
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ  ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ   
 
Αριθμός  Απόφασης      22/2022 
 
Απόσπασμα  από το  2ο  Πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ:Επικύρωση των πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 
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 25 Ιανουαρίου  έτους 
2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (μέσω τηλεδιάσκεψης-εφαρμογή ZOOM) η 
Οικονομική Επιτροπή, για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας, υπό την Προεδρία του Καρβουνίδη Σαράντη, 
Αντιδημάρχου Οικονομικών Υπηρεσιών, ύστερα από την με ΑΠ 2972/21-1-2022 έγγραφη πρόσκληση του, 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 επτά  (7) 
 
Παρόντες: Καρβουνίδης Σαράντης, Αμανατίδου Χαρίκλεια , Πάντσης Κωνσταντίνος, Γεροκώστα Ελένη, Γαλιγαλίδης 
Θεόδωρος, Λίλτσης Γεώργιος και Βάρφης Στέφανος  
  
 Απόντες: Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και μέλη της Οικονομικής Επιτροπής: Φραγκόπουλος Θεόφιλος  και Βουτσάς Σταύρος  
δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 
Ο Δημοτικός σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής  κ. Λίλτσης Γεώργιος προσήλθε στο 17ο θέμα της 
συνεδρίασης  
 
Τα θέματα ημερήσιας διάταξης συζητήθηκαν με την εξής σειρά: εκτός ημερήσιας  διάταξης 1ο  , ημερήσιας  διάταξης 1ο, 2ο , 
3ο , 4ο ,5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο ,10ο , 11ο , 12ο ,13ο , 14Ο , 15Ο , 16Ο , 17Ο , 18Ο , 19Ο , 20 , 21Ο  
 

 Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και κράτησε πρακτικά η Αρβανιτάκη Σταυρούλα  τακτική υπάλληλος και γραμματέας της 
Οικονομικής  Επιτροπής. 
 
Ο 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. Την με αρ. πρ. 2743/21-1-22 εισήγηση του τμήματος Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Μελετών Έργων, το 
περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής: 

«κ. Πρόεδρε,  
Λαμβάνοντας υπόψη :  

 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. 
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα. 

       Tην με 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.  

 Tην εγκυκλίο 1/16-05-2017 Υπουργού Π.ΕΝ. “Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του Ν4412/2016 σχετικά με την 
διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών”.   

 Tην με αριθμ. 700/2019 (ΑΔΑ:ΩΟΟΣΩΞΘ-ΦΥ7) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση διενέργειας 
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο: “Διαμόρφωση διακριτών ελεύθερων χώρων στο Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά”.  

  Την με αριθμ. 223/2020 (ΑΔΑ:ΩΡ0ΔΩΞΘ-11Ψ) με θέμα: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 700/2019 απόφαση Δ.Σ που αφορά την 
έγκριση διενέργειας αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο : “Διαμόρφωση διακριτών ελεύθερων χώρων στο Μητροπολιτικό 
Πάρκο Παύλου Μελά”.  

  Tην με αριθμ. 493/2021 (ΑΔΑ:6ΗΜ6ΩΞΘ-ΙΨΜ) με θέμα: Συγκρότηση της κριτικής επιτροπής του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού 
Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ”  
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 Την με αρ. πρωτ. 60380/30-12-2021 αίτηση του προέδρου της Κριτικής Επιτροπής με την οποία κατατέθηκαν τα πρακτικά του 
διαγωνισμού (1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο).  
προτείνουμε: 
 1. Την επικύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο οποίος κρίνεται άγονος. Η Κριτική Επιτροπή έκρινε ότι το 
επίπεδο των προτάσεων των συμμετεχόντων δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια που τέθηκαν από το διαγωνισμό και ως εκ 
τούτου δεν ικανοποιείται ο βασικός στόχος της διοργανώτριας αρχής που είναι η μετέπειτα ανάθεση των μελετών και 
αποφάσισε να μην απονείμει κάποιο από τα βραβεία ή τους επαίνους και να κηρύξει άγονο τον διαγωνισμό, όπως 
προκύπτει από τα συνημμένα πρακτικά, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης και σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 26804/2011 απόφαση π. ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β'1427/16.06.2011).  
2. H Οικονομική Επιτροπή, με την εκδοθείσα απόφαση, να καλέσει την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού να 
διατυπώσει σχετική γνώμη περί επανάληψης της διαδικασίας ή μη, με νεότερο πρακτικό της.  
Δεδομένου ότι ο Ανοιχτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Προσχεδίων με τίτλο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 
ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ” αποτελεί στάδιο διαδικασίας ανάθεσης και σύναψης δημόσιας 
σύμβασης μελετών, όπως αναγράφεται στα άρθρα 6ο & 28ο της Αναλυτικής Προκήρυξης του Διαγωνισμού και διέπεται από 
τις διατάξεις του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), εφαρμόζονται τα παρακάτω: 
 Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 106 “Ματαίωση διαδικασίας” του Ν. 4412 (ΦΕΚ Α' 147/08-08-2016), η αναθέτουσα 
αρχή (με αποφασιστικό όργανο την Οικονομική Επιτροπή), διατηρεί το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου 
(Επιτροπή Διαγωνισμού), να αποφασίσει, παράλληλα με την επικύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ο οποίος 
κρίνεται άγονος, και την επανάληψη ή μη αυτού, χωρίς τροποποίηση των όρων του (Τεχνικά Δεδομένα - Όροι Διακήρυξης - 
Επιτροπή Διαγωνισμού κ.λπ.)., προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού συντομότερα. Προϋπόθεση 
για να τελεστεί αυτό αποτελεί η παροχή σύμφωνης γνώμης από την Επιτροπή Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 20 του 
Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», όπου αναφέρεται ότι, όπου ο νόμος, για την έκδοση διοικητικής πράξης, 
προβλέπει προηγούμενη γνώμη, η γνώμη διατυπώνεται ύστερα από ερώτημα του οργάνου που έχει την αποφασιστική 
αρμοδιότητα. 
 Με βάση τα παραπάνω, θα πρέπει με την εκδοθείσα Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, να κληθεί η Κριτική Επιτροπή 
να διατυπώσει γνώμη περί επανάληψης ή μη της διαδικασίας του διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων του, με 
νεότερο πρακτικό της. Στη συνέχεια με νεότερη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, έπειτα από τη γνωμοδότηση της 
Κριτικής Επιτροπής, να αποφασιστεί η επανάληψη ή μη της διαδικασίας του διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων 
του, από τη φάση της δημοσίευσης της προκήρυξης του διαγωνισμού, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 23ο της 
Αναλυτικής Προκήρυξης.  
3.Την έγκριση χορήγησης αποζημίωσης ύψους 1,000 ευρώ για τις πέντε (5) έγκυρες συμμετοχές, την οποία προτείνει 
η Kριτική Επιτροπή στο 5ο Πρακτικό της. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να λάβουν την αποζημίωση, θα πρέπει, εντός 
ενός μηνός από την γνωστοποίηση της απόφασης της Οικονομική Επιτροπής στην ιστοσελίδα του Δήμου, να καταθέσουν 
σχετική αίτησή τους, στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται την γνωστοποίηση των στοιχείων τους και την 
αποσφράγιση του κλειστού σφραγισμένου φακέλου που τα περιέχει, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή τους. Κατά το 
ίδιο χρονικό διάστημα οι συμμετέχοντες μπορούν να παραλάβουν το υλικό των προτάσεων τους από το πρωτόκολλο του 
Δήμου Παύλου Μελά, στην οδό Θ. Καρυπίδη 2, Πολίχνη (κτίριο πρώην Δημαρχείου Πολίχνης), με την προσκόμιση της 
χορηγηθείσας απόδειξης παραλαβής της μελέτης ή της απόδειξης του Ταχυδρομείου ή της ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, 
πάνω στην οποία πρέπει να αναγράφεται ο χαρακτηριστικός κωδικός της. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας 
ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια Αρχή για τη φύλαξη ή απώλεια των μελετών που δεν παραλήφθηκαν από τους 
συμμετέχοντες.  
Η γνωστοποίηση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού θα δημοσιευτεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού, θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Παύλου Μελά και θα σταλούν 
για ενημέρωση στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ, του ΤΕΕ, του ΣΑΔΑΣ- ΠΕΑ, της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»  

 
Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το 19ο θέμα  ημερήσιας διάταξης που αφορά την «Επικύρωση των 
πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 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  

 
1. Εγκρίνει την επικύρωση του αποτελέσματος του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο: 

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» ο 
οποίος κρίνεται άγονος, καθώς η Κριτική Επιτροπή έκρινε ότι το επίπεδο των προτάσεων των 
συμμετεχόντων δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια που τέθηκαν από το διαγωνισμό και ως εκ τούτου δεν 
ικανοποιείται ο βασικός στόχος της διοργανώτριας αρχής που είναι η μετέπειτα ανάθεση των μελετών και 
αποφάσισε να μην απονείμει κάποιο από τα βραβεία ή τους επαίνους του διαγωνισμού. 

2. Εγκρίνει τη χορήγηση αποζημίωσης ύψους 1,000 ευρώ για τις πέντε (5) έγκυρες συμμετοχές, την οποία 
προτείνει η Kριτική Επιτροπή στο 5ο πρακτικό της. Οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να λάβουν την 
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αποζημίωση, θα πρέπει, εντός ενός μηνός από την γνωστοποίηση της απόφασης της Οικονομική Επιτροπής 
στην ιστοσελίδα του Δήμου, να καταθέσουν σχετική αίτησή τους, στην οποία να δηλώνουν ότι αποδέχονται 
την γνωστοποίηση των στοιχείων τους και την αποσφράγιση του κλειστού σφραγισμένου φακέλου που τα 
περιέχει, ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή τους. Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα οι συμμετέχοντες μπορούν 
να παραλάβουν το υλικό των προτάσεων τους από το πρωτόκολλο του Δήμου Παύλου Μελά, στην οδό Θ. 
Καρυπίδη 2, Πολίχνη (κτίριο πρώην Δημαρχείου Πολίχνης), με την προσκόμιση της χορηγηθείσας απόδειξης 
παραλαβής της μελέτης ή της απόδειξης του Ταχυδρομείου ή της ιδιωτικής εταιρείας μεταφορών, πάνω στην 
οποία πρέπει να αναγράφεται ο χαρακτηριστικός κωδικός της. Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας 
ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια Αρχή για τη φύλαξη ή απώλεια των μελετών που δεν παραλήφθηκαν 
από τους συμμετέχοντες. 

 
3. Καλεί την Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού να διατυπώσει σχετική γνώμη για τη επανάληψη ή μη της 

διαδικασίας του διαγωνισμού, χωρίς τροποποίηση των όρων του, από τη φάση της δημοσίευσης της 
προκήρυξης του διαγωνισμού, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 23ο της Αναλυτικής Προκήρυξης 

 
Τα πρακτικά του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού (1ο, 2ο, 3ο, 4ο και 5ο) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της  παρούσας 
απόφασης. 
. 
Η  απόφαση  αυτή  πήρε  αύξοντα αριθμό   22/2022 
Αφού συντάχθηκε και διαβάσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται  ως εξής: 
 

 
                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

  
 
 
                                                                           Καρβουνίδης  Σαράντης 
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