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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 17509 /16-12-2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 28ης/15-12-2020 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Φαρσάλων.
Αριθμ. Απόφασης 312/2020

Στα Φάρσαλα, σήμερα

Περίληψη: Παράταση προθεσμίας υποβολής
των προτάσεων του ανοικτού Αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού προσχεδίων, ενός σταδίου με
τίτλο «Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας
Φαρσάλων»

15 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων [σύμφωνα με την
ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37
Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β’ 1704), της Κ.Υ.Α. υπ. αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71342/06.11.2020, καθώς
των

αριθ.

163/33282/29.05.2020

&

426/77233/13.11.2020

εγκυκλίων

του

Υπουργείου

Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης],
μετά από την αριθ. πρωτ. 16799/4-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε
στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ.
6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012,
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/2018).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη,
βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Εσκίογλου Ιορδάνης
Χατζηπλή Σοφία
Γούσιας Δημήτριος
Χαμορούσου Ευαγγελία
Ίφου Μαρία (Αναπληρωματικό μέλος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρσενοπούλου Βάια
2. Καραχάλιος Αριστομένης

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται
στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με
email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ ii του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 5
του άρθρου 6 του Ν. 4071/12, τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 54 του Ν. 4447/16 και την παρ. 3 του
άρθρου 203 του N. 4555/18, αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.
4623/19,τροποποιήθηκε από το άρθρο 10 του N.4625/19, το άρθρο 177 του N. 4635/19, το άρθρο
10 του Ν. 4674/20, αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/20 αρμοδιότητα
της Οικονομικής Επιτροπής: «Αποφασίζει για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονομικού
Σελίδα 1 από 3

ΑΔΑ: ΡΚΘΓΩΗ0-ΡΣΞ
αντικειμένου συμβάσεων, σύμφωνα με την εφαρμοζόμενη σε κάθε περίπτωση νομοθεσία και
εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της».
Με την αριθ. 207/2020 απόφαση μας είχαμε εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του Ανοικτού
Δημόσιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων ιδεών με τίτλο «Ανάπλαση της Κεντρικής
Πλατείας Φαρσάλων» και ορίσαμε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων η 7 η
Ιανουαρίου 2021.
Ζητήσαμε με το αριθ. πρωτ. 12764/09.10.2020 από το Τμήμα β – Μελετών ανάπλασης και
αποκατάστασης τεχνικών έργων και κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, τον ορισμό
μελών στην κριτική επιτροπή του ανωτέρου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.
Το Τμήμα β – Μελετών ανάπλασης και αποκατάστασης τεχνικών έργων και κτιρίων του
Υπουργείου
Περιβάλλοντος
&
Ενέργειας,
με
το
αριθ.
πρωτ.
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110176/478/17.11.2020 έγγραφο μας ενημέρωσε ότι για το επόμενο δίμηνο είναι
αδύνατο ο ορισμός μελών της κριτικής επιτροπής.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, μας απέστειλε την αριθ. πρωτ.
17116/09.12.2020 εισηγητική έκθεση που αναφέρει τα εξής :
ΘΕΜΑ: ‘ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ YΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ, ΕΝΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ, ΜΕ ΤΙΤΛΟ ‘ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ’
Έχοντας υπόψη:
1 )Τη µε αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφαση Υ.Π.Ε.ΚΑ. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των

αρχιτεκτονικών
διαγωνισµών και γενικά των διαγωνισµών µελετών µε απονοµή βραβείων» (ΦΕΚ1427/Β'/16.06.2011) όπως
τροποποιήθηκε µε την µε αρ. πρωτ. οικ. 22186/04-05-2012 απόφαση Υ.Π.Ε.ΚΑ. (ΦΕΚ1494/Β'/04.05.2012) και με την
Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238 ΦΕΚ 3537/20-09-2019
2 ) Την εγκύκλιο 1/16-05-2017 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί παροχής διευκρινήσεων ως προς την

εφαρμογή του Ν. 4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
3 )Το ν. 4412/2016 ‘Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και

2014/25/ΕΕ)’ , όπως ισχύει.
4 ) Τη με αρ. 207/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της

διακήρυξης του διαγωνισμού.
5 )Τη με αρ. πρωτ. 12636/08-10-2020 Περίληψη Προκήρυξης και τη με αρ. πρωτ. 12637/08-10-2020 Προκήρυξη (διακήρυξη)

του διαγωνισμού, όπου ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων η 7 η Ιανουαρίου 2021.
6 ) Το με αρ. πρωτ. 12764/09-10-2020 έγγραφο του Δήμου Φαρσάλων προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με

θέμα τη συγκρότηση της πενταμελούς κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού.
7 ) Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110176/478/17-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Μελετών Ανάπλασης και

Αποκατάστασης Τεχνικών Έργων και Κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προς το Δήμο Φαρσάλων, με
το οποίο μας ενημερώνουν ότι δεν είναι δυνατός εντός του επόμενου διμήνου , ο ορισμός των μελών της κριτικής
επιτροπής.
8 ) Το άρθρο 12, παρ. 4, της με αρ. 26804/2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ, όπου ορίζεται ότι η συγκρότηση της κριτικής επιτροπής,

γνωστοποιείται τουλάχιστον 20 ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των μελετών και η απόφαση
συγκρότησης αυτής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης
Εισηγούμαστε την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προτάσεων του διαγωνισμού κατά εξήντα (60)
ημέρες, ήτοι ως τη Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00 μμ.
Συνημμένα σας υποβάλλουμε:
α) Το με αρ. 12764/09-10-2020 έγγραφο του Δήμου Φαρσάλων προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
β) Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110176/478/17-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Μελετών Ανάπλασης και Αποκατάστασης
Τεχνικών Έργων και Κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προς το Δήμο Φαρσάλων
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε ότι προτείνω την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων
του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού του αναφερόμενου έργου, κατά 60 ημέρες και κάλεσε τα μέλη της
Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
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Το λόγο πήρε η κ. Ίφου Μαρία και είπε ότι διαφωνώ, γιατί δεν θέλω να είμαι ανακόλουθη και με
τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που είχα εκφράσει την αντίθεσή μου για το έργο και
πρότεινα ήπιες παρεμβάσεις.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:
 Την παρ. 1 περ. στii άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του
άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
 Το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016
 Την αριθ. 207/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9Ο8ΛΩΗ0-ΘΡΙ)
 Την αριθ. πρωτ. 12637/08-10-2020 Προκήρυξη (διακήρυξη) του διαγωνισμού
 Το αριθ. πρωτ. 12764/09-10-2020 έγγραφο του Δήμου Φαρσάλων
 Το με αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110176/478/17-11-2020 έγγραφο του Τμήματος Μελετών
Ανάπλασης και Αποκατάστασης Τεχνικών Έργων και Κτιρίων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας
 Την αριθ. πρωτ. 17116/09.12.2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(4 υπέρ και 1 κατά)
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού
με τίτλο «Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Φαρσάλων», κατά εξήντα (60) ημέρες έως 8 Μαρτίου
2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας
και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 312/2020
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Σ.Υ.
Τ.Υ.
Εσκίογλου Ιορδάνης
Χατζηπλή Σοφία
Γούσιας Δημήτριος
Χαμορούσου Ευαγγελία
Ίφου Μαρία
Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 16 Δεκεμβρίου 2020
Ο Προέδρος
Ιορδάνης Εσκίογλου
Δήμαρχος Φαρσάλων
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