
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ   
 
Αριθμός  Απόφασης   347    
 
Απόσπασμα  από το  25ο  Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των φακέλων συμμετοχής στον Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό 
Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ” 
 
Στη Σταυρούπολη σήμερα, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Καραολή & Δημητρίου 1, στις 13 Ιουλίου έτους 
2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε “δια τηλεδιάσκεψη” Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, 
για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, μέσω της εφαρμογής ZOOM, υπό την Προεδρία της Ξανθοπούλου 
Σταυρούλας, Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, ύστερα από την με ΑΠ 31464/9-7-2021 έγγραφη πρόσκληση της, 
η οποία διαβιβάσθηκε σε όλα τα Μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει.  
 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα τα  πέντε  ( 5 ).  
 
Παρόντες: Ξανθοπούλου Σταυρούλα, Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης , Καρβουνίδης Σαράντης,  Γαλιγαλίδης Θεόδωρος  και 
Πάντσης Κωνσταντίνος ( αναπληρωματικό μέλος ) 
 
Απόντες: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: Γεροκώστα Ελένη, Αμανατίδου Χαρίκλεια,  
Λίλτσης Γεώργιος , Εκμεκτσόγλου  Κυριάκος και Μυρίδου Όλγα  δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά : εκτός ημερησίας :1ο , ημερήσιας διάταξης 1ο  , 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 
6ο, 7ο, 8ο. , 9ο, 10ο 
 
Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και κράτησε πρακτικά η Αρβανιτάκη Σταυρούλα τακτική υπάλληλος και γραμματέας της 
Οικονομικής  Επιτροπής . 
 
H Πρόεδρος έχοντας υπόψη: 

1. Το άρθρο 72 παράγραφος  1 του Ν 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε  από την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 
4735-20 ( ΦΕΚ 197-12.10.2020 τεύχος Α΄). 

2. Το με αρ.πρ.17251/19-4-21 έγγραφο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
3. Το από 9-6-21 ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την αρμόδια υπηρεσία του 

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
4. Το με αρ.πρ.27045/17-6-21 έγγραφο προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
5. Την με αρ. πρ. 30631/6-7-21 εισήγηση του τμήματος Αρχιτ. Σχεδιασμού και Μελετών Έργων, η οποία έχει ως 

εξής: 
Κ. πρόεδρε,  

Λαμβάνοντας υπόψη : 

 ότι έχει εκκινήσει η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 26804/2011 απόφαση π. ΥΠΕΚΑ 
(ΦΕΚ Β'1427/16.06.2011) “Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών 
μελετών με απονομή βραβείων”, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 22186/04-05-2012 (ΦΕΚ1494/Β'/04.05.2012) 
απόφαση π. Υ.Π.Ε.ΚΑ και την Υ.Π.ΕΝ./ΔΜΕΑΑΠ/81319/238 (ΦΕΚ3537/Β'/20.09.2019) απόφαση ΥΠΕΝ, καθώς και τις 
διατάξεις των Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 96/Α/20-4-2005) και Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/Α’/08.08.2016), όπως ισχύουν κατά την 
ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης στις 12-04-
2021 (ημερομηνία έναρξης διαγωνισμού) και σύμφωνα με τους όρους του τεύχους Αναλυτικής Προκήρυξης. 

 Τη με αρ. 100/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Αναλυτικής Προκήρυξης 
του διαγωνισμού. 
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 Τη με αρ. Πρωτ. 15691/08-04-2021 Περίληψη της Προκήρυξης του διαγωνισμού και τη με αρ. πρωτ. 15686/08-04-2021 
Αναλυτική Προκήρυξη του διαγωνισμού, όπου ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των φακέλων συμμετοχής 
(προτάσεων) η 12-08-2021. 

 ότι η επιλογή των κριτών της Κριτικής Επιτροπής του διαγωνισμού, διενεργείται με κλήρωση, με ευθύνη του ΥΠΠΕΝ, από 
τον κατάλογο της αντίστοιχης κατηγορίας μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της Υ.Α. 26804/16-6-2011 
Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για να συγκροτηθεί από την Διοργανώτρια Αρχή  η κριτική επιτροπή, η οποία 
πρέπει να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, και να γνωστοποιηθεί τουλάχιστον 20 ημέρες προ της 
καταληκτικής υποβολής των μελετών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 & 4 του άρθρου 12 της Υ.Α. 26804/16-6-2011 
Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 Τα με αρ. Πρωτ. 17251/19-04-2021 και 27045/17-06-2021 έγγραφα του Δήμου Παύλου Μελά προς το ΥΠΠΕΝ με θέμα την 
υπόδειξη 4 μελών για την συγκρότηση της επταμελούς κριτικής επιτροπής, στα οποία δεν λάβαμε μέχρι σήμερα καμία 
απάντηση.  

 Ότι σε ηλεκτρονικό μήνυμα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών προς την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΕΝ, στις 09-06-2021, 
για την υπενθύμιση της υποχρέωσης κλήρωσης των μελών της κριτικής επιτροπής, δεν υπήρξε καμία απάντηση.  

 ότι δεν κατέστη δυνατή ούτε η τηλεφωνική επικοινωνία με την αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΕΝ. 

 ότι διανύουμε καλοκαιρινούς μήνες κατά τους οποίους γίνεται χρήση των καλοκαιρινών αδειών. 
παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική επιτροπή τη λήψη απόφασης για την έγκριση παράτασης της προθεσμίας υποβολής 
των φακέλων συμμετοχής στον Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ”, κατά 3 μήνες δηλαδή έως την 12/11/2021.  

Η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και το συνολικό χρηματικό ποσό απονομής βραβείων έχουν εγκριθεί με την υπ. αριθμ. 
700/2019 (ΑΔΑ: ΩΟΟΣΩΞΘ-ΦΥ7) Απόφαση Δ.Σ. και την υπ. αριθμ. 223/2020 (ΑΔΑ: ΩΡ0ΔΩΞΘ-11Ψ) Τροποποιητική Απόφαση 
Δ.Σ. του Δήμου Π. Μελά.  

Επισημαίνεται ότι ο προκηρυσσόμενος διαγωνισμός υποβλήθηκε για χρηματοδότηση των βραβείων που θα απονείμει στην 
πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με τίτλο “Χρηματοδότηση Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών” του Χρηματοδοτικού 
Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” με Α.Π. 3: Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, και με την υπ’ αριθμ. 
184.5/2020 απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε η εντολή ένταξης για το έτος 2020 του Δήμου Παύλου Μελά στο εν 
λόγω Χ.Π. Η αποδοχή της χρηματοδότησης εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 548/2020 (ΑΔΑ: ΩΡ4ΣΩΞΘ-ΒΑΓ) Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου 
Π. Μελά. 

Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το 4ο θέμα  ημερήσιας διάταξης που αφορά την Έγκριση παράτασης της 
προθεσμίας υποβολής των φακέλων συμμετοχής στον Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με 
τίτλο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ” 

 
Η Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις και την εισήγηση της υπηρεσίας, μετά από 
διαλογική συζήτηση  
 

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

 
Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των φακέλων συμμετοχής στον Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό 
Προσχεδίων με τίτλο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ 
ΜΕΛΑ”, κατά 3 μήνες δηλαδή έως την 12/11/2021.  

Η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού και το συνολικό χρηματικό ποσό απονομής βραβείων έχουν εγκριθεί με την υπ. 
αριθμ. 700/2019 (ΑΔΑ: ΩΟΟΣΩΞΘ-ΦΥ7) Απόφαση Δ.Σ. και την υπ. αριθμ. 223/2020 (ΑΔΑ: ΩΡ0ΔΩΞΘ-11Ψ) 
Τροποποιητική Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Π. Μελά.  

Επισημαίνεται ότι ο προκηρυσσόμενος διαγωνισμός υποβλήθηκε για χρηματοδότηση των βραβείων που θα απονείμει 
στην πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με τίτλο “Χρηματοδότηση Διεξαγωγής Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών” του 
Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” με Α.Π. 3: Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού 
Ισοζυγίου, και με την υπ’ αριθμ. 184.5/2020 απόφαση Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου εγκρίθηκε η εντολή ένταξης για το 

ΑΔΑ: ΨΥΕ6ΩΞΘ-1Ο2

ΑΔΑ: ΩΙ4ΙΩΞΘ-0ΣΚ





έτος 2020 του Δήμου Παύλου Μελά στο εν λόγω Χ.Π. Η αποδοχή της χρηματοδότησης εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 
548/2020 (ΑΔΑ: ΩΡ4ΣΩΞΘ-ΒΑΓ) Απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Π. Μελά. 

 
Η  απόφαση  αυτή  πήρε  αύξοντα αριθμό   347/2021. 
Αφού συντάχθηκε και διαβάσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  ως εξής: 
 

 
                   Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

   
 
 
                                                                      Ξανθοπούλου   Σταυρούλα 
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