
   
   
   
   
   

1 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ  378 

(Αριθμός πρακτικού 20) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Καναβάκη 

Μαρία Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Βαρδαβά Κωνσταντίνο Αντιπρόεδρο, Αναστασάκη Ιωάννη, 

Αρχοντάκη–Καλογεράκη Στυλιανή, Δοκιανάκη Σπυρίδωνα και Παπαδάκη – Σκαλίδη Ειρήνη 

τακτικών μελών και Πλεύρη Αριστέας αναπληρωματικού μέλους.  

Απόντων των κ.κ. Αγαπάκη Δημητρίου, Αγριμανάκη Γεωργίου, Βουρεξάκη Γεωργίου, Γιαλιτάκη 

Νικολάου και Περισυνάκη Αντωνίου τακτικών μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν 

παρευρίσκονται. 

Συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση (διά ζώσης) σήμερα 19-04-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., 

σύμφωνα με τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ.643/24-9-2021 και με την απόφαση 

με Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.20354, ΦΕΚ 1724/τεύχος Β΄/09-04-2022, (άρθρο 1: Συνεδριάσεις συλλογικών 

οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό των επτά ατόμων, αποκλειστικά για πλήρως 

εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων). 

Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ΄ αριθμ.34483/15-04-2022 πρόσκληση της κας Προέδρου, 

παρούσες είναι και οι γραμματείς της Επιτροπής, υπάλληλοι του Δήμου Σφακιανάκη Μαρία και 

Κουνάλη Κατερίνα. 

Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση. 

  

Θέμα 26ο: «Xορήγηση παράτασης της προθεσμίας έκδοσης απόφασης της κριτικής επιτροπής 

για τον πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση της Πλατείας 

Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της 

πόλης».  

 

Η κα Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής το με αριθ.πρωτ.34183/14-04-2022 έγγραφο 

του Τμήματος Τεχνικής & Γραμματειακής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Μελετών 

του Δήμου Ηρακλείου, που έχει ως εξής: 
 

«Ο Δήμος Ηρακλείου έχει προκηρύξει τον Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων με 

τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής 

εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης».  

Η διενέργεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα µε τις διατάξεις της µε αρ. πρωτ. οικ. 

26804/16-6-2011 Απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών 

διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών µε απονοµή βραβείων» (ΦΕΚ 1427/Β/2011) 

καθώς και το Ν. 4412/2016.  

 

Συγκεκριμένα:  

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 της με αρ. πρωτ. Οικ. 26804/16-06-2011 (ΦΕΚ 1247Β’) 

απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά 

των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και από το άρθρο 

115 του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Με την υπ.αρ.418/02.06.20(ΑΔΑ:Ψ57ΘΩ0Ο-ΜΕ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η 

«Έγκριση διενέργειας πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο: Βιοκλιματική 

ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό 

κέντρο της πόλης και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης των βραβείων στο Πράσινο Ταμείο». 

3. Με την υπ.αρ.πρωτ.7083/14.10.20 έγινε η υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο.  (ο αριθμός 

πρωτοκόλλου είναι του Πράσινου Ταμείου) 

ΑΔΑ: Ψ1ΛΥΩ0Ο-ΦΞΩ
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4. Με την υπ. αρ.194.9/21.10.20 (ΑΔΑ:ΨΘΦ146Ψ844-ΝΔΥ) Απόφαση του Πράσινου Ταμείου έγινε 

η ένταξης στο Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» Α.Π. 3: Λοιπές δράσεις 

Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για την χρηματοδότηση: 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: “Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας 

Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης»  

5. Με την υπ.αρ.508/25.05.2021 (ΑΔΑ:ΨΒΨΗΩ0Ο-ΚΧΖ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

έγινε η «Έγκρισης των όρων δημοπράτησης για τη διενέργεια του πανελληνίου αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού με τίτλο: «Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής 

της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης» 

6. Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει αποσταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στις 28/05/2021 (2021/S 105-277393). Η διακήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 

και έλαβε ΑΔΑΜ: 21PROC008691896.  

7. Με την υπ.αρ.1083/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης 

της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των συμμετοχών κατά τρεις (3) μήνες ήτοι στις 9 

Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η απόφαση αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε 

ΑΔΑΜ: 21PROC009477706.    

8. Με την υπ.αρ.87/2021 Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 έγινε αποδεκτή κατά 

πλειοψηφία η υπ.αρ. πρωτ. 25/10-08-2021 προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου και ακυρώθηκε η υπ.αρ. 

πρωτ. 4854/2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

9. Με τα υπ.αρ.πρωτ.114042/2021 και 119118/2021 έγγραφα έγιναν οι προσκλήσεις προς τον κ. 

Σακαντάμη Κωνσταντίνο και την κ. Πάκα Αλκμήνη, αντίστοιχα για τη συμμετοχή τους στην κριτική 

επιτροπή ως κριτές (τακτικό και αναπληρώτρια) «εκ προσωπικοτήτων» για τον συγκεκριμένο 

διαγωνισμό.  

10. Με το υπ.αρ.πρωτ.114796/2021 υποβλήθηκαν οι θετικές απαντήσεις των κ. Σακαντάμη και κ. 

Πάκα.  

11. Με την υπ.αρ.πρωτ.119381/2021 Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής έγινε ο ορισμός των 

εκπροσώπων υπαλλήλων της Αναθέτουσας Αρχής.  

12. Με το υπ. αρ. πρωτ.129959/29-12-2021 (ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/105816/851) έγγραφο του ΥΠΕΝ με 

θέμα: «Ορισμός μελών της κριτικής επιτροπή για τη διενέργεια ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 

προσχεδίων, με τίτλο: «Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής 

της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης» 

13. Με το υπ.αρ.πρωτ.886/05-01-2022 (ΥΠΠΟΑ 04/01/2022 Α.Π.1948) έγγραφο ορισμού 

εκπροσώπου ως τεχνικού συμβούλου της Γενικής Δ/νσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του 

ΥΠΠΟΑ στην κριτική επιτροπή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.  

14. Με την υπ.αρ.07/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής συγκροτήθηκε η κριτική Επιτροπή 

του αναφερόμενου στο θέμα διαγωνισμού  

15. Με τις υπ.αρ.πρωτ.15157/2022, 22763/2022, 29506/2022 προσκλήσεις έχουν πραγματοποιηθεί 4 

συνεδριάσεις της κριτικής επιτροπής, δια ζώσης και διαδικτυακές.  

16. Με το υπ.αρ.πρωτ.33629/2022 αίτημα της η κριτική επιτροπή ζητά την παράταση της προθεσμίας 

έκδοσης απόφασης.  

 

Το έργο της επιτροπής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί συμφώνα με τη διακήρυξη εντός 40 ημερών 

από την ημερομηνία αποσφράγισης που έγινε το Σάββατο 19 Μαρτίου 2022 δηλαδή έως τις 28 

Απριλίου 2022. Δεδομένης της πολυπλοκότητας του αντικειμένου της μελέτης, η οποία αφορά σε 

έκταση 53 στρεμμάτων, σε συνδυασμό με την νόσηση μελών της επιτροπής από covid, δεν κατεστη 

δυνατό εντός των 40 ημερών να ορισθούν περισσότερες ημερομηνίες συνάντησης της επιτροπής. Για 

τον λόγο αυτό η επιτροπή με το υπ.αρ. 33629/2022 αίτημα της ζητά την παράταση της προθεσμίας 

έκδοσης απόφασης κατά 25 ημέρες ήτοι έως την Δευτέρα 23.05.2022.  

 

ΑΔΑ: Ψ1ΛΥΩ0Ο-ΦΞΩ
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Ύστερα από τα παραπάνω σας καλούμε να εγκρίνεται παράταση (25) εικοσιπέντε ημερών της 

προθεσμίας έκδοσης απόφασης της κριτικής επιτροπής για τον πανελληνίου αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού, ήτοι έως την Δευτέρα 23.05.2022». 

 

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής κατά την οποία η κα Πρόεδρος πρότεινε να 

γίνει δεκτή η εισήγηση της υπηρεσίας.  

Η πρόταση της κας Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια 

παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αφού έλαβε υπόψη της: 

1. Το με αριθ.πρωτ.34183/14-04-2022 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικής & Γραμματειακής 

Υποστήριξης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου.  

2. Τη συζήτηση που έγινε και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4555/2018, του Ν.4623/2019, του Ν.4625/2019, του Ν.4735/2020, 

του Ν.4412/2016, σύμφωνα με τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ.643/24-9-

2021 και με την απόφαση με Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.20354,ΦΕΚ 1724/τεύχοςΒ΄/09-04-2022(άρθρο1).          

                                                                          

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

 

Εγκρίνει την παράταση (25) εικοσιπέντε ημερών της προθεσμίας έκδοσης απόφασης της κριτικής 

επιτροπής για τον πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό με τίτλο: «Βιοκλιματική ανάπλαση της 

Πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο 

της πόλης», ήτοι έως την Δευτέρα 23.05.2022.-  

 

 

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 

Η  Πρόεδρος                       Τα Μέλη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές) 

Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτική Υπηρεσία 

Ηράκλειο,   21-04-2022 

Η Γραμματέας 

ΑΔΑ: Ψ1ΛΥΩ0Ο-ΦΞΩ
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