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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                             
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                         Αριθμ. Αποφ. 316/21-04-2021 
 
           

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το 16ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
 
ΑΠΟΦΑΣH Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων 

σε διεθνή σύνθετο ανοικτό διαγωνισμό προσχεδίων ενός σταδίου  
με τίτλο «Ανάπλαση της Πλατείας και του άξονα της 
Αριστοτέλους» 

 
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 21 Απριλίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. 
πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4682/Α΄/03-04-2020, με τον οποίο κυρώθηκε η από 11-
03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄), τη με αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ. 22489 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1558/Β/17-04-2021) και της υπ’ αριθμ. 96632/16-04-2021 
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, κ.  Εφραίμ Κυριζίδη, Αντιδημάρχου Τεχνικών 
Έργων, που επιδόθηκε νόμιμα στις 16-04-2021, προς όλα τα τακτικά (10) και 
αναπληρωματικά (6) μέλη της, κατά τις διατάξεις του άρθρου 77 και του άρθρου 88 του 
Ν.4555/2018. 
 
   Τακτικά μέλη Αναπληρωματικά μέλη 

  1.  Στ.Λιακόπουλος Αντιπρόεδρος   1. Στ. Τανιμανίδου 

  2.  Χ. Αηδονόπουλος                                 2. Γ. Αβαρλής 
  3.  Δ. Δαγκλής         3. Β. Γάκης 
  4.  Μ. Καραγιάννη                     4. Μ. Πασχαλίδου 

  5.  Ν. Βαρσάμη   5. Σπ. Βούγιας 
  6.  Στ. Καλαϊτζίδης   6. Ν. Ζεϊμπέκης 
  7.  Ερ. Θεοτοκάτος     
  8.  Ελ. Χρυσίδου  
  9.  Αν. Κουράκης  
10.  Ι. Κοσμοπούλου  
 
Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών ήταν: 
Παρόντες (11) 
 
1. Εφ. Κυριζίδης Πρόεδρος 7.  Στ. Καλαϊτζίδης 
2.  Σ. Λιακόπουλος Αντιπρόεδρος 8.  Ερ. Θεοτοκάτος 
3. Χ. Αηδονόπουλος 9.  Ελ. Χρυσίδου 

4.  Δ. Δαγκλής       10.  Αν. Κουράκης 
5.  Μ. Καραγιάννη                   11.  Ν. Ζεϊμπέκης 
6.   Ν. Βαρσάμη   
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Απόντες από τα Τακτικά Μέλη (1) 
 
1. Ι. Κοσμοπούλου   
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Διοικητικής 
Υποστήριξης Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, κ. Ασπασία 
Ψαροπούλου. 
 

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
εισηγήθηκε το 4ο θέμα της Η.Δ. που αφορά:  
 
«Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων σε διεθνή σύνθετο ανοικτό 
διαγωνισμό προσχεδίων ενός σταδίου  με τίτλο “Ανάπλαση της Πλατείας και του άξονα της 

Αριστοτέλους”» 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’  όψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι 
σήμερα.  
β)Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.  
γ) Την υπ’αριθμ. 26804/2011 (ΦΕΚ 1427/Β/16-6-2011) απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α.  
«Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των 
διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ Β΄1427), όπως αυτή τροποποιήθηκε 
με την με αριθμ. πρωτ. 22186/04.05.2012 Απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β΄ 1494) και τη 
με αριθμ.πρωτ. 81319/238/2019 (ΦΕΚ Β΄3537) απόφαση Υπουργού Π.ΕΝ 
δ)Την εγκύκλιο 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» 
ε) Τη με αριθμ.107/25-01-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΦΨΩΡ5-ΘΘΚ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
όσον αφορά: «Εγκρίνει ομόφωνα τη διενέργεια διεθνούς σύνθετου ανοικτού διαγωνισμού 
προσχεδίων ενός σταδίου  με τίτλο «Ανάπλαση της Πλατείας και του άξονα της 
Αριστοτέλους» και κατάρτιση των όρων αυτού.». 
στ)Τη διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 21PROC008065137 2021-01-29) του σύνθετου ανοικτού 
διαγωνισμού προσχεδίων ενός σταδίου  με τίτλο “Ανάπλαση της Πλατείας και του άξονα 
της Αριστοτέλους”»  
ζ)Την προκήρυξη (ΑΔΑ: 6ΝΙΞΩΡ5-ΜΚΦ και ΑΔΑΜ: 21PROC008065005 2021-01-29) του 
σύνθετου ανοικτού διαγωνισμού προσχεδίων ενός σταδίου  με τίτλο “Ανάπλαση της 
Πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους”»  
η)Το υπ’ αριθ. 35928/50537/8-2-2021 έγγραφο του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 
όσον αφορά «Ορισμός μελών σε κριτική επιτροπή» για τον ορισμό των εκπροσώπων του. 
θ)Το υπ’ αριθμ.47415/16549/100/19-2-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων 
Αστικών Αναπλάσεων του ΥΠΕΝ με το οποίο διαβίβασε το από 15-02-2021 πρακτικό 
κλήρωσης μελών από τον κατάλογο κριτών των Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών.  
ι)Το από 15-02-2021 πρακτικό κλήρωσης μελών από τον κατάλογο κριτών των 
Αρχιτεκτονικών διαγωνισμών για τη διενέργεια του ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
προσχεδίων, με αντικείμενο την «Ανάπλαση της Πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους» 
στη Θεσσαλονίκη.» 
ια)Την υπ’ αριθμ. 3218/25-2-2021 (με αριθμ πρωτ.52534/25-02-2021) απόφαση 
Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, κ. Ε. Κυριζίδη ( ΑΔΑ: 63ΠΞΩΡ5-ΤΥ2) όσον αφορά: 
«Ορισμός εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης μέλους στην Κριτική Επιτροπή για την 
αξιολόγηση προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού 
Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με θέμα 
την “Ανάπλαση της Πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους” 
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ιβ)Το υπ’ αριθμ. 63083/20471/134/9-3-2021 έγγραφο του Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας όσον αφορά: «Αντικατάσταση μέλους της Κριτικής Επιτροπής για τη διενέργεια 
του ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με αντικείμενο την “Ανάπλαση της 
Πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους” στη Θεσσαλονίκη». 
ιγ)Το με αριθ.πρωτ. 67791/16-3-2021 αίτημα εξαίρεσης λόγω κωλύματος, μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της κ. Νέλλης Μάρδα.  
ιδ)Το με αριθ.πρωτ. 68109/16-3-2021 αίτημα εξαίρεσης λόγω κωλύματος, μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του κ. Δημήτριου Αντωνίου.  
ιε)Το με αριθ.πρωτ. 70080/18-3-2021 αίτημα εξαίρεσης λόγω κωλύματος, μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της κ. Αικατερίνης Καραδαλή.  
ιστ) Τη με Α/Α 1028/12-04-2021 (αριθμ.πρωτ.94958/12-04-2021) (ΑΔΑ:629ΛΩΡ5-ΣΓ9 και 
ΑΔΑΜ:21REQ008470750 2021-04-15) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης Δημάρχου 
αναφορικά με την έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3.500,00€ για την 
ανάγκη καταβολής αμοιβής των μελών της κριτικής επιτροπής του αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού προσχεδίων, για την Ανάπλαση της Πλατείας και του άξονα της 
Αριστοτέλους»   
ιζ)Τη με αριθμό πρωτ.95181/15-04-2021 εισήγησης της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού 
και Αρχιτεκτονικών Μελετών (Τμήμα Μελετών Δημοτικών Κτιρίων και Κοινοχρήστων 
Χώρων) στο σκεπτικό της οποίας αναφέρονται τα εξής: 
 

«  Με την σχετική Απόφαση εγκρίθηκε η διενέργεια διεθνούς σύνθετου 
ανοικτού διαγωνισμού προσχεδίων ενός σταδίου  με τίτλο «Ανάπλαση της Πλατείας και του 
άξονα της Αριστοτέλους»και καταρτίστηκαν οι όροι αυτού. 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.26804/16-6-2011. Η Κριτική Επιτροπή, 
λόγω της σημασίας του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού επιλέχθηκε να είναι επταμελής, 
σύμφωνα με το άρθρο 8, της Αναλυτικής Διακήρυξης που εγκρίθηκε με την σχετική 
Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή απαρτίζεται από: 

 Ένα κριτή «εκ προσωπικοτήτων», δηλαδή επιστήμονα από την Ελλάδα ή το 
εξωτερικό που διαθέτει ένα τουλάχιστον βραβείο ή σημαντική διάκριση σε 
αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ή μέλος ΔΕΠ Ελληνικών ΑΕΙ ή διδάσκων σε αντίστοιχη 
σχολή αλλοδαπής που διαθέτει βραβείο σε διαγωνισμό ή σημαντικό έργο κριτικής 
σκέψης. Η επιλογή του γίνεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. 

 Ένα κριτή εκπρόσωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης με εμπειρία στην εκπόνηση, 
επίβλεψη και εποπτεία μελετών ή έργων του αντικειμένου του διαγωνισμού και 
γνώση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. 

 Ένα κριτή εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με εμπειρία στην 
επίβλεψη και εποπτεία μελετών ή έργων του αντικειμένου του διαγωνισμού και 
ιδιαίτερα εντός ιστορικών τόπων και πλησίον διατηρητέων μνημείων. 

 Τέσσερεις κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ της παρ. 3 του άρθρου 12 
της υπ’ αρ.πρωτ. οικ.28604/2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ, οι οποίοι θα επιλεγούν με 
κλήρωση. Σε περίπτωση που δεν έχει καταρτιστεί ο εν λόγω κατάλογος, οι κριτές 
ορίζονται από τους αρμόδιους κλαδικούς φορείς. 

Η Υπηρεσία μας, με το υπ’ αριθ. 358963/21-12-2020 έγγραφο, απευθύνθηκε 
στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για τον ορισμό των εκπροσώπων του, το οποίο 
ανταποκρίθηκε με το υπ’ αριθ. 50537/8-2-2021 έγγραφό του, ορίζοντας τους κάτωθι 
εκπροσώπους του: 

Τον κ. Παναγιώτη Τουρνικιώτη, Καθηγητή της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ 
(ptournikiotis@arch.ntua.gr, 210-7723871) ως τακτικό μέλος 

Τον κ. Γεώργιο Πανέτσο, Καθηγητή Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών (gparch@otenet.gr, 6972-335024), ως αναπληρωματικό 
μέλος 
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Ταυτοχρόνως, η Υπηρεσία μας απευθύνθηκε, με το υπ’ αριθ. 358768/21-12-
2020 έγγραφο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για να προχωρήσει 
στη κλήρωση που προβλέπει το αρ. 12 της υπ’ αρ.πρωτ. οικ.28604/2011 απόφασης π. 
ΥΠΕΚΑ από τον Κατάλογο Κριτών που τηρεί το ΥΠΕΝ. Η Διεύθυνση Μελετών και Έργων 
Αστικών Αναπλάσεων του ΥΠΕΝ, προχώρησε στην κλήρωση και στην σύνταξη σχετικού 
Πρακτικού, που μας διαβίβασε με το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/16549/100/19-2-2021 
έγγραφό του, από το οποίο προκύπτουν τα παρακάτω μέλη: 
 Ο κ. Κωνσταντίνος Δεσποτίδης του Αθανασίου, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερος 

επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ860986 (Μπιζανίου 3, 50152, 
Κοζάνη, 24610-39970, 6944-698568, xorodomi@ath.forthnet.gr), ως τακτικό μέλος 

 Η κα. Νέλλη Μάρδα του Γεωργίου, αρχιτέκτονας μηχανικός, καθηγήτρια 
Αρχιτεκτονικής Σχολής ΕΜΠ, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΙ637798 
(Θεοφράστου 3, 11635, Αθήνα, 210-7212085, 6976-614915, nmarda@arch.ntua.gr), 
ως τακτικό μέλος 

 Η κα. Αικατερίνη Καραδαλή του Ιωάννη, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερος 
επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ860743 (Μπιζανίου 3, 50152, 
Κοζάνη, 24610-39970, 6944-717736, xorodomi@ath.forthnet.gr), ως τακτικό μέλος 

 Η κα. Ολυμπία Καραγιάννη του Ιωάννη, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερος 
επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΕ656441 (Μακεδονίας 22, 55135, 
Θεσσαλονίκη, 2313-318390, 6932-695719, o.karag@yahoo.gr), ως τακτικό μέλος 

με αναπληρωτές: 
 Την κα. Πηνελόπη Κουγιανού του Γερασίμου, αρχιτέκτονα μηχανικό, ελεύθερο 

επαγγελματία, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ136132 (Παπαρρηγοπούλου 27, 
11473, Αθήνα, 210-6455101, 6937-230481, penkoug@gmail.com), ως 
αναπληρωματικό μέλος 

 Τον κ. Παναγιώτη Στέφα του Ιωάννη, αρχιτέκτονα μηχανικό, ελεύθερο επαγγελματία, 
με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΑ060896 (Σπετσών 140, 11363, Αθήνα, 210-
7290105, 6945-541556, panagiotistefas@hotmail.com), ως αναπληρωματικό μέλος 

 Τον κ. Γιάννη Καρύδη του Γεωργίου, αρχιτέκτονα μηχανικό, ελεύθερο επαγγελματία, 
με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ582666 (Μεσογείων 10, 11527, Αθήνα, 210-
7792150, 6942-074212, yiankarydis@gmail.com), ως αναπληρωματικό μέλος 

 Τον κ. Δημήτρη Αντωνίου του Αλεξάνδρου, αρχιτέκτονα μηχανικό, επίκ. Καθηγητή 
Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστημίου Πατρών, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Φ010459 
(Εφέσου 33, 17121, Ν. Σμύρνη, Αττική, 210-9340826, 6944333710, 
antonioud@upatras.gr), ως αναπληρωματικό μέλος 

Για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Κριτικής Επιτροπής κληρώθηκαν 
επιπλέον 4 επιλαχόντα μέλη: 

 Ο κ. Θωμάς Δαλαμπούρας του Μιχαήλ, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερος 
επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ749962 (Δ. Μαργαρίτη 1, 
54621, Θεσσαλονίκη, 2310-947942, 6948-985152, 
tomas.dalampouras@gmail.com) 

 Ο κ. Θανάσης Πολυζωίδης του Σωτηρίου, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερος 
επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Χ906975 (Έβρου 77, 11527, 
Αθήνα, 210-2021471, 6979-719028, ath.polyzoidis@gmail.com) 

 Ο κ. Θεόδωρος Μακροπόδης του Κωνσταντίνου, αρχιτέκτονας μηχανικός, 
ελεύθερος επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ074640 (Σουηδίας 
69-71, 11521, Αθήνα, 210-7223657, 6972-442922, themarch@otenet.gr) 

 Η κα. Αμαλία Κωτσάκη του Σπυρίδωνος, αρχιτέκτονας μηχανικός, επικ. Καθηγήτρια 
Αρχιτεκτονικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας 
ΑΖ609945 (Γ. Σισίνη 14-16, 11528, Αθήνα, 210-7226092, 2821-037117, 6977-
200697, kotsaki@arch.tuc.gr) 

Τονίζεται ότι σύμφωνα με το παραπάνω Πρακτικό το κάθε τακτικό μέλος, σε 
περίπτωση κωλύματος, θα αναπληρώνεται από το αριθμητικά αντίστοιχο αναπληρωματικό 
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μέλος, ενώ τα επιλαχόντα θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε αναπληρωματικό ή και τακτικό 
μέλος αν το αντίστοιχο αναπληρωματικό κωλύεται. 

Δεδομένου ότι το τέταρτο τακτικό μέλος, η κα. Ολυμπία Καραγιάννη τυγχάνει 
έμμισθη μόνιμη υπάλληλος του Δήμου Θεσσαλονίκης, η Υπηρεσία μας με το υπ’ αριθ. 
55206/1-3-2021 έγγραφο απέστειλε ερώτημα προς το ΥΠΕΝ, ώστε να εξακριβωθεί αν η 
κλήρωση του συγκεκριμένου μέλους από τον κατάλογο Κριτών του ΥΠΕΝ ανατρέπει υπέρ 
της διοργανώτριας αρχής την αναλογία εκπροσώπησης στην Κριτική Επιτροπή, σε αντίθεση 
με το πνεύμα της ΥΑ.26804/2011. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το υπ’ 
αριθ. 20471/134/9-3-2021 έγγραφό του, επιβεβαίωσε τους προαναφερθέντες 
προβληματισμούς και πρότεινε την αντικατάσταση του εν λόγω μέλους με το αριθμητικά 
αντίστοιχό του της ομάδας των αναπληρωματικών μελών και ακολούθως την πλήρωση της 
κενής θέσης του αναπληρωματικού μέλους που θα προκύψει από τα επιλαχόντα μέλη. 

Στη συνέχεια, ορισμένα από τα παραπάνω 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 μας, και ειδικότερα: 

 η κα. Νέλλη Μάρδα (αρ. Πρωτ. Δήμου Θεσσαλονίκης 67791/16-3-2021) 
 ο κ. Δημήτρης Αντωνίου (αρ. Πρωτ. Δήμου Θεσσαλονίκης 68109/16-3-2021) 
 η κα. Αικατερίνη Καραδαλή (αρ. Πρωτ. Δήμου Θεσσαλονίκης 70080/18-3-2021) 

Για τη συμπλήρωση των υπολοίπων μελών της Κριτικής Επιτροπής εκδόθηκε η 
υπ’ αριθ. 3218/25-2-2021 Απόφαση Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, κ. Ε. Κυριζίδη (αρ. 
Πρωτ. 52534, ΑΔΑ: 63ΠΞΩΡ5-ΤΥ2) η οποία ορίζει τα παρακάτω μέλη: 
τακτικά μέλη: 

 εκ προσωπικοτήτων, την κα. Φανή Βαβύλη, αρχιτέκτονα μηχανικό, ομότιμη 
Καθηγήτρια της Αρχιτεκτονικής Σχολής ΑΠΘ (6972-333322, faniva@arch.auth.gr) 

 εκπρόσωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, την κα. Αικατερίνη Δαναδιάδου, αρχιτέκτονα 
μηχανικό, αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και 
Αρχιτεκτονικών Μελετών (2313-318493, k.danadiadou@thessaloniki.gr) 

αναπληρωματικά μέλη: 
 εκ προσωπικοτήτων, τον κ. Δημήτριο Κονταξάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό,  επίκουρο 

Καθηγητή της Αρχιτεκτονικής Σχολής ΑΠΘ (6972-267393, dkontaxa@arch.auth.gr) 
 εκπρόσωπο του Δήμου, τον κ. Νικόλαο Μεσημέρη, αρχιτέκτονα μηχανικό, 

αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων 
(2313-318301, n.mesimeris@thessaloniki.gr) 

H Διεύθυνσή μας για την διευκόλυνση λειτουργίας της Κριτικής Επιτροπής 
ορίζει ως γραμματέα της Επιτροπής την κα. Δήμητρα Ντούρμα, αρχιτέκτονα μηχανικό, 
υπάλληλο της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, με 
αναπληρώτρια την κα. Μαρία Αντωνιάδου, ΤΕ Δομικών Έργων, υπάλληλο της Διεύθυνσης 
Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών. 

Οι συνεδριάσεις της Κριτικής Επιτροπής θα διεξαχθούν εντός του νομίμου 
ωραρίου της Υπηρεσίας. Οι ιδιώτες μέλη της Κριτικής Επιτροπής, τακτική ή μη, θα 
αποζημιωθούν, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής βάσει των διατάξεων 
του άρθρου 21, του Ν.4345/2015, περί αμοιβών συλλογικών οργάνων, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, και το άρθρο 2, της υπ’ αριθ. 81319/238/2019 Απόφασης ΥΠΕΝ, 
που αντικατέστησε την παρ. 9, του άρθρου 11, της υπ’ αριθ. 26804/16-6-2011 Απόφασης 
τέως ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 22186/4-5-2012 όμοια. 

Η δαπάνη για την αποζημίωση των μελών της Κριτικής Επιτροπής θα καλυφθεί 
από τον κωδικό με ΚΑ 00/6132.01.01, υπηρεσιακής μονάδας 30.001, του σκέλους των 
εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2021, με λεκτικό 
“Αποζημίωση τρίτων για συμμετοχή σε Συμβούλια και Επιτροπές”, όπου έχει προβλεφθεί η 
ύπαρξη ποσού 3.500,00 € και έχει εκδοθεί το Πρωτογενές Αίτημα με αρ. Πρωτ. 77613/29-
3-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008348911) και η υπ’ αριθ. 1028/12-4-2021 (ΑΔΑΜ: 
21REQ008470750) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. Η δαπάνη για τα λοιπά έξοδα 
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(οδοιπορικά και διαμονή) θα καλυφθεί από τον κωδικό  ΚΑ 00/6423.01.01, υπηρεσιακής 
μονάδας 30.001, του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου για το 
οικονομικό έτος 2021, με λεκτικό “Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων”, όπου έχει 
προβλεφθεί η ύπαρξη ποσού 2.500,00 €.»   
 
και ύστερα από διαλογική συζήτηση προχώρησε σε ψηφοφορία: 
 
Λευκό ψήφισε ο Δ.Σ. κ. Καλαϊτζίδης. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το θέμα και προχώρησε στην λήψη 
της παρακάτω απόφασης. 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
επί των καταμετρηθεισών ψήφων  

 
Συγκροτεί Κριτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 114 του Ν.4412/2016 και 
του αρ. 12 της υπ’αριθμ. 26804/16-6-2011 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α., για την εξέταση 
και αξιολόγηση των προσφορών που θα κατατεθούν στο πλαίσιο διεθνούς σύνθετου 
ανοικτού διαγωνισμού προσχεδίων ενός σταδίου  με τίτλο «Ανάπλαση της Πλατείας και του 
άξονα της Αριστοτέλους». 
 
Η Επιτροπή θα αποτελείται από τα παρακάτω μέλη τα οποία, είτε κληρώθηκαν μέσα από 
τον Κατάλογο Κριτών που τηρεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είτε ορίστηκαν 
από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Δήμο Θεσσαλονίκης με τις αντίστοιχες 
Αποφάσεις των Φορέων: 
 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 
 Η κα. Φανή Βαβύλη, αρχιτέκτονας μηχανικός, ομότιμη Καθηγήτρια της 

Αρχιτεκτονικής Σχολής ΑΠΘ, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΙ157848 (Αλ. 
Μιχαηλίδη 1, 54640, Θεσσαλονίκη, 6972-333322, faniva@arch.auth.gr), ως 
πρόεδρος, με αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Κονταξάκη, αρχιτέκτονα μηχανικό, 
επίκουρο Καθηγητή της Αρχιτεκτονικής Σχολής ΑΠΘ, με δελτίο αστυνομικής 
ταυτότητας ΑΑ246300 (Νεοφ. Δούκα 14, 54454, Θεσσαλονίκη, 6972-267393, 
dkontaxa@arch.auth.gr), ως αναπληρωτή Πρόεδρο 

 Η κα. Αικατερίνη Δαναδιάδου, αρχιτέκτονας μηχανικός, αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, με 
δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΟ200538 (Παπαδοπούλου 2Α, 55236, 
Θεσσαλονίκη, 2313-318493, 6948-385159, k.danadiadou@thessaloniki.gr), ως 
εκπρόσωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή τον κ. Νικόλαο 
Μεσημέρη, αρχιτέκτονα μηχανικό, αναπληρωτή Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 
Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΝ192732 
(Ζηργάνου 40, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, 2313-318301, 6932-530004, 
n.mesimeris@thessaloniki.gr), 

 Ο κ. Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών ΕΜΠ, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Ξ348973 (Δημοσθένους 12, 
15234, Χαλάνδρι, Αττική, ptournikiotis@arch.ntua.gr, 210-7723871, 6972-303554), 
ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, με αναπληρωτή τον κ. 
Γεώργιο Πανέτσο, Καθηγητή Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού στο 
Πανεπιστήμιο Πατρών, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΜ122801 (Αλκαίου 19, 
Εκάλη, 14578, Αθήνα, gparch@otenet.gr, 6972-335024) 
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 Ο κ. Κωνσταντίνος Δεσποτίδης του Αθανασίου, αρχιτέκτονας μηχανικός, 
ελεύθερος επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ860986 (Μπιζανίου 
3, 50152, Κοζάνη, 24610-39970, 6944-698568, xorodomi@ath.forthnet.gr), ως 
μέλος, με αναπληρώτρια την κα. Πηνελόπη Κουγιανού του Γερασίμου, 
αρχιτέκτονα μηχανικό, ελεύθερο επαγγελματία, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας 
ΑΖ136132 (Παπαρρηγοπούλου 27, 11473, Αθήνα, 210-6455101, 6937-230481, 
penkoug@gmail.com) 

 Ο κ. Παναγιώτης Στέφας του Ιωάννη, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερος 
επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΑ060896 (Σπετσών 140, 
11363, Αθήνα, 210-7290105, 6945-541556, panagiotistefas@hotmail.com), ως 
μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Θωμά Δαλαμπούρα του Μιχαήλ, αρχιτέκτονα 
μηχανικό, ελεύθερο επαγγελματία, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΒ749962 
(Δ. Μαργαρίτη 1, 54621, Θεσσαλονίκη, 2310-947942, 6948-985152, 
tomas.dalampouras@gmail.com) 

 Ο κ. Γιάννης Καρύδης του Γεωργίου, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερος 
επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ582666 (Μεσογείων 10, 
11527, Αθήνα, 210-7792150, 6942-074212, yiankarydis@gmail.com), ως μέλος, με 
αναπληρωτή τον κ. Θανάση Πολυζωίδη του Σωτηρίου, αρχιτέκτονα μηχανικό, 
ελεύθερο επαγγελματία, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Χ906975 (Έβρου 77, 
11527, Αθήνα, 210-2021471, 6979-719028, ath.polyzoidis@gmail.com) 

 Η κα. Αμαλία Κωτσάκη του Σπυρίδωνος, αρχιτέκτονας μηχανικός, επικ. 
Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης, με δελτίο αστυνομικής 
ταυτότητας ΑΖ609945 (Γ. Σισίνη 14-16, 11528, Αθήνα, 210-7226092, 2821-
037117, 6977-200697, kotsaki@arch.tuc.gr) ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. 
Θεόδωρο Μακροπόδη του Κωνσταντίνου, αρχιτέκτονα μηχανικό, ελεύθερο 
επαγγελματία, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ074640 (Σουηδίας 69-71, 
11521, Αθήνα, 210-7223657, 6972-442922, themarch@otenet.gr) 

 
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. 
 
Για την διευκόλυνση λειτουργίας της Κριτικής Επιτροπής ορίζεται ως 

γραμματέας της Επιτροπής η κα. Δήμητρα Ντούρμα, αρχιτέκτονας μηχανικός, υπάλληλος 
της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, με αναπληρώτρια την 
κα. Μαρία Αντωνιάδου, ΤΕ Δομικών Έργων, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού 
και Αρχιτεκτονικών Μελετών. 

 
     Τα μέλη του συλλογικού οργάνου θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο 

υποχρέωσής τους για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης 
οικονομικών συμφερόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19, του 
Ν.3213/2003 (ΦΕΚ 309Α/2003), όπως ισχύουν. Στην παρούσα πράξη επισυνάπτεται 
σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών 
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Υπηρεσιών  (αρ. Πρωτ. 118390/6-11-2018), όσον αφορά  τις σχετικές με την υποβολή των 
δηλώσεων υποχρεώσεις, τόσο των τακτικών, όσο και των αναπληρωματικών μελών του 
οργάνου. Για οποιοδήποτε ζήτημα, σχετικό με την υποχρέωση υποβολής των δηλώσεων, 
αρμόδιο για διευκρινίσεις είναι το Τμήμα Διαφάνειας του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
 

 
Αναθέτει στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο τις περαιτέρω ενέργειες. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 316/2021. 

 

Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:  

 

 
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΕΦ. ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ                                                            (Ακολουθούν υπογραφές                
(Ακολουθεί υπογραφή)                                                                των παρόντων μελών) 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                             
 
 
                                                   ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ 
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