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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμ. Πρωτ. 18188 /29-12-2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 30ης/28-12-2020 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Φαρσάλων.
Αριθμ. Απόφασης 335/2020

Στα Φάρσαλα, σήμερα

Περίληψη: Συγκρότηση κριτικής επιτροπής
για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων
για την «Ανάπλαση κεντρικής πλατείας
Φαρσάλων»

28 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:00

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φαρσάλων με τηλεδιάσκεψη
[σύμφωνα με την ΚΥΑ αριθ. 429/12-03-2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια αριθ.
ΔΙΔΑΔ/Φ.37

Α.1/27/οικ.9413/2020

71342/06.11.2020,

καθώς
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163/33282/29.05.2020

υπ.
&
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Δ1α/ΓΠ.οικ.

426/77233/13.11.2020

εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της αριθ. 1822/16.03.2020 εγκυκλίου του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης], μετά από την αριθ. πρωτ. 18017/24-12-2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου, που επιδόθηκε στον καθένα Δημοτικό σύμβουλο, μέλος της Οικονομικής Επιτροπής,
σύμφωνα με τo άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του
άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/2018).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα επτά (7) μέλη,
βρέθηκαν παρόντες έξι (6), ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Εσκίογλου Ιορδάνης
Χατζηπλή Σοφία
Γούσιας Δημήτριος
Αρσενοπούλου Βάια
Χαμορούσου Ευαγγελία
Καραχάλιος Αριστομένης

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κατσιαούνης Ευάγγελος

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Προϊστάμενος Τμήματος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου Καλογερόπουλος Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αναφερόμενος στο 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, όπως ειδικότερα αυτό φαίνεται
στην περίληψη (η πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διανεμήθηκαν ηλεκτρονικά με
email, σε όλα τα μέλη της Επιτροπής) εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι με την αριθ.
207/2020 απόφαση μας είχαμε εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του Ανοικτού Δημόσιου
Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού προσχεδίων ιδεών με τίτλο «Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας
Φαρσάλων» και ορίσαμε ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων η 7η Ιανουαρίου
2021.
Στη συνέχεια με την αριθ. 312/2020 απόφαση μας, εγκρίναμε την παράταση της προθεσμίας
υποβολής προτάσεων του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας
Φαρσάλων», κατά εξήντα (60) ημέρες έως 8 Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για τους
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λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας και την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του
Δήμου μας.
Σύμφωνα με την παρ. 1 περ. στί του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την
παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020, η οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για 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.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε η κ. Μήτα Ελένη Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας, η
οποία ανέγνωσε την αριθ. 18035/24.12.2020 εισηγητική έκθεση:

Έχοντας υπόψη:
1)Το Ν. 4412/2016 ( ΦΕΚ Α’ 147/08-05-2016) ‘Περί Δημοσίων Συμβάσεων έργων , Προμηθειών και
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ) , όπως ισχύει.
2)Τη με αρ. πρωτ. 26804/16-06-2011 απόφαση ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) ‘Νέο πλαίσιο διενέργειας των
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών με απονομή βραβείων’ (ΦΕΚ 1427/Β’/16-06-2011),
όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 22186/04-05-2012 και 81316/238-13/09/2019 αποφάσεις και ισχύει
σήμερα.
3)Την εγκύκλιο 1/16-05-2017 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί παροχής διευκρινήσεων ως
προς την εφαρμογή του Ν. 4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.
4)Τη με αρ. 68/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φαρσάλων με την οποία εγκρίθηκαν τα
τεύχη και οι όροι του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για την ‘Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας
Φαρσάλων’
5)Τη με αρ. 207/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φαρσάλων, με την οποία εγκρίθηκαν
οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού.
6)Τη με αρ. πρωτ. 12636/08-10-2020 Περίληψη Προκήρυξης και τη με αρ. πρωτ. 12637/08-10-2020
Προκήρυξη (διακήρυξη) του διαγωνισμού,
7)Τη σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής , όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-062011 απόφαση ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) "Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά
των διαγωνισμών με απονομή βραβείων" (ΦΕΚ 1427/Β'/16-06-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,με τις
υπ' αριθμ. 22186/04-05-2012 και 81319/238-13/09/2019 αποφάσεις ΥΠΕΚΑ και στο άρθρο 8 της
Προκήρυξης του Διαγωνισμού και σύμφωνα με το οποίο θα είναι πενταμελής και θα αποτελείται από:
- έναν (1) κριτή ‘εκ προσωπικοτήτων’ ο οποίος θα εκτελεί χρέη προέδρου της κριτικής επιτροπής και
ορίζεται από τη διοργανώτρια αρχή
-Έναν (1) κριτή Αρχιτέκτονα από το ∆ήµο Φαρσάλων (∆ιοργανώτρια Αρχή).
-Τρείς (3) κριτές Αρχιτέκτονες υποδεικνυόµενους από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του άρθρου 12 της
µε αρ. πρωτ. 28604/11 απόφασης ΥΠΕΚΑ. Η επιλογή των κριτών διενεργείται µε κλήρωση από τον κατάλογο
της κατηγορίας µελέτης. όλοι εξ αυτών με τους αναπληρωτές τους.
Η κριτική επιτροπή υποστηρίζεται από γραμματέα που ορίζεται από την διοργανώτρια αρχή.
8)Την επιστολή-πρόσκληση του Δημάρχου Φαρσάλων, για την συμμετοχή στην κριτική επιτροπή ως κριτή «εκ
προσωπικοτήτων», για τον συγκεκριμένο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, προς τον πρόεδρο του
Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κύριο Άγγελο Παπαγεωργίου και τη θετική απάντηση
του, με την οποία προτείνει ως αναπληρωτή του, τον συνάδελφό του στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, κύριο
Αριστοτέλη Δημητρακόπουλο.
9) το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/120870/530/16-12-2020 έγγραφο του ΥΠΕΝ με θέμα: ‘Ορισμός
μελών της κριτικής επιτροπής για τη διενέργεια του Ανοιχτoύ Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού ενός σταδίου, με
τίτλο «Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Φαρσάλων’ το οποίο συνοδεύεται από το πρακτικό κλήρωσης από
τον κατάλογο Κριτών των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, με το
παρακάτω περιεχόμενο:
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Αθήνα 15/12/2020
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
από τον κατάλογο Κριτών των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών για τη διενέργεια του Ανοιχτoύ Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού ενός σταδίου, με τίτλο «Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Φαρσάλων»
Σήμερα, στις 15/12/2020, ημέρα Τρίτη, διενεργήθηκε κλήρωση για την ανάδειξη τριών(3) κριτών της Κριτικής
Επιτροπής του πιο πάνω αναφερόμενου Διαγωνισμού, από τον κατάλογο Κριτών των Αρχιτεκτονικών
Διαγωνισμών του ΥΠΕΝ, των τριών (3) αναπληρωτών τους και επίσης τριών (3) επιλαχόντων μελών,
παρουσία του αν. προϊσταμένου του Α΄ τμήματος Κων/νου Ράλλη, αρχ. μηχ, της υπαλλήλου του Γ΄ τμήματος
Μαριάνας Αλατζά και της αν. προϊσταμένης του Γ΄ τμήματος Ολυμπίας Λιλιοπούλου, πολ. μηχ.
Η παρούσα κλήρωση διενεργήθηκε σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 26804/16-06-2011 Απόφαση Υπουργού
ΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με
απονομή βραβείων» (Β΄1427), όπως ισχύει και της εγκυκλίου 1 Υπουργού ΠΕΝ «Παροχή διευκρινίσεων ως
προς την εφαρμογή του ν.4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών» Ειδικότερα, σε
εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 12 της παραπάνω απόφασης, καταρτίστηκε ο κατάλογος Κριτών των
Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών για τις κατηγορίες Αρχιτεκτονικών Μελετών και Μελετών Έργων Διαμόρφωσης
Ελεύθερων Κοινόχρηστων Χώρων, από την τριμελή επιτροπή που συγκροτήθηκε από εκπροσώπους του
ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, του ΤΕΕ και του ΥΠΕΝ σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Οικ.3892/14.02.2018 Απόφαση της Γεν.
Γραμματέως Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ.
Από την κλήρωση αναδείχθηκαν ως μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού οι εξής:
Α. Τακτικά μέλη :
1. Kίζης Ιωάννης του Κων/νου, αρχ. μηχ/κός, ομ. καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ, με αρ. αστυν.
ταυτότητας ΑΕ016397, ταχ. διεύθ.: Υπερείδου 10, 10558 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 3240362, 6974304036, e-mail:
studio@kizistudio.gr
2. Πάγκαλος Παναγιώτης του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος Υπ.Πολιτισμού & Αθλητισμού, με αρ.
αστυν. ταυτότητας ΑΕ474288, ταχ. διεύθ.: Λασκαρίδου 55 17676 ΚΑΛΛΙΘΕΑΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ.
6938486990, e-mail: pagalosp@upatras.gr
3. Γκουμοπούλου Γεωργία του Παρασκευά, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελματίας, με αρ. αστυν.
ταυτότητας ΑΕ 028193, ταχ.διεύθ.: Συρακουσών 94, 11142 AΘΗΝΑ, τηλ. 210 2520325, 6973493852, e-mail:
ggkoumopoulou@gmail.com
Β. Αναπληρωματικά μέλη:
1. Λεφάκη Στυλιανή τουΣταματίου, αρχ. μηχ/κός, επ.Καθηγήτρια ΑΠΘ, με αρ. αστυν. ταυτότητας ΑΜ
700326, ταχ. διεύθ.: Τσιμισκή 115, 54621 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, τηλ. 2310 236416, 6977312153, e-mail:
styl.lefaki@gmail.com
2. Σαπουνάκης Αρης του Αγαθοκλή, αρχ. μηχ/κός, αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,με αρ. αστυν.
ταυτότητας AN 336202, ταχ. διεύθ.: Ροζού 72-74, 38333 ΒΟΛΟΣ, τηλ. 2421020413, 6944584502, e-mail:
sapounakis@gmail.com
3. Ανδριανόπουλος Τηλέμαχος του Παναγιώτη, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελματίας, με αρ. αστυν.
ταυτότητας Π386120, ταχ.διεύθ.: Αραχναίου 16, 11522 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 2106438025, 6937109305, e-mail:
telandros@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.
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Γ. Επιλαχόντα μέλη
1. Λάζαρης Ανδρέας του Γεωργίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. αστυν. ταυτότητας ΑΒ 383709,
ταχ.διεύθ.: Μαιζώνος 148, 26222 ΠΑΤΡΑ, τηλ. 2610 330936, 6944546303,e-mail: lazarisand@gmail.com
2. Καλαβρυτινού Γεωργία του Νικολάου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. αστυν. ταυτότητας
ΑΕ031159. ταχ διεύθ.: Αμφιτρίτης 85, 17562 Π.ΦΑΛΗΡΟ, τηλ. 210 9841057, 6944363400, e-mail:
gk@stasis.gr
3. Γεωργιάδης Νικόλαος του Μιχαήλ, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. αστυν. ταυτότητας ΑΕ
583864, ταχ.διεύθ.: Μηθύμνης 27, 11257 ΑΘΗΝΑ,τηλ. 210.8674200, 6974907256, email: amorph@hol.gr
Για την κλήρωση
Ράλλης Κων/νος
Αλατζά Μαριάνα
Λιλιοπούλου Ολυμπία
εισηγούμαστε τη συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων, ενός
σταδίου, για την ‘Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Φαρσάλων’, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.
Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα της Κριτικής Επιτροπής ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
12 της με αρ. 26804/16-6-2011 απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β’/16-06-2011), όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα διεξάγονται εντός του νόμιμου ωραρίου της υπηρεσίας.
Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης κατά τη
διάταξη του άρθρου 5, παρ.2, περ. Ιβ’ , του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α’).
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να συγκροτήσουν την
κριτική επιτροπή του ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών, ενός σταδίου, για την «Ανάπλαση
της Κεντρικής Πλατείας Φαρσάλων».
Το λόγο πήρε ο κ. Καραχάλιος Αριστομένης και είπε ότι δηλώνω παρόν, για τους λόγους που
έχουμε θέσει σε προηγούμενες συζητήσεις καθόσον εφίσταται μελέτη από το 2011 για την
«Ανάπλαση της Πλατείας».
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη:
 Την παρ. 1 περ. στi άρθρου 72 Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του
άρθρου 40 του Ν. 4735/2020
 Το άρθρο 114 και 115 του Ν. 4412/2016
 Τη με αρ. πρωτ. 26804/16-06-2011 απόφαση ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) ‘Νέο πλαίσιο διενέργειας των
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών με απονομή βραβείων’ (ΦΕΚ 1427/Β’/1606-2011), όπως τροποποιήθηκε με τις με αρ. 22186/04-05-2012 και 81316/238-13/09/2019
αποφάσεις και ισχύει σήμερα
 Τη σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής , όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 12 της με αρ. πρωτ. οικ.
26804/16-06-2011 απόφαση ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ
 Την αριθ. 68/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΡΦ9ΩΗ0-4ΝΓ)
 Την αριθ. 207/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: 9Ο8ΛΩΗ0-ΘΡΙ)
 Την αριθ. 312/2020 απόφαση Ο.Ε. (ΑΔΑ: ΡΚΘΓΩΗ0-ΡΣΞ)
 Την αριθ. πρωτ. 12637/08-10-2020 Προκήρυξη (διακήρυξη) του διαγωνισμού
 Το αριθμ. πρωτ. 120870/530/16-12-2020 έγγραφο του ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ και το συνημμένο από
15.12.2020 πρακτικό κλήρωσης από τον κατάλογο Κριτών των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών του
Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 Την επιστολή - πρόσκληση του Δημάρχου Φαρσάλων, για την συμμετοχή στην κριτική επιτροπή
ως κριτή «εκ προσωπικοτήτων»
 Την αριθ. πρωτ. 18035/24.12.2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας
και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(5 υπέρ και 1 παρόν)
Τη συγκρότηση πενταμελούς Κριτικής Επιτροπής για τον Αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων,
ενός σταδίου, για την «Ανάπλαση της Κεντρικής Πλατείας Φαρσάλων», αποτελούμενη από τα εξής
τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές τους :
Ως κριτή εκ προσωπικοτήτων :
Παπαγεωργίου Άγγελο του Χρυσοστόμου, Πρόεδρο του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, με αρ. αστυν. Ταυτότητας ΑΙ811819, ο οποίος θα εκτελεί χρέη Πρόεδρου της Κριτικής
Επιτροπής.
Αναπληρωτής του, τον Δημητρακόπουλο Αριστοτέλη του Φωτίου, Τμήμα Αρχιτεκτόνων του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, με αρ. αστυν. Ταυτότητας ΑΚ150541.
Ως μέλη της Κριτικής Επιτροπής του Διαγωνισμού, από τον κατάλογο των κριτών της παρ.
3 του άρθρου 12 με αριθ. πρωτ. 26804/16.06.2011 Απόφαση ΥΠΕΚΑ :
Α. Τακτικά Μέλη :
1. Kίζης Ιωάννης του Κων/νου, αρχ. μηχ/κός, ομ. καθηγητής Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ, με αρ.
αστυν. ταυτότητας ΑΕ016397.
2. Πάγκαλος Παναγιώτης του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος Υπ. Πολιτισμού &
Αθλητισμού, με αρ. αστυν. ταυτότητας ΑΕ474288.
3. Γκουμοπούλου Γεωργία του Παρασκευά, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελματίας, με αρ. αστυν.
ταυτότητας ΑΕ 028193.
Β. Αναπληρωματικά Μέλη :
1. Λεφάκη Στυλιανή του Σταματίου, αρχ. μηχ/κός, επ. Καθηγήτρια ΑΠΘ, με αρ. αστυν.
ταυτότητας ΑΜ 700326
2. Σαπουνάκης Άρης του Αγαθοκλή, αρχ. μηχ/κός, αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με
αρ. αστυν. ταυτότητας AN 336202.
3. Ανδριανόπουλος Τηλέμαχος του Παναγιώτη, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελματίας, με αρ.
αστυν. ταυτότητας Π386120.
Το κάθε τακτικό μέλος, σε περίπτωση κωλύματος, θα αναπληρώνεται από το αριθμητικά
αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος.
Γ. Επιλαχόντα Μέλη :
1. Λάζαρης Ανδρέας
του Γεωργίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελματίας, με αρ. αστυν.
ταυτότητας ΑΒ 383709.
2. Καλαβρυτινού Γεωργία του Νικολάου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελματίας, με αρ. αστυν.
ταυτότητας ΑΕ031159.
3. Γεωργιάδης Νικόλαος του Μιχαήλ, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελματίας, με αρ. αστυν.
ταυτότητας ΑΕ 583864.
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.
Ως εκπρόσωπο – υπάλληλο του Δήμου Φαρσάλων :
Μήτα Ελένη του Σπυρίδων, Προϊσταμένη Τμήματος Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Φαρσάλων,
Αρχιτέκτων Μηχανικό, με αρ. αστυν. Ταυτότητας ΑΗ770324.
Αναπληρωτή της τον Ντεούδη Ευάγγελο του Κων/νου, Προϊστάμενο Τμήματος Πολεοδομίας &
Χωροταξίας Δήμου Φαρσάλων, Αρχιτέκτων Μηχανικό, με αρ. αστυν. Ταυτότητας Ν863898.
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Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Φαρσάλων :
Καλφούντζου Παρασκευή του Βασιλείου, Προϊσταμένη Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Δήμου Φαρσάλων, Γεωπόνος, με αρ. αστυν. Ταυτότητας Π195563.
Αναπληρώτρια της την Ευαγγελοπούλου Ελένη του Χρήστου, Δημοτική Υπάλληλο Φαρσάλων,
Γεωπόνο, με αρ. αστυν. Ταυτότητας Λ626873.
Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα της κριτικής επιτροπής ορίζονται από τις διατάξεις της παρ.5
του άρθρου 12 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 με την αρ. πρωτ. 22186/04-05-2012 (ΦΕΚ 1494Β’)
απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. οικ. 26804/16-06-2011 απόφασης
Υπουργού ΠΕΚΑ “Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των
διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων” (ΦΕΚ Β’1247)»
Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα διεξάγονται εντός του νόμιμου ωραρίου της υπηρεσίας.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κατά τη διάταξη του
άρθρου 5, παρ.2, περ. Ιβ’ , του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α’).
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμ. 335/2020
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Τ.Σ.Υ.
Τ.Υ.
Εσκίογλου Ιορδάνης
Χατζηπλή Σοφία
Γούσιας Δημήτριος
Αρσενοπούλου Βάια
Χαμορούσου Ευαγγελία
Καραχάλιος Αριστομένης
Πιστό αντίγραφο
Φάρσαλα 29 Δεκεμβρίου 2020
Ο Προέδρος
Ιορδάνης Εσκίογλου
Δήμαρχος Φαρσάλων
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