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 Από  το  αριθ.  9/22-3-2022 Πρακτικό   Τακτικής  Συνεδρίασης  Οικονομικής
Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:90/2022      

 Περίληψη      
 Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής για την
αξιολόγηση προτάσεων για τον Ανοιχτό
Αρχιτεκτονικό  Διαγωνισμό  προσχεδίων
ενός  σταδίου,  με  τίτλο  «ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ,  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΜΗΛΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

Στα  Γρεβενά,   σήμερα 22-3-2022  ημέρα  Τρίτη  και  ώρα  11:00  π.μ.
συνήλθε σε Τ  ακτική    συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με
Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ.  3052/18-03-2022 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ.  Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα
χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του
Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο  77 του Ν.4555/2018 και
διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 643/Α.Π.69472/24-09-2021.
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα
εννέα (9) τακτικά   μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν
παρόντα έξη (6)  ήτοι:  
         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ      ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   1.Βάϊος Χρήστος
2. Τριγώνης Χρήστος 2.Δόλγηρας Ιωσήφ
3. Πέτρου Χρήστος 3.Παπαδόπουλος  Ιωάννης
4. Κιάκας Ζήσης Αν  και  κλήθηκαν  νόμιμα  δεν

προσήλθαν.
5. Σιούλας Κωνσταντίνος
6. Παλάσκας Κωνσταντίνος 
    
   Στη συνεδρίαση συμμετέχει   και  ο  Κλεισιάρης Βασίλειος υπάλληλος του
δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
    Αφού  διαπιστώθηκε  απαρτία  καθ΄ότι  από  το  σύνολο  εννέα  (9)  μελών
βρέθηκαν  παρόντα έξη (6) ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
εισηγήθηκε τα  θέματα της ημερήσιας διάταξης.
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20ο  ΘΕΜΑ  :Συγκρότηση  Κριτικής  Επιτροπής  για  την  αξιολόγηση  προτάσεων  για  τον
Ανοιχτό  Αρχιτεκτονικό  Διαγωνισμό  προσχεδίων  ενός  σταδίου,  με  τίτλο  «ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ,  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

   O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής την εισήγηση της
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, η οποία έχει ως εξής:

                     Έχοντας υπόψη:

   1) Οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι

σήμερα.

2) Οι  διατάξεις  του  Ν.  4412/2016  «Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 42/τ.Α
́/2005), όπως ισχύει, και συγκεκριμένα την περίπτωση β ́ του άρθρου 111, καθώς
και τα άρθρα 112, 113, 114 και 115.

3) Τον  ν.  3861/2010  (ΦΕΚ  112/τ.Α  /́2010)  «Ενίσχυση  της  διαφάνειας  με  την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και  πράξεων των κυβερνητικών,  διοικητικών και
αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  Διαδίκτυο ’Πρόγραμμα  Διαύγεια’’και  άλλες
διατάξεις» και τα σχετικά έγγραφα εφαρμογής.

4) Η  υπ’  αριθμ.  ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021  (ΦΕΚ  2239/Β/31-5-2021) ΥΑ
«Νέο  πλαίσιο  διενέργειας  των  αρχιτεκτονικών  διαγωνισμών  και  γενικά  των
διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων».

5) Η εγκύκλιος 1/16-05-2017 (ΑΔΑ:ΨΤΡ64653Π8-ΟΨ2) Υπουργού Π.ΕΝ «Παροχή
διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α ́147) σχετικά με
τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών»

6) Η  υπ’ αριθ. 181/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών με
την  οποία  “Εγκρίνεται  η  διεξαγωγή  Ανοιχτού  Αρχιτεκτονικού  Διαγωνισμού
προσχεδίων  ενός  σταδίου  μιας  κατηγορίας  μελέτης  με  τίτλο  Διαμόρφωση
περιβάλλοντος  χώρου του κέντρου Παλαιοντολογίας  Μηλιάς  Δήμου Γρεβενών”
και την αριθ. 163/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών με
την οποία τροποποιείται η αριθ. 181/2020 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου ως προς το αποφασιστικό μέρος αυτής».

7) Η διακήρυξη (ΑΔΑ:6ΓΞΙΩ9Γ-72Η,  ΑΔΑΜ: 21PROC009609543 2021-11-26) του
Ανοιχτού  Αρχιτεκτονικού  Διαγωνισμού  προσχεδίων  ενός  σταδίου  με  τίτλο:
«Ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων,  διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου του Κέντρου Παλαιοντολογίας Μηλιάς Δήμου Γρεβενών».

ΑΔΑ: ΩΤΖΡΩ9Γ-ΠΓΕ



8) Η προκήρυξη (ΑΔΑ:ΨΨΠΥΩ9Γ-ΞΛΠ,   ΑΔΑΜ: 21ROC009609616 2021-11-26)
του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού  Διαγωνισμού προσχεδίων  ενός  σταδίου με τίτλο:
«Ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων,  διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου του Κέντρου Παλαιοντολογίας Μηλιάς Δήμου Γρεβενών».

9) Το υπ’ αριθ. 17552/16-12-2021 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο
Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τον ορισμό κριτών από τον κατάλογο κριτών του
ΥΠΕΝ.

10) Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΑΑΠ/18356/115/24-02-2022 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών
& Έργων Αστικών Αναπλάσεων του ΥΠΕΝ με το οποίο διαβίβασε το από 23-02-
2022  πρακτικό  κλήρωσης  μελών  από  τον  κατάλογο  κριτών  των  ανοικτού
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων για τη Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών

11) Το  από  23-02-2022  πρακτικό  κλήρωσης  μελών  από  τον  κατάλογο  κριτών  του
Αρχιτεκτονικών  διαγωνισμών  για  τη  διενέργεια  του  ανοιχτού  αρχιτεκτονικού
διαγωνισμού  προσχεδίων,  για  την  «Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου  του
Κέντρου Παλαιοντολογίας Μηλιάς Δήμου Γρεβενών».

12) Το από 11-01-2021 πρακτικό κλήρωσης της Υπηρεσίας μας  για τον ορισμό του
κριτή  εκπρόσωπου  του  Δήμου  Γρεβενών, για  τη  διενέργεια  του  ανοιχτού
Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων,  για  την «Διαμόρφωση περιβάλλοντος
χώρου του Κέντρου Παλαιοντολογίας Μηλιάς Δήμου Γρεβενών».

13) Η  υπ’  αριθ.  πρωτ:  2948/17-03-2022,   Αριθ.  Αποφ:289/2022 Απόφαση  του
Δημάρχου (ΑΔΑ:68ΜΩΩ9Γ-ΞΡΦ) όσον αφορά:

«Ορισμός μελών, εκ μέρους του Δήμου Γρεβενών, στην κριτική επιτροπή για την
αξιολόγηση  των  προτάσεων  του  αρχιτεκτονικού   Διαγωνισμού  προσχεδίων  με
τίτλο  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ  ΤΟΥ  ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

14) Η υπ’ αριθ. 534 Απόφαση Δημάρχου Γρεβενών α) (αρ. Πρωτ 15804/19-11-2021,
ΑΔΑΜ:21REQ009570824)  που  εγκρίνει  την  ανάληψη  υποχρέωσης  ποσού
70.000,00 € για τη διενέργεια ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων
μελέτης,  με  τίτλο  “Διαμόρφωση  περιβάλλοντος  χώρου  του  κέντρου
Παλαιοντολογίας Μηλιάς Δήμου Γρεβενών” β) αρ. Πρωτ 15805/19-11-2021,) που
εγκρίνει  την  ανάληψη  υποχρέωσης  ποσού  12.044,78  €  για  τα  Χρηματικά
Βραβεία, γ) αρ. Πρωτ 15806/19-11-2021, που εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης

ποσού  2.500,00  €  για  την  αμοιβή  μελών  κριτικής  επιτροπής  και  δ)  αρ.  Πρωτ
15807/19-11-2021, που εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης ποσού 2.500,00 € για
την αποζημίωση εκτός έδρας μελών κριτικής επιτροπής.

15) Οι ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών.

16) Το άρθρο 8 της διακήρυξης (Α.Δ.Α.Μ.: 21PROC009609543 2021-11-26).

17) Το άρθρο 5, παρ. 2, περιπτ. ιβ ́ του ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131/τ.Α ́/2006).

18) Το άρθρο 8 της διακήρυξης, καθώς και το άρθρο 12 της ΥΑ 48505/387/2021 (ΦΕΚ
2239/Β/31-5-2021),  στα  οποία  ορίζεται  ότι  η  κριτική  επιτροπή  πρέπει  να
αποτελείται από πέντε (5) μέλη, εκ των οποίων ένας (1) κριτής διακεκριμένο μέλος
του αντίστοιχου κλαδικού φορέα, ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της διοργανώτριας
αρχής και  τρεις  (3) κριτές από τον κατάλογο κριτών της παρ.  3 του παρόντος,
επιστημονικού αντικειμένου σχετικού με το αντικείμενο του.

Με την υπ’ αριθ. 181/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών και την αριθ.

163/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών, με την οποία τροποποιείται η

αριθ.  181/2020 προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς  το αποφασιστικό

μέρος  αυτής,  εγκρίθηκε  η  διενέργεια  και  καταρτίστηκαν  ο   όροι  του  ανοικτού  διαγωνισμού

προσχεδίων  ενός  σταδίου  με  τίτλο  «Ανοικτός  Αρχιτεκτονικός  Διαγωνισμός  προσχεδίων,
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διαμόρφωση περιβάλλοντος  χώρου του Κέντρου Παλαιοντολογίας Μηλιάς Δήμου Γρεβενών»,

που προκηρύχθηκε από τον Δήμο Γρεβενών στις 26-11-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009609543 2021-

11-26). Για την εξέταση και αξιολόγηση των προτάσεων που θα κατατεθούν στο πλαίσιο του

παραπάνω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού απαιτείται η συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής, σύμφωνα

με  τις  διατάξεις  του  αρ.  114,  του  Ν.4412/2016  και  του  αρ.  12  της ΥΑ

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021  (ΦΕΚ  2239/Β/31-5-2021). Η  Κριτική  Επιτροπή,  θα  είναι

πενταμελής, σύμφωνα με το άρθρο 8, της Αναλυτικής Διακήρυξης που εγκρίθηκε με την ως άνω

σχετική Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και απαρτίζεται από:

 Ένας (1) κριτής οριζόμενος από την διοργανώτρια αρχή, διακεκριμένο μέλος του αντί-

στοιχου κλαδικού φορέα,

 Ένας (1) κριτής εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής,

 Τρεις (3) κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ της παρ. 3 του άρθρου 12 της υπ’ 

αρ. 48505/387/2021απόφασης οι οποίοι θα επιλεγούν με κλήρωση από τους καταλόγους 

κριτών διενεργείται με κλήρωση με ευθύνη του ΥΠΕΝ, μετά από αίτημα της 

διοργανώτριας αρχής.

Για τη συγκρότηση της Επιτροπής, η Υπηρεσία μας απευθύνθηκε με το σχετικό (18)  έγγραφό της

στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για τον ορισμό κριτών από τον κατάλογο 

του ΥΠΕΝ, κατόπιν κλήρωσης. Η Διεύθυνση Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων του 

ΥΠΕΝ, προχώρησε στην κλήρωση και στην σύνταξη του από 23-02-2022  Πρακτικού, που 

διαβίβασε στο Δήμο μας με το υπ’ αριθ. Οικ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ18356/115/24-02-2022 έγγραφό 

της, από το οποίο προκύπτουν τα παρακάτω μέλη:

Α  . Τακτικά μέλη , κ.κ.:   

1.Λιλιμπάκη  Μαρία   του  Αντωνίου,  αρχ.  μηχ/κός,  διδάσκουσα  στο  ΕΑΠ,  με  αρ.  αστ.
ταυτότητας

ΑΕ656605, ταχ. δ/νση: Βας.  Όλγας 129, ΤΚ 54643 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 2310813203, κιν.
6938042973, e-mail:mlilimp@otenet.gr
2.Καραδαλή Αικατερίνη του,      αρχ. μηχ/κός,  ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. αστ. ταυτότητας
ΑΒ860743,  ταχ.  δ/νση:  Μπιζανίου  3,   ΤΚ  50152  ΚΟΖΑΝΗ,  τηλ.  2461039970,  κιν.

6944717736,
e-mail:xorodomi@ath.forthnet.gr
3.Ουδατζή  Κυριακή   του  Μιχαήλ,  αρχ.  μηχ/κός,  ελεύθ.  επαγγελματίας,  με  αρ. αστ.

ταυτότητας
ΑΚ297391, ταχ. δ/νση: Εξαδακτύλου 6,,  ΤΚ 54635 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 2310968531, κιν.
6980544122, e-mail:kyriakio@yahoo.com

Β  . Αναπληρωματικά μέλη, κ.κ.  
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1.Στέφας Παναγιώτης, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. αστ. ταυτότητας 
ΑΑ060896,
ταχ. διεύθ.: Σπετσών 140, TK 11363 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2107290105, κιν. 6945541556,
e-mail:panagiotistefas@hotmail.com
2.Mάρδα Νέλλη του Γεωργίου, αρχ. μηχ/κός, καθηγήτρια Αρχιτεκτ. Σχολής ΕΜΠ, με αρ. αστ.
Ταυτότητας AI637798, ταχ. διεύθ.: Θεοφράστου 3, 11635 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210.7212085 
6976614915,
email: nmarda@arch.ntua.gr
3.Σαπουνάκης Αρης του Αγαθοκλή, αρχ. μηχ/κός, αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
με
αρ. αστ. ταυτότητας AN336202, ταχ. διεύθ.: Ροζού 72-74, 38333 ΒΟΛΟΣ, τηλ. 2421020413,
κιν. 6944584502, e-mail: sapounakis@gmail.com

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, κ.κ.:   

1.Πάνος  Απόστολος του  Δημητρίου,  αρχ.  μηχ/κός,  ελεύθ.  επαγγελματίας,  με  αρ.  αστυν.
ταυτότητας  AΕ  061600,  ταχ.  διεύθ.:  Φωκιανού  7,  11635  ΑΘΗΝΑ,  τηλ.  210.7291328
6974990181,
email:appanos@gmail.com
2.Kαρύδης Γιάννης του Γεωργίου,  αρχ.  μηχ/κός,  ελεύθερος επαγγελματίας,  με αρ.  αστυν.
ταυτότητας  ΑΖ 582666.  ταχ.  διεύθ.:  Μεσογείων  10,  11527 ΑΘΗΝΑ ,  τηλ.  210 7792150,
6942074212,
email:yiankarydis@gmail.com
3.Παπαγεωργίου Άγγελος του Χρυσοστόμου, αρχ. μηχ/κός, αν. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής
σχολής  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων,  με  αρ.  αστυν.  ταυτότητας  ΑΙ811819,  ταχ.  διεύθ.:
Ανεξαρτησίας  180,  45444  ΙΩΑΝΝΙΝΑ,  τηλ.  26510  36156,  6947185584,
e-mail: angelospapageorgiou180@gmail.com

Υπογραμμίζεται ότι σύμφωνα με το παραπάνω Πρακτικό το κάθε τακτικό μέλος, σε 
περίπτωση κωλύματος, αναπληρώνεται από το αριθμητικά αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος,
ενώ τα επιλαχόντα αναπληρώνουν οποιοδήποτε αναπληρωματικό ή και τακτικό μέλος αν το 
αντίστοιχο αναπληρωματικό κωλύεται.
Στη συνέχεια, ορισμένα από τα μέλη που κληρώθηκαν από τον κατάλογο κριτών του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας απέστειλαν αίτημα εξαίρεσης λόγω κωλύματος, 
μέσω μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που πρωτοκολλήθηκε στη Διεύθυνσή του 
Δήμου, και ειδικότερα:

Α. Τακτικά μέλη:

 η κ. Λιλιμπάκη   Μαρία, του Αντωνίου          (αρ. Πρωτ. Δήμου Γρεβενών 2873/16-03-
2022)
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 η κ. Καραδαλή Αικατερίνη,  του Ιωάννη        (αρ. Πρωτ. Δήμου Γρεβενών 2872/16-
03-2022)

Β. Αναπληρωματικά μέλη:

 η κ. Μάρδα Νέλλη, του Γεωργίου                  (αρ. Πρωτ. Δήμου Γρεβενών 2871/16-03-
2022)

Για τη συμπλήρωση των υπολοίπων μελών της πενταμελούς Κριτικής Επιτροπής εκδόθηκε η 
υπ’ αριθ. 289/2022 Απόφαση Δημάρχου, (αρ. Πρωτ.2948/17-03 -2022, ΑΔΑ:68ΜΩΩ9Γ-
ΞΡΦ), με την οποία ορίστηκαν τα παρακάτω μέλη:

Ι. Κριτής   οριζόμενος από την διοργανώτρια αρχή  , διακεκριμένο μέλος του αντίστοιχου 
κλαδικού φορέα, η κ. Αναστασία Χουρμουζιάδη, του Γεωργίου, αρχιτέκτονας μηχανικός, 
ομοτ. Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Μουσειολογίας, του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας 
και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αρ. Δ.ΤΑΝ787466, τηλ. 6943297141 e-
mail:nassiah@aegean.gr, με  αναπληρώτρια την κ. Βάγια Χαριζοπούλου, του Νικολάου, 
αρχιτέκτονα μηχανικό, ελεύθερο επαγγελματία, με αρ. Δ.Τ. AE338296, τηλ.  69977080903, e-
mail: vxarizopoulou@d2c2.gr 
ΙΙ. Κριτής εκπρόσωπος του Δήμου Γρεβενών: 
ο κ. Παντελής Καραιορδανίδης του Αθανασίου, αρχιτέκτονας μηχανικός, Προϊστάμενος του
Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών ΥΔΟΜ Γρεβενών,  με αρ. Δ.Τ. Χ816423
με αναπληρωτή την κ. Μαρία Σανίδα  του Μιχαήλ, αρχιτέκτονα μηχανικό, υπάλληλο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, με αρ. Δ.Τ. Σ818048.

 Επιπλέον, για τη λειτουργία της Κριτικής Επιτροπής προτείνονται από τη Διευθύνουσα 
Υπηρεσία, με την παρούσα:

IV. Ως πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής ο κριτής   οριζόμενος από την διοργανώτρια αρχή  , 
διακεκριμένο μέλος του αντίστοιχου κλαδικού φορέα  .  

V. Ως  γραμματέας ο κ. Νικόλαος Μπαλοδήμος του  Αθανασίου, υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με αναπληρώτρια την κα Ευθαλία Βασιλειάδου 
του Ηλία, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών.

Οι συνεδριάσεις της Κριτικής Επιτροπής θα διεξαχθούν εντός του νόμιμου ωραρίου της 
υπηρεσίας.
Βάσει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 11 της Υ.Α. 48505/387/2021 (ΦΕΚ 2239/Β/31-5-
2021) και της παρ. 8.10 του άρθρου 8 , η κριτική επιτροπή είναι αμειβόμενη σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ.1 του Αρθ-21 του Ν-4354/15 (ΦΕΚ-176/Α/15) περί αμοιβών συλλογικών 
οργάνων, όπως εκάστοτε ισχύει, η δε καταβαλλόμενη ανά συνεδρίαση αποζημίωση στους 
ιδιώτες μέλη αυτής, καθορίζεται σε όλες τις περιπτώσεις αρχιτεκτονικών διαγωνισμών σε 
50 ευρώ και μέχρι δέκα (10) συνεδριάσεις για κάθε διαγωνισμό. 

Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει την ίδια πηγή χρηματοδότησης από την οποία καλύπτονται τα 
έξοδα του εκάστοτε διαγωνισμού (βραβεία, τυχόν εξαγορές, έκδοση τεύχους, οργάνωση έκθε-
σης των μελετών που βραβεύτηκαν, αμοιβή των κριτών, οδοιπορικά και έξοδα διαμονής της 
κριτικής επιτροπής, αμοιβή τυχόν τεχνικών συμβούλων κλπ),. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από το Πράσινο Ταμείο και από το πρόγραμμα Κεντρικών 
Αυτοτελών πόρων – Πιστώσεων για επενδύσεις - έργα του Δήμου Γρεβενών.
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Για την πληρωμή της αμοιβής της μελέτης έχει οριστεί Κ.Α 64.6474.001 με εγγραφή 
13.728,12€,
Κ.Α 64.6162.004 με εγγραφή 2.500,00€, Κ.Α 64.6423.001 με εγγραφή 2.500,00€, και ΚΑ
30.7412.154 με εγγραφή 70.000,00€
Η υπ’ αριθ. 534 Απόφαση Δημάρχου Γρεβενών, 13 σχετικό:

α) (αρ. Πρωτ 15804/19-11-2021, ΑΔΑΜ:21REQ009570824) που εγκρίνει την ανάληψη 
υποχρέωσης ποσού 70.000,00 € για τη διενέργεια ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 
προσχεδίων μελέτης, με τίτλο “Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του κέντρου 
Παλαιοντολογίας Μηλιάς Δήμου Γρεβενών” 

β) αρ. Πρωτ 15805/19-11-2021,) που εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης ποσού 12.044,78 € 
για τα Χρηματικά Βραβεία, 

γ) αρ. Πρωτ 15806/19-11-2021, που εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης ποσού 2.500,00 € για 
την αμοιβή μελών κριτικής επιτροπής και δ) αρ. Πρωτ 15807/19-11-2021, που εγκρίνει την 
ανάληψη υποχρέωσης ποσού 2.500,00 € για την αποζημίωση εκτός έδρας μελών κριτικής 
επιτροπής.

Η πρώτη συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί κατόπιν πρόσκλησης του 
Δήμου Γρεβενών, ως Διοργανώτριας Αρχής, προς τα μέλη της.
 Η Κριτική Επιτροπή έχει την ευθύνη να αποφασίσει για την εγκυρότητα και την πληρότητα 
των προτάσεων, να τις κρίνει, να τις αξιολογήσει και να τις κατατάξει, ώστε να επιλέξει τις 
καλύτερες για την απονομή των βραβείων και εξαγορών, σύμφωνα με την προκήρυξη.
Η κριτική επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρηση της διαδικασίας κρίσης του 
διαγωνισμού, ειδικότερα:

 Αξιολογεί τις προτάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει η προκήρυξη.
 Συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης των προτάσεων.
 Ελέγχει την εγκυρότητα συμμετοχής των διακριθέντων μετά την οριστική 

κρίση και απονέμει τα βραβεία και τις εξαγορές.
 Μετά την ολοκλήρωση της κρίσης, γνωστοποιεί το αποτέλεσμα στην αρμόδια 

υπηρεσία της διοργανώτριας αρχής

    
Π Ρ Ο Τ Ε Ι Ν Ο Ν ΤΑ Ι

Οι τρεις (3) κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ της παρ. 3 του άρθρου 12 της υπ’ αρ. 

48505/387/2021απόφασης οι οποίοι έχουν επιλεγεί με κλήρωση από τους καταλόγους κριτών  

του ΥΠΕΝ:

Α  . Τακτικά μέλη , κ.κ.:   

1.Ουδατζή  Κυριακή   του  Μιχαήλ,  αρχ.  μηχ/κός,  ελεύθ.  επαγγελματίας,  με  αρ. αστ.
ταυτότητας

ΑΚ297391, ταχ. δ/νση: Εξαδακτύλου 6,,  ΤΚ 54635 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 2310968531, κιν.
6980544122, e-mail:kyriakio@yahoo.com
2.Στέφας Παναγιώτης, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. αστ. ταυτότητας 
ΑΑ060896,
ταχ. διεύθ.: Σπετσών 140, TK 11363 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2107290105, κιν. 6945541556,
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e-mail:panagiotistefas@hotmail.com
3.Σαπουνάκης Αρης του Αγαθοκλή, αρχ. μηχ/κός, αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
με
αρ. αστ. ταυτότητας AN336202, ταχ. διεύθ.: Ροζού 72-74, 38333 ΒΟΛΟΣ, τηλ. 2421020413,
κιν. 6944584502, e-mail: sapounakis@gmail.com

Το κάθε τακτικό μέλος, σε περίπτωση κωλύματος, θα αναπληρώνεται από το αριθμητικά 
αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος.

Β  . Αναπληρωματικά μέλη, κ.κ.  

1.Πάνος  Απόστολος του  Δημητρίου,  αρχ.  μηχ/κός,  ελεύθ.  επαγγελματίας,  με  αρ.  αστυν.
ταυτότητας  AΕ  061600,  ταχ.  διεύθ.:  Φωκιανού  7,  11635  ΑΘΗΝΑ,  τηλ.  210.7291328
6974990181,
email:appanos@gmail.com
2.Kαρύδης Γιάννης του Γεωργίου,  αρχ.  μηχ/κός,  ελεύθερος επαγγελματίας,  με αρ.  αστυν.
ταυτότητας  ΑΖ 582666.  ταχ.  διεύθ.:  Μεσογείων  10,  11527 ΑΘΗΝΑ ,  τηλ.  210 7792150,
6942074212,
email:yiankarydis@gmail.com
3.Παπαγεωργίου Άγγελος του Χρυσοστόμου, αρχ. μηχ/κός, αν. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής
σχολής  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων,  με  αρ.  αστυν.  ταυτότητας  ΑΙ811819,  ταχ.  διεύθ.:
Ανεξαρτησίας  180,  45444  ΙΩΑΝΝΙΝΑ,  τηλ.  26510  36156,  6947185584,
e-mail: angelospapageorgiou180@gmail.com

Για τη συμπλήρωση των υπολοίπων μελών της πενταμελούς Κριτικής Επιτροπής εκ του 
Δήμου: 

Ι. Κριτής   οριζόμενος από την διοργανώτρια αρχή  , διακεκριμένο μέλος του αντίστοιχου 
κλαδικού φορέα, η κ. Αναστασία Χουρμουζιάδη, του Γεωργίου, αρχιτέκτονας μηχανικός, 
ομοτ. Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Μουσειολογίας, του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας 
και Επικοινωνίας Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αρ. Δ.ΤΑΝ787466, τηλ. 6943297141 e-
mail:nassiah@aegean.gr, με  αναπληρώτρια την κ. Βάγια Χαριζοπούλου, του Νικολάου, 
αρχιτέκτονα μηχανικό, ελεύθερο επαγγελματία, με αρ. Δ.Τ. AE338296, τηλ.  69977080903, e-
mail: vxarizopoulou@d2c2.gr 
ΙΙ. Κριτής εκπρόσωπος του Δήμου Γρεβενών: 
ο κ. Παντελής Καραιορδανίδης του Αθανασίου, αρχιτέκτονας μηχανικός, Προϊστάμενος του
Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών ΥΔΟΜ Γρεβενών,  με αρ. Δ.Τ. Χ816423
με αναπληρωτή την κ. Μαρία Σανίδα  του Μιχαήλ, αρχιτέκτονα μηχανικό, υπάλληλο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, με αρ. Δ.Τ. Σ818048.

Ως πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής ο κριτής   οριζόμενος από την διοργανώτρια αρχή  , 
διακεκριμένο μέλος του αντίστοιχου κλαδικού φορέα  .  

Ως  γραμματέας ο κ. Νικόλαος Μπαλοδήμος του  Αθανασίου, υπάλληλος της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών, με αναπληρώτρια την κα Ευθαλία Βασιλειάδου 
του Ηλία, υπάλληλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γρεβενών.
   Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά:
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                                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

     Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε υπόψη της
τα ανωτέρω και τις διατάξεις:

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν.
4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
Την εισήγηση της υπηρεσίας.

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ομόφωνα

      Συγκροτεί την Κριτική Επιτροπή σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 της υπ’ αριθ
48505/387/2021   απόφασης  ΥΠΕΝ  για  την  αξιολόγηση προτάσεων  για  τον  Ανοιχτό
Αρχιτεκτονικό  Διαγωνισμό  προσχεδίων  ενός  σταδίου,  με  τίτλο: «ΑΝΟΙΚΤΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ,  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»  ως εξής:

Α. Τακτικά μέλη , κ.κ.: 

1.Ουδατζή  Κυριακή   του  Μιχαήλ,  αρχ.  μηχ/κός,  ελεύθ.  επαγγελματίας,  με  αρ. αστ.
Ταυτότητας  ΑΚ297391, ταχ. δ/νση: Εξαδακτύλου 6,,  ΤΚ 54635 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ.
2310968531, κιν.6980544122, e-mail:kyriakio@yahoo.com

2.Στέφας  Παναγιώτης,  αρχ.  μηχ/κός,  ελεύθ.  επαγγελματίας,  με  αρ.  αστ.  ταυτότητας
ΑΑ060896,ταχ. διεύθ.: Σπετσών 140, TK 11363 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2107290105, κιν. 6945541556,
e-mail:panagiotistefas@hotmail.com
3.Σαπουνάκης Αρης του Αγαθοκλή, αρχ. μηχ/κός, αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,
με  αρ.  αστ.  ταυτότητας  AN336202,  ταχ.  διεύθ.:  Ροζού  72-74,  38333  ΒΟΛΟΣ,  τηλ.
2421020413, κιν. 6944584502, e-mail: sapounakis@gmail.com

Το κάθε τακτικό μέλος, σε περίπτωση κωλύματος, θα αναπληρώνεται από το αριθμητικά 
αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος.

Β. Αναπληρωματικά μέλη, κ.κ.

1.Πάνος  Απόστολος του  Δημητρίου,  αρχ.  μηχ/κός,  ελεύθ.  επαγγελματίας,  με  αρ.  αστυν.
ταυτότητας  AΕ  061600,  ταχ.  διεύθ.:  Φωκιανού  7,  11635  ΑΘΗΝΑ,  τηλ.  210.7291328
6974990181,email:appanos@gmail.com
2.Kαρύδης Γιάννης του Γεωργίου,  αρχ.  μηχ/κός,  ελεύθερος επαγγελματίας,  με αρ.  αστυν.
ταυτότητας  ΑΖ 582666.  ταχ.  διεύθ.:  Μεσογείων  10,  11527 ΑΘΗΝΑ ,  τηλ.  210 7792150,
6942074212,email:yiankarydis@gmail.com
3.Παπαγεωργίου Άγγελος του Χρυσοστόμου, αρχ. μηχ/κός, αν. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής
σχολής  του  Πανεπιστημίου  Ιωαννίνων,  με  αρ.  αστυν.  ταυτότητας  ΑΙ811819,  ταχ.  διεύθ.:
Ανεξαρτησίας  180,  45444  ΙΩΑΝΝΙΝΑ,  τηλ.  26510  36156,  6947185584,
e-mail: angelospapageorgiou180@gmail.com

Για τη συμπλήρωση των υπολοίπων μελών της πενταμελούς Κριτικής Επιτροπής εκ του 
Δήμου: 

Ι.  Κριτής    οριζόμενος  από την  διοργανώτρια αρχή  , διακεκριμένο μέλος  του αντίστοιχου
κλαδικού φορέα, η κ.  Αναστασία Χουρμουζιάδη,  του Γεωργίου,  αρχιτέκτονας μηχανικός,
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ομοτ. Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Μουσειολογίας, του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας
και  Επικοινωνίας  Πανεπιστημίου  Αιγαίου,  με  αρ.  Δ.ΤΑΝ787466, τηλ.  6943297141 e-
mail:nassiah@aegean.gr, με   αναπληρώτρια  την  κ.  Βάγια  Χαριζοπούλου,  του  Νικολάου,
αρχιτέκτονα μηχανικό, ελεύθερο επαγγελματία, με αρ. Δ.Τ. AE338296, τηλ.  69977080903, e-
mail: vxarizopoulou@d2c2.gr 
ΙΙ. Κριτής εκπρόσωπος του Δήμου Γρεβενών: 
ο κ. Παντελής Καραιορδανίδης του Αθανασίου, αρχιτέκτονας μηχανικός, Προϊστάμενος του
Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών ΥΔΟΜ Γρεβενών,  με αρ. Δ.Τ. Χ816423
με αναπληρωτή την κ. Μαρία Σανίδα  του Μιχαήλ, αρχιτέκτονα μηχανικό, υπάλληλο της 
Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, με αρ. Δ.Τ. Σ818048.

Ως πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής ο κριτής   οριζόμενος από την διοργανώτρια αρχή  , 
διακεκριμένο μέλος του αντίστοιχου κλαδικού φορέα  .  

Ως  γραμματέας ο κ. Νικόλαος Μπαλοδήμος του  Αθανασίου, υπάλληλος της Διεύθυνσης
Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου  Γρεβενών,  με  αναπληρώτρια  την  κα  Ευθαλία
Βασιλειάδου  του  Ηλία,  υπάλληλο  της  Διεύθυνσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  Δήμου
Γρεβενών.

 
  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 90/2022.
……………………………………………................................................................
Για  τα  παραπάνω  θέματα  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και

υπογράφεται ως εξής: 

 Ο Πρόεδρος                                                           Τα Μέλη
                Υπογραφή                                                              Υπογραφές
                                                 Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 28-3-2022
                                                                            Ο Πρόεδρος                               

                                           Αδάμος Ματθαίος
       Αντιδήμαρχος

       Οικονομικών- Διοικητικών                  
                            Υπηρεσιών 

ΑΔΑ: ΩΤΖΡΩ9Γ-ΠΓΕ
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