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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                            ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                             
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                         Αριθμ. Αποφ. 298/14-04-2021 
 
           

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το 15ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
 
ΑΠΟΦΑΣH Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων 

για τον Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προσχεδίων ενός 
σταδίου, µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην 
περιοχή 40 Εκκλησιών του Δήμου Θεσσαλονίκης» 

 
Στη Θεσσαλονίκη σήμερα στις 14 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. 22439 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1441 /Β /10-04-2021) και της υπ’ αριθμ. 90406/09-04-2021 
έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου της, κ.  Εφραίμ Κυριζίδη, Αντιδημάρχου Τεχνικών 
Έργων, που επιδόθηκε νόμιμα στις 09-04-2021, 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.  Ι. Κοσμοπούλου 
6.   Ν. Βαρσάμη   
 
Απόντες από τα Τακτικά Μέλη (0) 
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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 9ο θέμα της Η.Δ. που αφορά:  
 
«Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων για τον Ανοιχτό 
Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προσχεδίων ενός σταδίου, µε τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην περιοχή 40 
Εκκλησιών του Δήμου  Θεσσαλονίκης”» 
 
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) Την υπ’ αριθ. 190.10.3/16-9-2020 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:9ΡΛΜ46Ψ844-Γ84) του ΔΣ 
του Πράσινου Ταμείου για τη χρηματοδότηση του  αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με 
συνολικό ποσό 37.690,85€ (με ΦΠΑ 24%) 
στ)Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΕΑΑΠ/16960/104/19-2-2021 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών & 
Έργων Αστικών Αναπλάσεων του ΥΠΕΝ για τη διαβίβαση του από 15-2-2021 πρακτικού 
κλήρωσης. 
ζ)Το από 15-2-2021 πρακτικού κλήρωσης από τον κατάλογο Κριτών των Αρχιτεκτονικών 
Διαγωνισμών για τη διενέργεια του σύνθετου ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προσχεδίων 
ενός σταδίου, για τη “ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ” στην περιοχή 40 Εκκλησιών του Δήμου  Θεσσαλονίκης. 
η) Τη με αριθμ.162/22-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΣ6ΠΩΡ5-Φ7Ρ) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
όσον αφορά: «Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη διενέργεια “Σύνθετου ανοικτού αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού προσχεδίων ενός σταδίου για τη ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην περιοχή 40 Εκκλησιών του 
Δήμου  Θεσσαλονίκης, ΤΠ” και κατάρτιση των όρων διακήρυξης αυτού. 
θ)Την υπ’ αριθ. 4Ε/2021 (ΑΔΑ: 6ΗΖΖΩΡ5-ΩΚ8 και ΑΔΑΜ: 21PROC008248012 
2021-03-08) προκήρυξη του σύνθετου Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού 
προσχεδίων ενός σταδίου με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην περιοχή 40 
Εκκλησιών του Δήμου Θεσσαλονίκης».  
ι) Τη με Α/Α 909/16-03-2021 (αριθμ.πρωτ.69756/16-03-2021) (ΑΔΑ:6ΡΛΧΩΡ5-ΗΗΔ και 
ΑΔΑΜ: 21REQ008299517 2021-03-18) Απόφαση Δημάρχου έγκρισης δαπάνης και διάθεσης 
πίστωσης ποσού 2.500,00€ για την ανάγκη καταβολής αμοιβής τρίτων για τη συμμετοχή 
τους στην κριτική επιτροπή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για τη «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 
ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην περιοχή 40 
Εκκλησιών του Δήμου Θεσσαλονίκης». 
ια)Την υπ’ αριθ. 3729/65087/11-3-2021 (ΑΔΑ:ΩΘΣΛΩΡ5-ΕΙ5) απόφαση Αντιδημάρχου 
Τεχνικών Έργων όσον αφορά: «Ορισμός εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης μελών στην 
κριτική επιτροπή για την αξιολόγηση προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του 
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Σύνθετου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων ενός σταδίου που 
διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με θέμα την: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην περιοχή 40 Εκκλησιών του 
Δήμου Θεσσαλονίκης (κληροδότημα Χρυσικού)».  
ιβ)Την υπ’ αριθ. 4200/76647/26-3-2021 (ΑΔΑ:6ΒΧ8ΩΡ5-ΚΔΩ) απόφαση Αντιδημάρχου 
Τεχνικών Έργων όσον αφορά: ”Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 3729/11-3-2021 απόφασης 
Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων  με θέμα: «Ορισμός εκ μέρους του Δήμου Θεσσαλονίκης 
μελών στην κριτική επιτροπή για την αξιολόγηση προτάσεων που θα υποβληθούν στο 
πλαίσιο του Σύνθετου Ανοικτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων ενός σταδίου που 
διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης με θέμα την: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην περιοχή 40 Εκκλησιών του 
Δήμου Θεσσαλονίκης (κληροδότημα Χρυσικού)»” 
ιγ)Το με αριθ.πρωτ. 82061/01-04-2021 αίτημα εξαίρεσης λόγω κωλύματος, μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της κ. Μαρίας Λιλιμπάκη.  
ιδ)Το με αριθ.πρωτ. 82096/01-04-2021 αίτημα εξαίρεσης λόγω κωλύματος, μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της κ. Ολυμπίας Χατζοπούλου.  
ιε)Τη με αριθμό πρωτ.89996/09-04-2021 εισήγησης της Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού 
και Αρχιτεκτονικών Μελετών (Τμήμα Μελετών Δημοτικών Κτιρίων και Κοινοχρήστων 
Χώρων, Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού) στο σκεπτικό της οποίας αναφέρονται τα εξής: 
 

«Με την υπ’ αριθ. 162/ 22-2-2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 
διενέργεια και καταρτίστηκαν ο  όροι του σύνθετου ανοικτού διαγωνισμού προσχεδίων 
ενός σταδίου με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην περιοχή 40 Εκκλησιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», που 
προκηρύχθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης στις 8-3-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008248322 
2021-03-08). 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, 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: 

 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. 

 Τρεις 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. 
 
Για τη συγκρότηση της Επιτροπής, η Υπηρεσία μας απευθύνθηκε με το σχετικό (3)  

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 15-
2-2021 Πρακτικού, που διαβίβασε στο Δήμο μας με το υπ’ αριθ. 
ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/16960/104/19-2-2021 έγγραφό της, από το οποίο προκύπτουν τα 
παρακάτω μέλη: 
Α. Τακτικά μέλη , κ.κ.:  
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1. Oυδατζή Κυριακή του Μιχαήλ, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. Δ.Τ. 
AK297391, ταχ.διεύθ.: Εξαδάκτύλου 6, 54635 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, τηλ. 2310968531, 
6980544122, email: kyriakio@yahoo.com  

2. Kάστρο Εδουάρδος του Παύλου, αρχ. μηχ/κός, ομοτ. Καθηγητής ΑΠΘ, με αρ. Δ.Τ. 
ΑΝ208202, ταχ διεύθ.: Αγράφων 47, 54634 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, τηλ. 2310268606, 6945933767, 
e-mail: castroeddy@yahoo.gr  

3. Χατζοπούλου Ολυμπία του Πασχάλη, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. 
Δ.Τ. ΑΚ913956, ταχ.διεύθ.: Παύλου Μελά 27,54622 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, τηλ. 2310 242964, 
6977451045, e-mail: oly@otenet.gr  

 
 
 
 
Β. Αναπληρωματικά μέλη, κ.κ.:  
1. Tσινίκας Νικόλαος του Παναγιώτη, αρχ. μηχ/κός, ομ. Καθηγητής Αρχιτεκτονικής 

Σχολής ΑΠΘ, με αρ. Δ.Τ. ΑΙ 157849, ταχ. διεύθ.: Αλ. Μιχαηλίδη 1, 54640 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, 
τηλ. 2310833441, 6977203701, e-mail: tsinikas@arch.auth.gr  

2. Δρούγα Ιουλία του Αποστόλου, αρχ. μηχ/κός, υπάλληλος ΥΠΕΝ, με αρ. Δ.Τ. ΑΙ 
542162, ταχ. δ/νση: Αντιγόνης 3, 15343 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ.: 210 6430166, 
6942665591, e-mail: idrouga12@gmail.com  

3. Πάνος Απόστολος του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. Δ.Τ. 
AΕ 061600, ταχ. διεύθ.: Φωκιανού 7, 11635 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210.7291328, 6974990181, 
email: appanos@gmail.com 

 
Για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Κριτικής Επιτροπής κληρώθηκαν επιπλέον 

τρία επιλαχόντα μέλη: 

Γ. Επιλαχόντα μέλη, κ.κ.:  

1. Σαπουνάκης Αρης του Αγαθοκλή, αρχ. μηχ/κός, αν. Καθηγητής Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας, με αρ. Δ.Τ. AN 336202, ταχ.διεύθ.: Ροζού 72-74, 38333 ΒΟΛΟΣ, τηλ. 
2421020413, 6944584502, e-mail: sapounakis@gmail.com  
2. Πετρακόπουλος Πέτρος του Θεοδώρου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. 
Δ.Τ. AK 695885, ταχ.διεύθ.: Πλουτάρχου 52, 10676 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 7214215, 
6932339895, e-mail: petropetrak@yahoo.gr 
3. Λιλιμπάκη Μαρία του Αντωνίου, αρχ. μηχ/κός, διδάσκουσα στο ΕΑΠ, με αρ. Δ.Τ. ΑΕ 
656605, ταχ. δ/νση: Βασ. Ολγας 129, 54643 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, τηλ. 2310 813203, 6938 042973, 
email: mlilimp@otenet.gr 
 

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 μας, και ειδικότερα: 

 η κα. Χατζοπούλου Ολυμπία (αρ. Πρωτ. Δήμου Θεσσαλονίκης 82096/1-4-2021) 
 η κα. Λιλιμπάκη Μαρία (αρ. Πρωτ. Δήμου Θεσσαλονίκης 82061/1-4-2021) 

 
Για τη συμπλήρωση των υπολοίπων μελών της πενταμελούς Κριτικής Επιτροπής 

εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 4200/26-3-2021 Απόφαση Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, κ. Ε. 
Κυριζίδη (αρ. Πρωτ. 76647/26-3-2021, ΑΔΑ: 6ΒΧ8ΩΡ5-ΚΔΩ), κατόπιν σχετικού αιτήματος 
της Υπηρεσίας μας, με την οποία ορίστηκαν τα παρακάτω μέλη: 
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Ι. Κριτής «εκ προσωπικοτήτων» 
η κ. Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου , του Χαράλαμπου, αρχιτέκτονας μηχανικός, επίκουρη 
καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης  του ΑΠΘ, με αρ. Δ.Τ. 
Χ232329, τηλ. 2310 995443, e-mail: gkatsavou@plandevel.auth.gr, 
με  αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Θωμόπουλο, του Χρήστου, αρχιτέκτονα μηχανικό , 
επίκουρο καθηγητή του Τμήματος  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ., με αρ. Δ.Τ. 
ΑΙ584703, τηλ.  6944246128, e-mail:  dthmpls@gmail.com 
ΙΙ. Κριτής εκπρόσωπος του Δήμου Θεσσαλονίκης:  
η κ. Βασιλική Δαμάσκου του Αλεξάνδρου, αρχιτέκτονας μηχανικός, αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών Δημοτικών Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων της 
Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών,  με αρ. Δ.Τ. ΑΚ 300683, 
με αναπληρωτή τον κ. Θωμά Τζιάτζιο του Θεοδώρου, αρχιτέκτονα μηχανικό, υπάλληλο 
του Τμήματος Μελετών Δημοτικών Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων της Διεύθυνσης 
Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, με αρ. Δ.Τ. ΑΒ 702864. 
 
  Επιπλέον, για τη λειτουργία της Κριτικής Επιτροπής προτείνονται από τη 
Διευθύνουσα Υπηρεσία, με την παρούσα: 

IV. Ως πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής ο κριτής εκ προσωπικοτήτων. 

V. Ως γραμματέας η κ. Άννα Δημούλη του Ιωάννη, αρχιτέκτονας μηχανικός, υπάλληλος της 
Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης, με 
αναπληρώτρια την κ. Έλενα Ξυλά του Εμμανουήλ, αρχιτέκτονα μηχανικό, υπάλληλο της 
Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

 Οι συνεδριάσεις της Κριτικής Επιτροπής θα διεξαχθούν εντός του νόμιμου ωραρίου 
της υπηρεσίας. Οι ιδιώτες μέλη της Κριτικής Επιτροπής, τακτικά 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. οικ.26804/16-06-2011 απόφασης π.ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 22186/04-05-2012 απόφαση π.ΥΠΕΚΑ. 

Η δαπάνη για την αποζημίωση των μελών της Κριτικής Επιτροπής θα καλυφθεί από 
τον κωδικό  με ΚΑ 6132.04.01 της Υπηρεσιακής Μονάδας 30.001, με λεκτικό «Αποζημίωση 
τρίτων για συμμετοχή στην Κριτική Επιτροπή του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για τη 
Μελέτη Ανέγερσης Νέου Κτιρίου Παιδικού Σταθμού και Κοινωφελών Λειτουργιών στην 
περιοχή 40 Εκκλησιών (κληροδότημα Χρυσικού)» του Προϋπολογισμού  του Δ.Θ. για το 
2021. Η δαπάνη για τα λοιπά έξοδα (οδοιπορικά και διαμονή) θα καλυφθεί από τον κωδικό 
του προϋπολογισμού του ΔΘ για το 2021, με ΚΑ 6423.02.01 της Υπηρεσιακής Μονάδας 
30.001 με λεκτικό «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων του Αρχιτεκτονικού 
Διαγωνισμού για τη Μελέτη Ανέγερσης Νέου Κτιρίου Παιδικού Σταθμού και Κοινωφελών 
Λειτουργιών στην περιοχή 40 Εκκλησιών (κληροδότημα Χρυσικού)». Οι παραπάνω δαπάνες 
καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 190.10.3/16-9-2020 
Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ:9ΡΛΜ46Ψ844) του ΔΣ του Πράσινου Ταμείου για τη 
χρηματοδότηση του  αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με συνολικό ποσό 37.690,85€ (με ΦΠΑ 
24%).   

Η πρώτη συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί κατόπιν 
πρόσκλησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, 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: 
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 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» 
 
και ύστερα από διαλογική συζήτηση προχώρησε σε ψηφοφορία: 
 
Λευκό ψήφισαν οι Δ.Σ. κ.κ. Χρυσίδου Καλαϊτζίδης και Κουράκης. 
 
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 του σύνθετου ανοικτού 
διαγωνισμού προσχεδίων ενός σταδίου με τίτλο  «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην περιοχή 40 Εκκλησιών του 
Δήμου Θεσσαλονίκης» . 
 

                   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 Δήμο Θεσσαλονίκης με τις αντίστοιχες Αποφάσεις των Φορέων: 

 
 

Ι. Ένας κριτής “εκ προσωπικοτήτων”:  
       κ. Γαρυφαλλιά Κατσαβουνίδου, του Χαράλαμπου, αρχιτέκτονας μηχανικός, 

επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης  του ΑΠΘ, 
με αρ. Δ.Τ. Χ232329, τηλ. 2310995443, e-mail: gkatsavou@plandevel.auth.gr, 

       με  αναπληρωτή τον κ. Δημήτριο Θωμόπουλο, του Χρήστου, αρχιτέκτονα 
μηχανικό , επίκουρο καθηγητή του Τμήματος  Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Α.Π.Θ., 
με αρ. Δ.Τ. ΑΙ584703, τηλ. 6944246128, e-mail:  dthmpls@gmail.com 

 
 
ΙΙ. Ένας κριτή εκπρόσωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης:  
        κ. Βασιλική Δαμάσκου του Αλεξάνδρου, αρχιτέκτονας μηχανικός, αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη Τμήματος Μελετών Δημοτικών Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων της 
Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, με αρ. Δ.Τ. ΑΚ300683, 

        με αναπληρωτή τον κ. Θωμά Τζιάτζιο του Θεοδώρου, αρχιτέκτονα μηχανικό, 
υπάλληλο του Τμήματος Μελετών Δημοτικών Κτιρίων & Κοινόχρηστων Χώρων της 
Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, με αρ. Δ.Τ. ΑΒ702864, 
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ΙΙΙ. Τρεις (3) κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ: 
     Τακτικά μέλη , κ.κ.:  
1. Oυδατζή Κυριακή του Μιχαήλ, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. 

Δ.Τ. AK297391, ταχ.διεύθ.: Εξαδάκτύλου 6, 54635 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, τηλ. 2310968531, 

6980544122, email: kyriakio@yahoo.com  

2. Kάστρο Εδουάρδος του Παύλου, αρχιτέκτονας μηχανικός, ομοτ. Καθηγητής ΑΠΘ, με 

αρ. Δ.Τ. ΑΝ208202, ταχ διεύθ.: Αγράφων 47, 54634 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, τηλ. 2310268606, 

6945933767, e-mail: castroeddy@yahoo.gr  

3. Πάνος Απόστολος του Δημητρίου, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθ. επαγγελματίας, με 

αρ. Δ.Τ. AΕ061600, ταχ. διεύθ.: Φωκιανού 7, 11635 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210.7291328, 

6974990181, email: appanos@gmail.com 

 

     Αναπληρωματικά μέλη, κ.κ.:  

1. Tσινίκας Νικόλαος του Παναγιώτη, αρχιτέκτονας μηχανικός, ομ. Καθηγητής 

Αρχιτεκτονικής Σχολής ΑΠΘ, με αρ. Δ.Τ. ΑΙ 157849, ταχ. διεύθ.: Αλ. Μιχαηλίδη 1, 

54640 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, τηλ. 2310833441, 6977203701, e-mail: tsinikas@arch.auth.gr  

2. Δρούγα Ιουλία του Αποστόλου, αρχιτέκτονας μηχανικός, υπάλληλος ΥΠΕΝ, με αρ. 

Δ.Τ. ΑΙ 542162, ταχ. δ/νση: Αντιγόνης 3, 15343 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ.: 210 6430166, 

6942665591, e-mail: idrouga12@gmail.com  

3. Σαπουνάκης Αρης του Αγαθοκλή, αρχιτέκτονας μηχανικός, αν. Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αρ. Δ.Τ. AN 336202, ταχ.διεύθ.: Ροζού 72-74, 38333 

ΒΟΛΟΣ, τηλ. 2421020413, 6944584502, e-mail: sapounakis@gmail.com 

  

           Κάθε τακτικό μέλος, σε περίπτωση κωλύματος, αναπληρώνεται από το αριθμητικά 
αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος. 

           Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής ορίζεται ο κριτής «εκ προσωπικοτήτων». 

                Για τη διευκόλυνση της λειτουργίας της Κριτικής Επιτροπής ορίζεται ως 
γραμματέας η κ. Άννα Δημούλη του Ιωάννη, αρχιτέκτονας μηχανικός, υπάλληλος της 
Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης, με 
αναπληρώτρια την κ. Έλενα Ξυλά του Εμμανουήλ, αρχιτέκτονα μηχανικό,  υπάλληλο της 
Διεύθυνσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
 

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. 

     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 
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σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της Γενικής Διευθύντριας Διοικητικών και Οικονομικών 
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 298/2021. 

 

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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