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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 4
η
 Ηανοσαρίοσ 2021, εκέξα Γεσηέρα θαη ώρα 12:00, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 51/31-

12-2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 426/13-11-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (2) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Πιέζζαο Γηνλύζεο – Πξόεδξνο, 2] Γεκαθόπνπινο Φώηηνο– Αληηπξόεδξνο, 3] 

Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο – ηαθηηθό κέινο, 4] ακνύξε - Βαγελά Αθξηβή– ηαθηηθό κέινο, 

5] Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιίνπ – ηαθηηθό κέινο, 6] Μαγηάθεο Γεώξγηνο– ηαθηηθό κέινο, 7] 

Μειάο Παλαγηώηεο – ηαθηηθό κέινο, 8] Φηινπνύινπ Μαξία – ηαθηηθό κέινο, 9] 

Σζηκπνύθεο Ησάλλεο – ηαθηηθό κέινο θαη 10] Φσκάο Πέηξνο – ηαθηηθό κέινο.  

Ο θ. Παπαδεκάηνο Νηθόιανο – ηαθηηθό κέινο δελ κεηείρε ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθο.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 

  ηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (1) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,  

«Δμέηαζε ελζηάζεσλ θαηά ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Αλνηθηνύ 

Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ γηα ηελ κειέηε κε ηίηιν: «Αλάπιαζε ηνπ 

παξαιηαθνύ κεηώπνπ ηεο Πάηξαο» ηνπ Γήκνπ  Παηξέσλ» (ζρεηηθό ην αξηζ. 18093/31-12-

2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 18077/31-12-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο - Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ 

Έξγνπ-Ζ/Μ – Δπηηξνπή Γηαγσληζκνύ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ε ζπλέρεηα ηεο ππ’αξίζκ. 878/08-12-2020 απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία : - Δγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά 

ηνπ Α’ ηαδίνπ ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Παλειιήληνπ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ 

δύν ζηαδίσλ γηα ηελ  «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο», γηα ηελ 

πξόθξηζε ζην Β’ ηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ πέληε (5) ζπκκεηνρώλ θαη ηελ εμαγνξά άιισλ 

δύν (2), - Έγηλαλ απνδεθηνί δύν εθ ησλ πξνηεηλνκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθώλ όξσλ ηεο 

Δπηηξνπήο, πνπ νη πέληε (5) πξνθξηζέληεο πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο θαηά ην Β’ 

ηάδην ηεο κειέηεο ( ζρεη. ε παξ. 11.1 ηεο δηαθήξπμεο) - Γελ έγηλαλ απνδεθηνί νη ινηπνί 

δύν (2) όξνη, απηνί πνπ αθνξνύζαλ ηελ ζέζε ηνπ ηαζκνύ ηεο Νέαο ηδεξνδξνκηθήο 

Γξακκήο θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ θηεξίνπ ηνπ Σεισλείνπ ΟΛΠΑ, επεηδή ήηαλ αληίζεηνη κε 

ηελ ππ’ αξίζκ. 13/12-2-2020 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (ΑΓΑ:ΧΗ1ΥΧΞΗ – 

ΔΘ) κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα ηεύρε ηνπ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ,- ζαο 

απνζηέιινπκε ζπλεκκέλα, ζύκθσλα κε ην άξζξν 16 ηεο δηαθήξπμεο, ηηο ηξείο (3) 

ππνβιεζείζεο ελζηάζεηο θαζώο θαη ην από 31-12-2020 αηηηνινγεκέλν νκόθσλν πξαθηηθό 

ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο επί απηώλ, θαη παξαθαινύκε όπσο πξνβείηε ζηελ ιήςε απόθαζεο 

επί ησλ ελζηάζεσλ, θαηά ηεο ππ’ αξίζκ. 878/08-12-2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Αλνηθηνύ 

Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ γηα ηελ κειέηε κε ηίηιν «Αλάπιαζε ηνπ 

παξαιηαθνύ κεηώπνπ ηεο Πάηξαο» ηνπ Γήκνπ  Παηξέσλ», θαη εηδηθόηεξα γηα :- Σελ 

απόξξηςε ησλ κε αξηζκό Πξσηνθόιινπ 60560/18-12-2020,60594/18-12-2020 θαη 

60827/21-12-2020 εκπξνζέζκσλ ελζηάζεσλ αληηζηνίρσο ησλ Νηθνιάνπ Κνξδνύ 
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(nk72849651), ΤΒ 88846836 θαη Γεξάζηκνπ Μαηαξάγθα, απνδερόκελε ε Δπηηξνπή ηελ 

νκόθσλε εηζήγεζε ηνπ ζπλεκκέλνπ πξαθηηθνύ.- Δηδηθόηεξα επί ηνπ ζέκαηνο 

ζπγθξόηεζεο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ζαο γλσξίδνπκε όηη, ν Γήκνο Παηξέσλ, ζε 

εθαξκνγή ην άξζξνπ  12 ηεο  ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 26804/16-6-2011 απόθαζεο ηνπ 

ΤΠΔΚΑ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξηζκ. 22186/2012 (ΦΔΚ 1494/4-5-2012) θαη 

ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/81319/238/13-09-2019 (ΦΔΚ3537/Β/20-09-2019) απνθάζεηο ΤΠΔΚΑ 

θαη  Τπ. Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο αληηζηνίρσο, θαη θαηά ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 8 

ηεο δηαθήξπμεο, κεηά θαη ην ππ’ αξίζκ. ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/37763/140/16-7-2020 έγγξαθν 

ηνπ ΤΠΔΝ, ζπγθξόηεζε, κε ηελ ππ’ αξίζκ. 505/1-9-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ΑΓΑ: 6Ρ7ΕΧΞΗ-03Ξ, κία (1)  επηακειή (7ε) Κξηηηθή Δπηηξνπή, ε νπνία 

δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 721/Τ.Ο.Γ.Γ/9-9-2020.- Ζ επηακειήο Κξηηηθή Δπηηξνπή 

απαξηίζηεθε από δύν (2) θξηηέο «εθ πξνζσπηθνηήησλ», κία (1) εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ θαη ηέζζεξηο (4) θξηηέο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο  από ηνλ θαηάινγν θξηηώλ ηεο 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο κε αξ.πξση. 28604/2011 Απόθαζεο ΤΠΔΚΑ κε ηνπο 

αλαπιεξσηέο ηνπο, - πλεκκέλα: - Οη κε αξηζ. πξση. 60560/18-12-2020, 60594/18-12-

2020 θαη 60827/21-12-2020 ελζηάζεηο επί ησλ Πξαθηηθώλ ηνπ Α΄ ηαδίνπ - Σν από  31-

12-2020 αηηηνινγεκέλν πξαθηηθό ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο – Ο Αληηδήκαξρνο 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο – Υξήζηνο Κνξδάο.  

 

  Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή – 

Αληηδήκαξρν, ηελ Γηεπζύληξηα Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ Ζ/Μ, ηνλ Πξόεδξν ηεο Κξηηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ θαη ηηο ηνπνζεηήζεηο ησλ ππνινίπσλ κειώλ,  

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

  Μεηά από αλαιπηηθή ζπδήηεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ε Οικονομική Δπιηροπή,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

 

Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηα θάησζη: 

1)  Σελ αξηζ. 878/08-12-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, 

κε ηελ νπνία : 

- Δγθξίζεθαλ ηα πξαθηηθά ηνπ Α’ ηαδίνπ ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Παλειιήληνπ 

Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ γηα ηελ  «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ 

Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο», γηα ηελ πξόθξηζε ζην Β’ ηάδην ηνπ δηαγσληζκνύ πέληε (5) 

ζπκκεηνρώλ θαη ηελ εμαγνξά άιισλ δύν (2),  

- Έγηλαλ απνδεθηνί δύν εθ ησλ πξνηεηλνκέλσλ ζπκπιεξσκαηηθώλ όξσλ ηεο 

Δπηηξνπήο, πνπ νη πέληε (5) πξνθξηζέληεο πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο θαηά ην Β’ 

ηάδην ηεο κειέηεο ( ζρεη. ε παξ. 11.1 ηεο δηαθήξπμεο) 

- Γελ έγηλαλ απνδεθηνί νη ινηπνί δύν (2) όξνη, απηνί πνπ αθνξνύζαλ ηελ ζέζε ηνπ 

ηαζκνύ ηεο Νέαο ηδεξνδξνκηθήο Γξακκήο θαη ηελ δηαηήξεζε ηνπ θηηξίνπ ηνπ 

Σεισλείνπ ΟΛΠΑ, επεηδή ήηαλ αληίζεηνη κε ηελ ππ’ αξίζκ. 13/12-2-2020 απόθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (ΑΓΑ:ΧΗ1ΥΧΞΗ – ΔΘ) κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ ηα 

ηεύρε ηνπ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ,  

 

2)  Σηο ππνβιεζείζεο ππ’ αξηζ. πξση. 60560/18-12-2020, 60594/18-12-2020 θαη 

60827/21-12-2020 ελζηάζεηο θαηά ηεο ππ’ αξίζ. 878/08-12-2020 απόθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  

  

3)  Σν από 31-12-2020 αηηηνινγεκέλν νκόθσλν πξαθηηθό ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο επί 

ησλ ελζηάζεσλ θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 878/08-12-2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
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ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαηαθύξσζεο ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηνπ Παλειιήληνπ 

Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ γηα ηελ κειέηε κε ηίηιν «Αλάπιαζε 

ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ ηεο Πάηξαο» ηνπ Γήκνπ  Παηξέσλ.  

  

Απορρίπηει ηις κε αξηζκό Πξσηνθόιινπ 60560/18-12-2020, 60594/18-12-2020 θαη 

60827/21-12-2020 εκπξόζεζκεο ελζηάζεηο αληηζηνίρσο ησλ Νηθνιάνπ Κνξδνύ 

(nk72849651), ΤΒ 88846836 θαη Γεράζιμοσ Μαηαράγκα, θαηά ηεο ππ’ αξίζ. 878/08-12-

2020 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαηαθύξσζεο ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ Α΄ ηαδίνπ ηνπ Παλειιήληνπ Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ 

δύν ζηαδίσλ γηα ηελ κειέηε κε ηίηιν «Αλάπιαζε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ ηεο Πάηξαο» 

ηνπ Γήκνπ  Παηξέσλ, αποδετόμενη ηελ νκόθσλε εηζήγεζε ηνπ από 31-12-2020 

Πξαθηηθνύ ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Παλειιήληνπ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν 

ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο», ζύκθσλα κε όζα 

αλαιπηηθά αλαθέξνληαη ζην Πξαθηηθό απηό, ην νπνίν απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 

απόθαζεο απηήο.  

 

Δηδηθόηεξα επί ηνπ ζέκαηνο ζπγθξόηεζεο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ν Γήκνο 

Παηξέσλ, ζε εθαξκνγή ην άξζξνπ  12 ηεο  ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 26804/16-6-2011 

απόθαζεο ηνπ ΤΠΔΚΑ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ’ αξηζκ. 22186/2012 (ΦΔΚ 1494/4-

5-2012) θαη ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/81319/238/13-09-2019 (ΦΔΚ3537/Β/20-09-2019) 

απνθάζεηο ΤΠΔΚΑ θαη  Τπ. Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο αληηζηνίρσο, θαη θαηά ηα 

νξηδόκελα ζην άξζξν 8 ηεο δηαθήξπμεο, κεηά θαη ην ππ’ αξίζ. 

ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/37763/140/16-7-2020 έγγξαθν ηνπ ΤΠΔΝ, ζσγκρόηηζε, κε ηελ ππ’ 

αξίζκ. 505/1-9-2020 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ΑΓΑ: 6Ρ7ΕΧΞΗ-03Ξ, μία (1)  

επηαμελή (7η) Κριηική Δπιηροπή, ε νπνία δεκνζηεύζεθε ζην ΦΔΚ 721/Τ.Ο.Γ.Γ/9-9-

2020. 

 Ζ επηαμελής Κξηηηθή Δπηηξνπή απαρηίζηηκε από δύν (2) θξηηέο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ», κία (1) εθπξόζσπν ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη ηέζζεξηο (4) θξηηέο κε 

ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο  από ηνλ θαηάινγν θξηηώλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο κε 

αξ.πξση. 28604/2011 Απόθαζεο ΤΠΔΚΑ κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο,  

 

 

      Ο Πρόεδρος                                    Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΠΛΔΑ ΓΗΟΝΤΖ  

 

 

 

ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ ΦΩΣΗΟ 

ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ ΑΝΓΡΔΑ  

ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ ΑΚΡΗΒΖ  

ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ ΗΟΤΛΗΑ 

ΜΑΓΗΑΚΖ ΓΔΩΡΓΗΟ  

ΜΔΛΑ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ  

ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΗΑ 

ΣΗΜΠΟΤΚΖ ΗΩΑΝΝΖ 

ΨΩΜΑ ΠΔΣΡΟ 
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ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

(505/01.09.2020 ΑΠΟΦ. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ) 

Παλειιήληνο Αλνηθηφο Αξρηηεθηνληθφο Γηαγσληζκφο δχν ζηαδίσλ γηα ηελ  

«Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο» 

 

 

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο   

ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΣΗ ΚΡΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΝΣΑΔΩΝ ΚΑΣΑ ΣΗ ΑΠΟΦΑΗ 

ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ ΣΟΤ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΟ ΣΟΤ Α’ ΣΑΓΙΟΤ ΣΟΤ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ 

ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΤΟ ΣΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ                                               

«Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο» 

 

Σελ Σεηάξηε 30ε Γεθεκβξίνπ 2020 θαη ψξα 11:00π.κ. ζπλήιζε ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε 

κέζσ ηειεδηάζθεςεο ε Κξηηηθή Δπηηξνπή γηα ηνλ Παλειιήλην Αλνηθηφ Αξρηηεθηνληθφ Γηαγσληζκφ 

δχν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνχ Μεηψπνπ ηεο Πάηξαο», κεηά ηελ απφ 24-

12-2020 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 505/01.09.2020 

(ΑΓΑ:6Ρ7ΕΩΞΗ-03Ξ) απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ θαη 

δεκνζηεχηεθε ζην ΦΔΚ 721/η.ΤΟΓΓ/09.09.2020, κε αληηθείκελν ηε γλσκνδφηεζή ηεο επί ησλ 

ππνβιεζεηζψλ ελζηάζεσλ θαηά ηεο ππ΄αξηζ. 878/08-12-2020 απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ πεξί έγθξηζεο ησλ Πξαθηηθψλ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Κξηηηθήο 

Δπηηξνπήο, ηνπ Α’ ηαδίνπ ηνπ Παλειιελίνπ Αλνηθηνχ Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ δχν ζηαδίσλ 

γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνχ Μεηψπνπ ηεο Πάηξαο». 

Παξφληα κέιε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ νη θάησζη: 

1. παλνκαξίδεο Αζαλάζηνο ηνπ Κσλ/λνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, Καζεγεηήο ηνπ 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, (θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»), ηαθηηθφ κέινο, Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο, 

2. Γηαλλίζεο Γεκήηξηνο ηνπ Αξγπξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Μεραληθψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξψλ, (θξηηήο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ»), ηαθηηθφ κέινο, 

3. Μαληά Κωλζηαληίλα ηνπ Αλαζηαζίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, κφληκε ππάιιεινο ηεο 

Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, (θξηηήο εθπξφζσπνο Γήκνπ 

Παηξέσλ), ηαθηηθφ κέινο, 
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4. Μειαλίηνπ Άλλα ηνπ Νηθνιάνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιφγνπ θξηηψλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηφπηλ θιεξψζεσο), αλαπιεξσκαηηθφ κέινο. 

5. Μαπξνκκάηε νθία ηνπ Υξήζηνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, Διεχζεξνο Δπαγγεικαηίαο, 

(θξηηήο εθ ηνπ θαηαιφγνπ θξηηψλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηφπηλ θιεξψζεσο), ηαθηηθφ κέινο, 

6. Βαβύιε Φαλή ηνπ Γεκεηξίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, Καζεγήηξηα Σκήκαηνο 

Αξρηηεθηφλσλ ΑΠΘ, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιφγνπ θξηηψλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηφπηλ θιεξψζεσο), 

ηαθηηθφ κέινο, 

7. Γθηθαπέππαο Βαζίιεηνο ηνπ Μειεηίνπ, Αξρηηέθησλ Μεραληθφο, Διεχζεξνο 

Δπαγγεικαηίαο, (θξηηήο εθ ηνπ θαηαιφγνπ θξηηψλ ηνπ Τ.ΠΔ.Ν. θαηφπηλ θιεξψζεσο), ηαθηηθφ 

κέινο. 

θαη ε γξακκαηέαο ηεο Δπηηξνπήο, Δηξήλε Ίζθνπ ηνπ Κσλ/λνπ, Πνιηηηθφο Μεραληθφο Σ.Δ., κφληκε 

ππάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ – Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ. 

Καηά ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη αθνχ δηαπηζηψζεθε νινκέιεηα ηεο επηηξνπήο, ηα 

κέιε έιαβαλ γλψζε ησλ παξαθάησ ελζηάζεσλ πνπ θαηαηέζεθαλ ζην Πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ εληφο ηεο πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίαο θαηάζεζεο ελζηάζεσλ, δειαδή έσο ηελ 

21.12.2020. 

1. Σελ κε αξηζ. πξση. 60560/18.12.2020 έλζηαζε ηνπ θ. Νηθνιάνπ Κνξδνχ ηνπ Αλδξέα, 

κε θσδηθφ ζπκκεηνρήο ζην Γηαγσληζκφ nk72849651 πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηελ 

Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ θαη πξνο ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 878/08.12.2020 (ΑΓΑ: 6ΚΛ6ΩΞΗ-ΤΗ8) 

Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ησλ Πξαθηηθψλ ηεο Κξηηηθήο 

Δπηηξνπήο, ηνπ Α’ ηαδίνπ ηνπ Παλειιελίνπ Αλνηθηνχ Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ 

δχν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνχ Μεηψπνπ ηεο Πάηξαο». 

2. Σελ κε αξηζ. πξση. 60594/18.12.2020 έλζηαζε ηεο νκάδαο Αξρηηεθηφλσλ κε θσδηθφ 

αξηζκφ ζπκκεηνρήο ΤΒ88846836πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηελ Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ 

Έξγνπ-Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 878/08.12.2020 (ΑΓΑ: 6ΚΛ6ΩΞΗ-

ΤΗ8) Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ησλ Πξαθηηθψλ ηεο 

Κξηηηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Α’ ηαδίνπ ηνπ Παλειιελίνπ Αλνηθηνχ Αξρηηεθηνληθνχ 

Γηαγσληζκνχ δχν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνχ Μεηψπνπ ηεο 

Πάηξαο». 

3. Σελ κε αξηζ. πξση. 60827/21.12.2020 έλζηαζε ηνπ θ. Γεξάζηκνπ Μ. Μαηαξάγθα, 

Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηελ Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαηά ηεο Απφθαζεο (ησλ Πξαθηηθψλ) ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο, 

ηνπ Α’ ηαδίνπ ηνπ Παλειιελίνπ Αλνηθηνχ Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ δχν ζηαδίσλ 

γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνχ Μεηψπνπ ηεο Πάηξαο». 
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ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή έρνληαο ππφςε: 

1. Σελ ππ΄αξηζκ. 26804/2011 απφθαζε Τ.Π.Δ.Κ.Α. (ΦΔΚ 1427/Β/16.06.2011) «Νέν 

πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ αξρηηεθηνληθψλ δηαγσληζκψλ θαη γεληθά ησλ δηαγσληζκψλ 

κειεηψλ κε απνλνκή βξαβείσλ» φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 

ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/81319/238 απφθαζε Τ.Π.ΔΝ. (ΦΔΚ 3537/Β/20.09.2019) θαη ηνλ Ν. 

4412/2016 (ΦΔΚ Α' 147/08-08-2016) Άξζξν 111-115. 

2. Σελ κε αξηζκφ ΑΓΑΜ 20PROC006761588 2020-05-26 δηαθήξπμε ηνπ Παλειιελίνπ 

Αλνηθηνχ Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ δχν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ 

Παξαιηαθνχ Μεηψπνπ ηεο Πάηξαο». 

3. Σα Πξαθηηθά ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Α’ ηαδίνπ ηνπ 

Παλειιελίνπ Αλνηθηνχ Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ δχν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε 

ηνπ Παξαιηαθνχ Μεηψπνπ ηεο Πάηξαο».  

4. Σελ ππ’ αξηζ. 878/08.12.2020 (ΑΓΑ: 6ΚΛ6ΩΞΗ-ΤΗ8) Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ησλ Πξαθηηθψλ ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Α’ ηαδίνπ ηνπ 

Παλειιελίνπ Αλνηθηνχ Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ δχν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε 

ηνπ Παξαιηαθνχ Μεηψπνπ ηεο Πάηξαο». 

5. Σν κε αξηζ. πξση. 59439/14.12.2020 έγγξαθν θνηλνπνίεζεο ηεο σο άλσ απφθαζεο 

ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 

6. Σν γεγνλφο φηη θαη νη ηξείο ελζηάζεηο θαηαηέζεθαλ εκπξφζεζκα θαη είλαη έγθπξεο. 

 

κειέηεζε ηηο ελζηάζεηο πνπ θαηαηέζεθαλ, θαη  

 

ΔΠΔΙΓΗ 

 

Ο ζπγθεθξηκέλνο αξρηηεθηνληθφο δηαγσληζκφο, σο Α΄ ζηάδην ηνπ Παλειιήληνπ Αλνηθηνχ 

Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ δπν ζηαδίσλ γηα ηελ «Ανάπλαζη ηος Παπαλιακού Μεηώπος ηηρ 

Πάηπαρ», αλαδεηά κέζσ ηεο ζπγθξηηηθήο αλάιπζεο ησλ πξνηάζεσλ, λα επηιέμεη θαη λα βξαβεχζεη 

ηηο ηδέεο, πνπ θαηά ηε γλψκε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο, ζα κπνξέζνπλ λα ζπγθξνηήζνπλ ζην 

επφκελν ζηάδην κειεηψλ ηελ θαηαιιειφηεξε αξρηηεθηνληθή πξφηαζε γηα ην έξγν. Εεηνχκελν 

ινηπφλ ζε απηή ηε θάζε είλαη ή δηακφξθσζε κηαο ζαθνχο θαη εχιεπηεο θεληξηθήο ηδέαο πνπ ζα 

αλαπηπρζεί ζηελ Β’ Φάζε θαη ηα επφκελα ζηάδηα κειεηψλ. 

Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή έρνληαο πιήξε εηθφλα θαη ησλ 17 ππνβιεζεηζψλ ζπκκεηνρψλ 

(Πηλαθίδεο θαη Σερληθέο Δθζέζεηο) θαζψο θαη ηνπ ηδηαίηεξνπ πιαηζίνπ πνπ απηέο ζπγθξφηεζαλ, 
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θαηέιεμε νκφθσλα ζηελ απφθαζή ηεο, κέζα απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπγθξηηηθήο αμηνιφγεζήο 

ηνπο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα πνπ έζεηε ε πξνθήξπμε. Σα ζρφιηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο 

ελζηάζεηο θαη πνπ θαηαηέζεθαλ ζηνλ Γήκν Παηξέσλ, εκπεξηέρνπλ αμηνινγήζεηο θαη θξίζεηο, πνπ 

δελ είλαη ζχκθσλεο κε ην ζεζκηθφ πιαίζην, ην νπνίν θαη εθαξκφζζεθε απφ ηελ θξηηηθή επηηξνπή 

θαη απνξξίπηνληαη ζπλνιηθά σο αβάζηκεο. 

Δηδηθφηεξα: 

Α. ΔΝΣΑΗ – ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΚΟΡΓΟΤ  nk72849651 

Απνξξίπηεηαη δηφηη: 

1. Ζ ζπκκεηνρή δελ θαιχπηεη ηηο απαηηήζεηο πεξί πιεξφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζέηεη ε 

δηαθήξπμε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα άξζξα 10.4.3, 11.4.11(«Η μελέηη θα παπαδοθεί 

ζςζκεςαζμένη με σαπηί σπώμαηορ καθέ, ζε ένα και μόνο αδιαφανές δέμα, ζθπαγιζμένο 

πος εξυηεπικά ζηο άνυ απιζηεπό άκπο, ανηί τεςδυνύμος, θα θέπει ηον σαπακηηπιζηικό 

δεκατήθιο απιθμό, συπίρ οποιαδήποηε άλλη ζήμανζη και ζηο κάηυ δεξιά άκπο ηην δ/νζη 

ηος παπαλήπηη, …») φπνπ πεξηγξάθνληαη ηα απαξαίηεηα παξαδνηέα, πνπ ζα 

πεξηιακβάλεη ην δέκα- επί πνηλή απνθιεηζκνχ κε ηήξεζήο ηνπο. Ο εληζηάκελνο θαηέζεζε 

ην θάθειν αξρείνπ ηαπηφηεηαο κειέηεο - φπσο άιισζηε ν ίδηνο αλαθέξεη -ζε άιιν ρξφλν 

θαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ έιιεηςε 

απηή επηζχξεη ηνλ απνθιεηζκφ ηεο κειέηεο. 

 

2. Ο εληζηάκελνο δελ ηήξεζε ηελ αλωλπκία ηνπ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο, θαλεξψλνληαο ηελ 

παηξφηεηα ηεο κειέηεο, (ην αξζ.10.4.3. ξεηά αλαθέξεη «Για ηην ηήπηζη ηηρ ανυνςμίαρ δεν 

επιηπέπεηαι η αναγπαθή ηος ονόμαηορ ηος αποζηολέα,ακόμα και όηαν η αποζηολή γίνεηαι 

μέζυ ηασςδπομείος ή ιδιυηικήρ εηαιπείαρ ηασςμεηαθοπάρ.»). Θα φθεηιε λα θαηαζέζεη ηελ 

έλζηαζε κε ηνλ θσδηθφ αξηζκφ ηεο ππνβιεζείζαο κειέηεο. 

 

3. Ωο πξνο ην 2ν ιφγν έλζηαζεο, νκφθσλα ε επηηξνπή απεδέρζε ηελ θάζεηε δηάηαμε ηεο 

πξφηαζεο ΝΕ06099447, ζεσξψληαο φηη δελ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ, θαζψο δελ 

εκπίπηεη ζηηο πξνυπνζέζεηο πεξί έγθαηξεο απνζηνιήο, αλσλπκίαο ή πιεξφηεηαο 

ζηνηρείσλ, πνπ ζέηεη ην αξζ.10.5.1. ηεο δηαθήξπμεο ζρεηηθά κε ηνλ απνθιεηζκφ ή κε ησλ 

ζπκκεηνρψλ απφ ηελ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο. 

 

Β. ΔΝΣΑΗ ΤΒ88846836 
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Ζ επηηξνπή έθξηλε ηηο πξνηάζεηο ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο πνπ έζεζε ν 

αγσλνζέηεο ζην αξζ.9 θαη πεηζάξρεζε ζε απηά, ζχκθσλα θαη κε ηελ νκφθσλε γλψκε φισλ ησλ 

κειψλ ηεο.  

 

ρεηηθά κε ην θηίξην ηνπ πξψελ Ληκέλα Πάηξαο, πξφθεηηαη γηα έλα θηίξην πνπ αλεγέξζεθε 

ζχκθσλα κε κειέηε ηνπ εθιηπφληνο ιέθηνξα ηεο αξρηηεθηνληθήο ζρνιήο ΔΜΠ, Α. πξηφπνπινπ, ν 

νπνίνο απέζπαζε ην 1ν βξαβείν ζε Παλειιήλην Αξρηηεθηνληθφ Γηαγσληζκφ θαη απνηειεί 

ζεκαληηθφ αξρηηεθηνληθφ έξγν ηεο ειιεληθήο κεηαπνιεκηθήο αξρηηεθηνληθήο. Ζ επηηξνπή, απφ 

ζεβαζκφ ζην ελ ιφγσ αξρηηεθηφλεκα θαη ζην πιαίζην πξνζηαζίαο ηεο λεφηεξεο αξρηηεθηνληθήο 

θιεξνλνκηάο ηεο ρψξαο καο, εηζεγήζεθε (θαηά πιεηνςεθία) ηε δηαηήξεζή ηνπ, γλσξίδνληαο φηη 

δελ δεζκεχεη ηε Γηνξγαλψηξηα Αξρή. Αλαθνξηθά ζην αξζ.8 ηεο πξνθήξπμεο, ε επηηξνπή έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα πξνηείλεη ζπκπιεξσκαηηθνχο φξνπο θαη θξηηήξηα γηα ην 2ν ζηάδην ηνπ 

δηαγσληζκνχ, φπσο θαη έθαλε θαηά ζπλείδεζε.  Καηά ηελ θξίζε ησλ κειεηψλ πνπ θαηαηέζεθαλ, 

ην δήηεκα ηνπ θηεξίνπ ΟΛΠΑ δελ ηέζεθε ωο αμηνινγηθό θξηηήξην.  

 

Οη αλαθνξέο γηα ηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο είλαη αλαθξηβείο θαη γεληθφινγεο θαη γηα ην ιφγν 

απηφ δελ εμεηάδνληαη. Οη αξρηηεθηνληθνί δηαγσληζκνί, θξίλνληαη ζχκθσλα κε ην πξνθαζνξηζκέλν 

ζεζκηθφ πιαίζην, φπσο ξεηά αλαθέξεηαη ζηελ απφθαζε θαη ηα κέιε ηεο έρνπλ απνδεδεηγκέλε 

επηζηεκνληθή θαηάξηηζε. Ωο εθ ηνχηνπ πξνηξνπέο πεξί αμηνιφγεζεο ηέηνηαο βαξχηεηαο έξγνπ 

απφ ηελ «ιατθή εηπκεγνξία», κε «βξαβείν θνηλνχ»,  φπσο αλαθέξεη ν εληζηάκελνο, ζηεξνχληαη 

ζνβαξφηεηαο.  

 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ε επηηξνπή απνξξίπηεη ηελ έλζηαζε. 

 

Γ. ΔΝΣΑΗ Γ. ΜΑΣΑΡΑΓΚΑ 

 

Ζ Κξηηηθή Δπηηξνπή φθεηιε, ζχκθσλα κε ην Νφκν, λα αμηνινγήζεη θαη λα πξνθξίλεη ηηο πην 

άξηηεο κειέηεο γηα ηε β΄ θάζε ηνπ δηαγσληζκνχ. πληάρζεθε κε ηηο ζέζεηο ηνπ δήκνπ γηα ην φξακα 

ηεο αλάπιαζεο ηνπ παξαιηαθνχ κεηψπνπ ηεο Πάηξαο, ηεξψληαο ηα 3 θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηεο 

δηαθήξπμεο, φπσο θαηαγξάθνληαη ζην αξζ.9 θαη ε απφθαζε ηεο θαηαηέζεθε ζηελ δηνξγαλψηξηα 

Αξρή, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην δηελέξγεηαο αξρηηεθηνληθψλ δηαγσληζκψλ.  

 

Οη ηζρπξηζκνί ηνπ εληζηάκελνπ απνηεινχλ ηηο πξνζσπηθέο απφςεηο θαη εξκελείεο ηνπ, ζηα 

δεηνχκελα ηεο πξνθήξπμεο. Ζ ζέζε πνπ δηαηχπσζε ε επηηξνπή πνπ αθνξνχζε ζηε δηακφξθσζε 

θπηεχζεσλ, ήηαλ φηη δελ κπνξεί λα απνηειεί ην κφλν ζρεδηαζηηθφ εξγαιείν, γηα λα πξνζδηνξηζηεί 
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ε ζρέζε ηεο πφιεο κε ηε ζάιαζζα, θάηη πνπ δελ έξρεηαη ζε θακία αληίζεζε κε ηηο θαηεπζχλζεηο 

ηεο δηαθήξπμεο πεξί αεηθνξίαο θ.ιπ. 

 

Δίλαη ζαθέο πσο ζε έλα ηφζν εθηεηακέλν ζέκα, θάζε πξφηαζε έρεη λα επηδείμεη ηφζν 

ζεηηθά φζν θαη αξλεηηθά ζεκεία (αλαθνξά ζηελ αλεπάξθεηα ησλ πξνηάζεσλ). Ο ξφινο ηεο 

επηηξνπήο ήηαλ λα αμηνινγήζεη ηηο πνηφηεηεο ηεο θάζε πξφηαζεο γηα λα θηάζεη ζε έλα 

απνηέιεζκα θαη λα πξνηείλεη επηιεθηηθά φζεο εθηηκάηαη πσο αληαπνθξίλνληαη κέγηζηα ζηα 

δεηνχκελα ηνπ δηαγσληζκνχ.  

 

Ζ  Κξηηηθή Δπηηξνπή απαξηίδεηαη απφ επηά δηαθεθξηκέλνπο, βξαβεπκέλνπο εηδηθνχο 

επηζηήκνλεο θαη ε φπνηα άπνςε/απφθαζε είλαη απνηέιεζκα ςεθνθνξίαο θαη δελ απνηειεί 

πξνζσπηθή άπνςε, φπσο είλαη επλφεην. Οη ιφγνη ηεο έλζηαζεο σο πξνο ηελ επάξθεηα θαη 

εγθπξφηεηα ησλ κειψλ ηεο, αιιά θαη ηεο αηεθκεξίσηεο ππνλφεζεο πεξί ζθνπηκνηήησλ, είλαη 

αβάζηκνη, αζηήξηθηνη θαη πξνζβιεηηθνί. Ζ επηηξνπή ζεβφκελε ην ζεζκηθφ ηεο ξφιν δελ πξφθεηηαη 

λα αζρνιεζεί κε ζηνρεπκέλεο επηζέζεηο ζε πξφζσπα. 

 

χκθσλα κε ηα παξαπάλσ απνξξίπηεη ζην ζχλνιν ηεο ηελ έλζηαζε. 

 
ΔΙΗΓΔΙΣΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Τπέξ ηεο απφξξηςεο ηεο κε αξηζ. πξση. 60560/18.12.2020 έλζηαζεο ηνπ θ. Νηθνιάνπ 

Κνξδνχ ηνπ Αλδξέα, κε θσδηθφ ηαπηφηεηαο κειέηεο ζην δηαγσληζκφ nk72849651, πνπ 

απεπζχλεηαη πξνο ηελ Κξηηηθή Δπηηξνπή ηνπ Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ θαη πξνο ηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 878/08.12.2020 (ΑΓΑ: 

6ΚΛ6ΩΞΗ-ΤΗ8) Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ησλ Πξαθηηθψλ ηεο 

Κξηηηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Α’ ηαδίνπ ηνπ Παλειιελίνπ Αλνηθηνχ Αξρηηεθηνληθνχ 

Γηαγσληζκνχ δχν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνχ Μεηψπνπ ηεο Πάηξαο». 

2. Τπέξ ηεο απφξξηςεο ηεο κε αξηζ. πξση. 60594/18.12.2020 έλζηαζεο ηεο νκάδαο 

Αξρηηεθηφλσλ κε θσδηθφ ηαπηφηεηαο κειέηεο ΤΒ88846836, πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηελ 

Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαηά ηεο ππ’ αξηζ. 878/08.12.2020 

(ΑΓΑ: 6ΚΛ6ΩΞΗ-ΤΗ8) Απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο ησλ 

Πξαθηηθψλ ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο, ηνπ Α’ ηαδίνπ ηνπ Παλειιελίνπ Αλνηθηνχ 

Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ δχν ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνχ Μεηψπνπ 

ηεο Πάηξαο». 
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3. Τπέξ ηεο απφξξηςεο ηεο κε αξηζ. πξση. 60827/21.12.2020 έλζηαζεο ηνπ θ. Γεξάζηκνπ Μ. 

Μαηαξάγθα, Αξρηηέθηνλα Μεραληθνχ, πνπ απεπζχλεηαη πξνο ηελ Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ 

Έξγνπ-Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, θαηά ηεο Απφθαζεο (ησλ Πξαθηηθψλ) ηεο Κξηηηθήο 

Δπηηξνπήο, ηνπ Α’ ηαδίνπ ηνπ Παλειιελίνπ Αλνηθηνχ Αξρηηεθηνληθνχ Γηαγσληζκνχ δχν 

ζηαδίσλ γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνχ Μεηψπνπ ηεο Πάηξαο». 

 

ε απηφ ην ζεκείν ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε, ηελ ψξα 13:00κ.κ. 

Σν παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 

 
Η  ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

 

 

 

1. ΓΗΑΝΝΗΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  
 

 

 

2. ΜΑΝΣΑ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ         

 

ΠΑΝΟΜΑΡΗΓΖ ΑΘΑΝΑΗΟ  

3. ΜΔΛΑΝΗΣΟΤ  ΑΝΝΑ              

 

  

4. ΜΑΤΡΟΜΜΑΣΖ ΟΦΗΑ         

 

  

5. ΒΑΒΤΛΖ ΦΑΝΖ                     

 

  

6. ΓΚΗΚΑΠΔΠΠΑ ΒΑΗΛΔΗΟ   
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