρο του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
Β. κ Κονταξάκη Δημήτριο Επίκουρο Καθηγητή Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού &
Τεχνολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του
Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης.
Τις θετικές απαντήσεις των κυρίων Σαπουνάκη Άρη και Κονταξάκη Δημήτριο.
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7. Το αριθμ. πρωτ. 53593/205/5-6-2020 έγγραφο του ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ με θέμα
«Ορισμός μελών κριτικής επιτροπής για τη διενέργεια ανοιχτoύ Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού Ιδεών, ενός σταδίου, με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ» νομού Τρικάλων που συνοδεύεται από το
πρακτικό κλήρωσης από τον κατάλογο Κριτών των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών
του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με το παρακάτω περιεχόμενο:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
από τον κατάλογο Κριτών των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών για τον ανοιχτό
Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών, ενός σταδίου, με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ
ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ» νομού Τρικάλων
Σήμερα, στις 05/06/2020, ημέρα Παρασκευή, διενεργήθηκε κλήρωση για την
ανάδειξη τριών(3) κριτών της Κριτικής Επιτροπής του πιο πάνω αναφερόμενου
Διαγωνισμού, από τον κατάλογο Κριτών των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών, των
τριών(3) αναπληρωτών τους και επίσης τριών(3) επιλαχόντων μελών, παρουσία της
υπαλλήλου του Γ΄ τμήματος Μαριάνας Αλατζά, του υπαλλήλου του Α΄ τμήματος
Μιχάλη Κορμά και του αν. προϊσταμένου του Α΄ τμήματος Κων/Νου Ράλλη, αρχ.μηχ.
Η παρούσα κλήρωση διενεργήθηκε σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 26804/16-062011 Απόφαση Υπουργού ΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών
διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β΄1427),
όπως ισχύει και της εγκυκλίου 1 Υπουργού ΠΕΝ «Παροχή διευκρινίσεων ως προς
την εφαρμογή του ν.4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών
διαγωνισμών». Ειδικότερα, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 12 της παραπάνω
απόφασης, καταρτίστηκε ο κατάλογος Κριτών των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών για
τις κατηγορίες Αρχιτεκτονικών Μελετών και Μελετών Έργων Διαμόρφωσης
Ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων, από την τριμελή επιτροπή που συγκροτήθηκε
από εκπροσώπους του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, του ΤΕΕ και του ΥΠΕΚΑ σύμφωνα με την με
αρ.πρωτ.Οικ.11350/06.03.2012 Απόφαση της Γεν. Γραμματέως Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ.
Από την κλήρωση αναδείχθηκαν ως μέλη της Κριτικής Επιτροπής του
Διαγωνισμού οι εξής:
Α. Τακτικά μέλη :
1. Φιντικάκης Νίκος του Ορέστη, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας,
με αρ. αστυν. ταυτότητας ΑΚ 521325, ……………………
2. Γκουμοπούλου Γεωργία του Παρασκευά, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ.
επαγγελματίας,με αρ. αστυν. ταυτότητας ΑΕ 028193,……………………..
3. Τζανάκης Γ. Εμμανουήλ, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας,
με αρ. αστ. ταυτότητας ΑΑ371670 ……………………………………..
Β. Αναπληρωματικά μέλη:
1. Λεφάκη Στυλιανή του Σταματίου, αρχ. μηχ/κός, επ.Καθηγήτρια ΑΠΘ,
με αρ. αστυν. ταυτότητας ΑΜ 700326,………………………….
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2. Aνδρουλάκης Θεόδωρος του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός,
επαγγελματίας, με αρ. αστυν. ταυτότητας AK 724353,………………..

ελεύθ.

3. Πολυζωΐδης Αθανάσιος, του Σωτηρίου, αρχ. μηχ/κός,
επαγγελματίας, με αρ. αστυν. ταυτότητας Χ906975,……………….

ελεύθ.

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 οποιοδήποτε αναπληρωματικό ή και
τακτικό μέλος αν και το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος κωλύεται.
Γ. Επιλαχόντα μέλη
1. Παπαγεωργίου Αγγελος του Χρυσοστόμου, αρχ. μηχ/κός, αν. Καθηγητής
Αρχιτεκτονικής σχολής του Πανεπ. Ιωαννίνων, με αρ. αστυν. ταυτότητας ΑΙ811819,
………………………………
2. Πολυχρονόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη , αρχ. μηχ/κός, αναπλ. Καθηγητής
στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών Δημοκρίτειου Πανεπιστ. Θράκης, με αρ.
αστυν. ταυτότητας ΑΖ 907490, …………………….
3.Πετρόγλου Μαρία του Ράλλη, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας,
με αρ. αστυν. ταυτότητας ΑΖ 047130,………………………………

Για την κλήρωση
Αλατζά Μαριάνα

Κορμάς Μιχάλης

Ράλλης Κων/νος

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούμε να συμπεριλάβετε στην επόμενη τακτική
συνεδρίαση της οικονομικής Επιτροπής το παρακάτω θέμα: «Συγκρότηση κριτικής επιτροπής
για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών ενός σταδίου με θέμα: «Ανάπλαση της Πλατείας
Δημαρχείου στην Πύλη».

Η Συντάξασα
Μπέκου Κωνσταντινιά
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08-08-2016) «Περί
Δημοσίων Συμβάσεων έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ)»
Άρθρο 114
Σύνθεση της κριτικής επιτροπής
(άρθρο 81 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ)
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Η κριτική επιτροπή απαρτίζεται αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ανεξάρτητα από τους
συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μελετών. Όταν απαιτείται από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό
να διαθέτουν συγκεκριμένο επαγγελματικό προσόν, τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών της κριτικής
επιτροπής διαθέτει το προσόν αυτό ή άλλο ισοδύναμο προσόν.
Ύστερα από τα παραπάνω προτείνεται η συγκρότηση της κριτικής επιτροπής του Ανοιχτού
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών, ενός σταδίου, με θέμα «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ».
Η Οικονομική επιτροπή έχοντας υπόψη:
Την εισήγηση του Προέδρου,
Το έγγραφο σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και
Πληροφορικής,
Την αριθμ. 44/2020 (ΑΔΑ: 6ΟΑΚΩ14-ΔΦΣ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
Την με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-06-2011 απόφαση ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) "Νέο πλαίσιο διενέργειας
των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών με απονομή βραβείων" (ΦΕΚ
1427/Β'/16-06-2011), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 22186/04-05-2012 και 81319/23813/09/2019 αποφάσεις ΥΠΕΚΑ και ισχύει σήμερα,
Τη σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής , όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 της με αρ. πρωτ. οικ.
26804/16-06-2011 απόφαση ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) "Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών
διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών με απονομή βραβείων" (ΦΕΚ 1427/Β'/16-06-2011), όπως
τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. 22186/04-05-2012 και 81319/238-13/09/2019 αποφάσεις ΥΠΕΚΑ
και ισχύει σήμερα,
Τις επιστολές-προσκλήσεις του Δημάρχου Πύλης, για την συμμετοχή στην κριτική επιτροπή ως
κριτές «εκ προσωπικοτήτων» για τον συγκεκριμένο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, προς
τους κυρίους Σαπουνάκη Άρη και Κονταξάκη Δημήτριο και τις θετικές απαντήσεις τους,
Το αριθμ. πρωτ. 53593/205/5-6-2020 έγγραφο του ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ και το συνημμένο πρακτικό
κλήρωσης από τον κατάλογο Κριτών των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας,
Τις διατάξεις των άρθρων 114 και 115 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄),
Τις διατάξεις της περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από τις
όμοιες της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 και της όμοιες της περίπτ. α' της παρ. 4 του άρθρου
10 του Ν. 4674/20,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι (κατά πλειοψηφία)
Τη συγκρότηση πενταμελούς Κριτικής Επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών ενός
σταδίου με θέμα «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ», αποτελούμενη από
τα εξής τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές τους:
Ως κριτή εκ προσωπικοτήτων, τον κ. Σαπουνάκη Άρη του Αγαθοκλή, Καθηγητή Αρχιτεκτονικής &
Αστικής

Σύνθεσης και

Πρόεδρο

του

Τμήματος

Μηχανικών

Χωροταξίας, Πολεοδομίας

και

Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με αρ. αστυν. ταυτότητας ΑΝ 336202, ο
οποίος θα εκτελεί χρέη Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής,
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με αναπληρωτή του τον κ. Κονταξάκη Δημήτριο του Γεωργίου, Επίκουρο Καθηγητή Τομέα
Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού & Τεχνολογίας του Τμήματος

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της

Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, με αρ. αστυν. ταυτότητας
ΑΑ246300,
Ως μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού, από τον κατάλογο κριτών της παρ. 3 του
άρθρου 12 της με αρ. πρωτ. 26804/16-6-201 Απόφασης ΥΠΕΚΑ :
Α. Τακτικά μέλη :
1.Φιντικάκης Νίκος του Ορέστη, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. αστυν. ταυτότητας ΑΚ
521325,
2.Γκουμοπούλου Γεωργία του Παρασκευά, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. αστυν.
ταυτότητας ΑΕ 028193,
3. Τζανάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. αστ. ταυτότητας
ΑΑ371670.
Β. Αναπληρωματικά μέλη:
1.Λεφάκη Στυλιανή του Σταματίου, αρχ. μηχ/κός, επ.Καθηγήτρια ΑΠΘ, με αρ. αστυν. ταυτότητας ΑΜ
700326,
2.Aνδρουλάκης Θεόδωρος του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. αστυν.
ταυτότητας AK 724353,
3. Πολυζωΐδης Αθανάσιος, του Σωτηρίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας,

με αρ. αστυν.

ταυτότητας Χ906975.
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 οποιοδήποτε αναπληρωματικό ή και τακτικό μέλος αν και το
αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος κωλύεται.
Γ. Επιλαχόντα μέλη
1. Παπαγεωργίου Άγγελος του Χρυσοστόμου, αρχ. μηχ/κός, αν. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής σχολής
του Πανεπ. Ιωαννίνων, με αρ. αστυν. ταυτότητας ΑΙ811819,
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2. Πολυχρονόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη, αρχ. μηχ/κός, αναπλ.Καθηγητής στο Τμήμα
Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών Δημοκρίτειου Πανεπιστ. Θράκης, με αρ. αστυν. ταυτότητας ΑΖ 907490,
3.Πετρόγλου Μαρία του Ράλλη, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. αστυν. ταυτότητας ΑΖ
047130,
Ως εκπρόσωπο - υπάλληλο του Δήμου Πύλης, τον κ. Αποστολόπουλο Σπύρο του Βασιλείου,
Πολιτικό Μηχανικό, με αρ. αστυν. Ταυτότητας ΑΑ 968514, με αναπληρωτή του τον κ. Φέκο Δημήτριο
του Θεοδώρου, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό, με αρ. αστυν. Ταυτότητας ΑΒ 843100.
Γραμματέας της Επιτροπής, ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Πύλης, κ. Μπέκου Κωνσταντινιά του
Χρήστου, Γεωπόνος, με αρ. αστυν. Ταυτότητας ΑΝ 329133, με αναπληρώτριά της, την υπάλληλο
του Δήμου Πύλης κ. Παρασκευά Στυλιανή του Αποστόλου, Πολιτικό Μηχανικό ΤΕ., με αρ. αστυν.
Ταυτότητας ΑΚ 975732.
Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα της κριτικής επιτροπής ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.5 του
άρθρου 12 της με αρ. πρωτ. οικ.26804/16-06-2011 (ΦΕΚ 1247Β’) απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Νέο
πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με
απονομή βραβείων», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. πρωτ. 22186/04-05-2012 (ΦΕΚ 1494Β’)
απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. οικ.26804/16-06-2011 απόφασης
Υπουργού ΠΕΚΑ. “Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των
διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων” (ΦΕΚ Β’1247)».
Η συνεδρίαση της κριτικής επιτροπής για κρίση, γίνεται ύστερα από πρόσκληση της Διοργανώτριας
Αρχής, το αργότερα δέκα (10) μέρες από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προτάσεων.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ως προς την απόφαση αυτή μειοψήφησαν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Μπλατζώνη
Ευθυμία, Χήρας Π. Θεόδωρος και Μητρονάτσιος Περικλής.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 149/2020
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΑΒΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Τζάνης Βησσαρίων (Άρης)
Αγγέλης Σωτήριος
Αναγνώστου Βασίλειος
Παπαγεωργίου Θωμάς (Μάκης)
Μπλατζώνη Ευθυμία
Χήρας Π. Θεόδωρος
Μητρονάτσιος Περικλής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ MAΡΑΒΑΣ

