
 

 

 

 

 

 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ      ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  390 / 2022 

 

Απόσπασμα από το υπ’ αριθ. 30ο / 6-12-2022 

Πρακτικό Τακτικής Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Θηβαίων 

Θέμα: 

«Λήψη απόφασης για την έγκριση της παράτασης της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «Νότιες Πύλες Θηβών. Λειτουργική και Αισθητική 

Αναβάθμιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων στις Νότιες Παρυφές της Καδμείας 

(Ο.Τ.  670, 671, 295, 287, 284, 285, 285α, 201α, 201β)».       

 

Στη Θήβα σήμερα την 6-12-2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή στο γραφείο Δημάρχου (Κύπρου 3), μετά από την με αριθμό 

20431/2-12-2022 πρόσκληση του προέδρου αυτής και Δημάρχου Θηβαίων κ. Γεωργίου Δ. 

Αναστασίου, που επιδόθηκε νόμιμα με email στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα πέντε 

(5): 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Γεώργιος       Παπασπύρου (Αντιπρόεδρος) 

2. Ιουλία            Κοντού (αναπλ. Αναστ. Καμούτση)  

3. Ιωάννης         Παπαδημητρίου 

4. Ευάγγελος     Κυπριωτάκης 

5. Κων/νος         Γεωργίου  

1. Γεώργιος Δ.   Αναστασίου (Πρόεδρος 

2. Ελευθέριος    Τσέλλος 

  3. Αντώνιος       Τουλουμάκος 

4. Κων/νος         Βενιζέλος  

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική Υπάλληλο κ. Μαρία Δαγδελένη. 

Λόγω απουσίας του πρόεδρου της επιτροπής κ. Γ. Αναστασίου στη συνεδρίαση προεδρεύει 

ο αντιπρόεδρος κ. Γ. Παπασπύρου. 

ΑΔΑ: 6Α9ΠΩΡΜ-ΗΦΕ



 

 

 

 

 

 

Ο αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης θέτει στα μέλη την από 

2/12/2022 εισήγηση του τμήματος Μελετών και Επιβλέψεων του Δήμου, που τους έχει σταλεί 

ηλεκτρονικά η οποία αναφέρει τα εξής: 

 

«Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θηβαίων, 

έχοντας υπόψη:   

Τις διατάξεις της παρ.1,εδάφιο στ΄-i. Του άρθρου 72 (Οικονομική Επιτροπή - Αρμοδιότητες) του 

Ν.3852/2010  «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τις οποίες: «Η Οικονομική Επιτροπή είναι 

συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής 

λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 

αρμοδιότητες: ……στ) Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη 

διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και 

αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών 

επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου 

ή δημόσιους υπαλλήλους». 

Την υπ΄αρ. 189/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θηβαίων με θέμα «Λήψη 

απόφασης για την έγκριση της διενέργειας Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «Νότιες 

Πύλες Θηβών. Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων στις 

Νότιες Παρυφές της Καδμείας (Ο.Τ. 670, 671, 295, 287, 284, 285, 285α, 201α, 201β)», σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην υπ΄αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021, Απόφαση (ΦΕΚ 2239/ Β/ 31-05-2021) 

και την έγκριση της αναλυτικής προκήρυξης, των όρων και των τευχών δημοπράτησης του ανωτέρου 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού» (ΑΔΑ: ΨΔ19ΩΡΜ-ΕΥΗ) 

Το με αρ. πρωτ. 11641/06-07-2022 τεύχος της αναλυτικής προκήρυξης του ανωτέρω διαγωνισμού 

(ΑΔΑΜ: 22PROC010880765) και συγκεκριμένα το άρθρο 12.: «ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 

Την υπ΄αρ. 314/2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θηβαίων σχετικά με την 

συγκρότηση της κριτικής επιτροπής για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων του θέματος (ΑΔΑ: 

9ΠΒΓΩΡΜ-ΧΚΙ) και το υπ΄αρ. 966/Υ.Ο.Δ.Δ./ 14-10-2022 ΦΕΚ στο οποίο αυτή δημοσιεύθηκε. 

Το γεγονός ότι η υποβολή των προτάσεων ολοκληρώθηκε εγκαίρως, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα 

του διαγωνισμού, στις 08-11-2022.  

Ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού, ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας κρίσης 

είχε ορισθεί η 18η -11-2022. Ωστόσο μετά από επικοινωνία με τους κριτές και λόγω μη διαθεσιμότητας 

ορισμένων εξ΄αυτών την ανωτέρω ημερομηνία, αλλά και κατά το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, 

τελικώς ορίστηκε ως ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας κρίσης των μελετών η 13η Δεκεμβρίου 2022, 

ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30. Έτσι ο Δήμος Θηβαίων απέστειλε στην κριτική επιτροπή το με αρ. πρωτ. 

20236/30/11/2022 έγγραφο με θέμα «Πρόσκληση για σύγκλιση της κριτικής επιτροπής του 

Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο: «ΝΟΤΙΕΣ ΠΥΛΕΣ ΘΗΒΩΝ» Λειτουργική και 

Αισθητική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων στις Νότιες Παρυφές της Καδμείας 

(Ο.Τ. 670, 671, 295, 287, 284, 285, 285α, 201α, 201β)», γνωστοποιώντας στα μέλη αυτή την 

ημερομηνία της 13ης Δεκεμβρίου 2022 σαν ημερομηνία έναρξης της διαδικασίας κρίσης των 

υποβληθεισών μελετών. 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Την λήψη απόφασης για την έγκριση της παράτασης της διαδικασίας του Αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού Προσχεδίων με τίτλο «Νότιες Πύλες Θηβών. Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση 

Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων στις Νότιες Παρυφές της Καδμείας (Ο.Τ.  670, 671, 295, 287, 

284, 285, 285α, 201α, 201β)» κατά 45 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί συνολικά η διαδικασία 

της κρίσης των υποβληθεισών μελετών από την κριτική επιτροπή, δηλαδή μέχρι την έκδοση των 

επικυρωμένων αποτελεσμάτων». 

ΑΔΑ: 6Α9ΠΩΡΜ-ΗΦΕ



 

 

 

 

 

 

Ο αντιπρόεδρος καλεί τα μέλη να ψηφίσουν σύμφωνα με τα ανωτέρω. 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

α) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει β) την ανωτέρω 

εισήγηση της υπηρεσίας  

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

Εγκρίνει την παράταση της διαδικασίας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο 

«Νότιες Πύλες Θηβών. Λειτουργική και Αισθητική Αναβάθμιση Κοινόχρηστων και Κοινωφελών 

χώρων στις Νότιες Παρυφές της Καδμείας (Ο.Τ.  670, 671, 295, 287, 284, 285, 285α, 201α, 201β)» 

κατά 45 ημέρες, προκειμένου να ολοκληρωθεί συνολικά η διαδικασία της κρίσης των υποβληθεισών 

μελετών από την κριτική επιτροπή, δηλαδή μέχρι την έκδοση των επικυρωμένων αποτελεσμάτων.       

 

   Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό  390 / 2022. 

Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται. 

 

Ο  ΑΝΤΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 

      Ακριβές Απόσπασμα 

        Θήβα αυθημερόν 

      Ο   ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                           ΓΕΩΡΓΙΟΣ   ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ 

ΑΔΑ: 6Α9ΠΩΡΜ-ΗΦΕ
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