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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

(την 21/01/2022 ως προς τα στοιχεία μέλους κριτικής επιτροπής ) 

 

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ      ΑΔΑ: ΨΨΗ7ΩΛΚ-8ΤΨ 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. :   20 /2022  

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  1ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Θ Ε Μ Α : «Συγκρότηση κριτικής επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων στον 

ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων με τίτλο:" Ανοικτός αρχιτεκτονικός 

διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης ανάπλασης των πλατειών Ελευθερίας, Λαού και 

Διάκου της πόλης της Λαμίας" ». 

 

Σήμερα την 18η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 12:00 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών 

χρήσεων του 2ου ορόφου του Δημαρχείου  ( Φλέμινγκ & Ερυθρού Σταυρού ), ύστερα από 

την αριθμ. 1618-14/01/2022 πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε 

με αποδεικτικό στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 

3852/2010. 

Η συνεδρίαση  πραγματοποιήθηκε  με φυσική παρουσία [άρθρο 10 παρ.1 της 

Π.Ν.Π. 11-03-2020 (ΦΕΚ-τ.Α΄/55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 

(Α΄76) & αντικαταστάθηκε με το άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (ΦΕΚ-169/τ.Α’/18-09-2021), 

αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους [πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι 

έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για 

κορωνοϊό COVID-19], και για νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των 

υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, 

αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού], ως 

ορίζουν οι Δ1α/ΓΠ.οικ.50907/13-08-2021 [ΦΕΚ Β΄ 3793], ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ 55732/13-09-

2021 (ΦΕΚ Β΄4214/13-09-2021) , Δ1α/Γ.Π.οικ.78616/17-12-2021 (ΦΕΚ-5973/τ.Β/18-12-

2021) Κ.Υ.Α. και Δ1α/Γ.Π.οικ.81558/29-12-2021 (ΦΕΚ-6290/τ.Β/29-12-2021)Κ.Υ.Α. 

«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς 

του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από  Πέμπτη  30 

Δεκεμβρίου 2021 μέχρι και Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 , και των εκδοθεισών, 

αντίστοιχα, δυνάμει αυτών, υπ.αριθ. 54/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/174/οικ.15591/02-08-2021 [ΑΔΑ: 

60ΨΥ46 ΜΤΛ6-ΛΞΡ], 55/ΔΙΔΑΔ /Φ.69/175/οικ.15910/09-08-2021 [ΑΔΑ:ΨΥΣ946ΜΤΛ6-

6ΑΟ], 56/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-08-2021 [ΑΔΑ: 94Η846ΜΤΛ6-Γ4Τ] και 57/ΔΙΔΑΔ/ 

Φ.69/177/οικ.16474/23-08-2021[ΑΔΑ:6Γ7Ν46ΜΤΛ6-6ΣΘ] 60/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/180/οικ.17530/ 
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13-09-2021[ΑΔΑ:ΩΚΦΥ46ΜΤΛ6-Ι2Ε] και 71/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/194/οικ.280/07.01.2022 [ΑΔΑ: 

907746ΜΤΛ6-ΥΟ8]  εγκυκλίων  του  Υπουργείου Εσωτερικών.  

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9) μέλη 

της Οικονομικής Επιτροπής ήταν: 

   

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1) Ευθύμιος Καραΐσκος (Πρόεδρος)  

2) Παναγιώτης Φώσκολος (Αντ/ρος)  

3) Δημήτριος Τζούφλας (Μέλος)  

4) Δημήτριος Αργυρίου (Μέλος)  

5) Κωνσταντίνος Αναστασίου (Μέλος)  

6)Ευμορφία Ρουποτιά-Σκαμαγκούλη 

(Μέλος) 

 

7) Ιωάννης Ρούλιας (Μέλος)  

8) Θεόδωρος Αρναούτογλου (Μέλος)  

9) Μαρία Αντωνίου (Μέλος)  

 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Ελένη Τζαμαλή, υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 

 

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 9 μελών ήταν παρόντα  9  μέλη, ο 

Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 20ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής :   

 

Με την (α) σχετική Απόφαση Δ.Σ εγκρίθηκε η διενέργεια ανοικτού διαγωνισμού 

προσχεδίων με τίτλο «Ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης 

ανάπλασης των πλατειών Ελευθερίας, Λαού και Διάκου της πόλης της Λαμίας» και 

καταρτίστηκαν οι όροι αυτού. Με την (β) σχετική Απόφαση Δ.Σ. παρατάθηκε η 

καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσχεδίων του διαγωνισμού έως την 

14.02.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.   

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, του άρθρου 12 της με αριθ.  

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19.05.2021 Απόφασης ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 2239 Β’) και του άρθρου 

8 της αναλυτικής διακήρυξης του Διαγωνισμού που εγκρίθηκε με την (α) σχετική Απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου. Η Κριτική Επιτροπή επιλέχθηκε να είναι πενταμελής, 

σύμφωνα με το άρθρο 8 της Αναλυτικής Διακήρυξης.  

Η Επιτροπή απαρτίζεται από: 

 Ένας (1) κριτής, διακεκριμένο μέλος του αντίστοιχου κλαδικού φορέα, δηλαδή 

Αρχιτέκτονας Μηχανικός με 20ετία από κτήσεως άδειας επαγγέλματος, που να 

διαθέτει τρία τουλάχιστον Α’ ή Β ή Γ’ βραβεία σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς ή 

σημαντική διάκριση σε ελληνικούς ή αναγνωρισμένους θεσμούς δημόσιας 

ΑΔΑ: ΨΨΗ7ΩΛΚ-8ΤΨ



 

Σελίδα 3 από 9 
 

προβολής του αρχιτεκτονικού έργου ως κύριος μελετητής ή να είναι τακτικός ή 

ομότιμος καθηγητής ελληνικού ΑΕΙ Αρχιτεκτονικής ή διδάσκων σε αντίστοιχη θέση 

σχολών της αλλοδαπής. 

Η επιλογή του θα γίνει από το Δήμο Λαμιέων. 

 Ένας (1) κριτής Αρχιτέκτονας εκπρόσωπος του Δήμου Λαμιέων με δωδεκαετή 

εμπειρία στην εκπόνηση, επίβλεψη και εποπτεία μελετών ή έργων του 

αντικειμένου του διαγωνισμού και γνώση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου. 

 Τρεις (3) κριτές Αρχιτέκτονες υποδεικνυόμενους από τον κατάλογο κριτών της 

παρ.3 του άρθρου 12 της αρ.:ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-21 Απόφασης 

ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 2239/Β΄/31.05.2021. Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με 

κλήρωση από τον κατάλογο της κατηγορίας μελέτης Ειδικών Αρχιτεκτονικών. Τα 

προσόντα των κριτών του καταλόγου καθορίζονται στην παρ.2γ. του άρθρου 12 

της αρ.: ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-21 Απόφαση ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 

2239/Β΄/31.05.2021) 

Η Υπηρεσία μας, με το υπ’ αριθ. 35838/06-09-2021 έγγραφο, απευθύνθηκε στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για να προχωρήσει στη κλήρωση που 

προβλέπει το άρθρο 12 της με αριθ.  ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19.05.2021 Απόφασης 

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/110905/895/01-12-2021 

έγγραφό του, από το οποίο προκύπτουν τα παρακάτω μέλη: 

 H κα. Αργυρώ Παναγούλη του Χρήστου, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερος 

επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ098069 (Διονυσίου 9, 15124 

Μαρούσι Αττικής, τηλ.2108063083, 6972032535, apanagouli@hotmail.com), ως 

τακτικό μέλος 

 H κα. Πηνελόπη Κουγιανού  του Γερασίμου, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερη 

επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ136132 (Παπαρρηγοπούλου 

27, 11473, Αθήνα, 2106455101, 6937230481 penkoug@gmail.com) 

 Η κα. Αικατερίνη Χελιδώνη του Ιωάννη, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερη 

επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Σ061012/95 (Χατζηκώστα 8Α, 

11521, Αθήνα, 2106434101, 2106457356, 6945415144, heli@arsisarc.gr) 

με αναπληρωτές: 

 Τον κ. Σταύρο Γυφτόπουλο του Χρήστου, αρχιτέκτονα μηχανικό, αν. καθηγητής 

ΕΜΠ, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΜ531314 (Ελπίδος 5, 15343 Αγ. 

Παρασκευή Αττικής, 2107723852, 6945263436, sgyftopoulos@arch.ntua.gr), ως 

αναπληρωματικό μέλος 

 Την κα. Ευαγγελία Κοκκινίδου του Θεόφιλου, αρχιτέκτονα μηχανικό, ελεύθερη 

επαγγελματία, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΙ949628 (Χαρ. Τρικούπη 7 , 

71306 Ηράκλειο Κρήτης, 2810284948, 6944780447, evakokk@gmail.com), ως 

αναπληρωματικό μέλος 

 Την κα. Ιωάννα Παπαματθαίου του Ανδρέα, αρχιτέκτονα μηχανικό, ελεύθερη 

επαγγελματία, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΕ098608 (Αντιόχου 3, 13676 

Θροκομακεδόνες, 2107620103, 6977995520, ipapam@gmail.com), ως 

αναπληρωματικό μέλος 
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Για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Κριτικής Επιτροπής κληρώθηκαν επιπλέον 3 

επιλαχόντα μέλη:  

 Ο κ. Γεώργιος Ζούπας του Δημητρίου, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερος 

επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Ξ138481 (Αγ. Σοφιάς 88, 17123 

Ν. Σμύρνη Αττικής, 2109734183,6944396581,g3z@otenet.gr) 

 Ο κ. Κωνσταντίνος Ντάφλος του Ευαγγέλου , αρχιτέκτονας μηχανικός, επ. 

καθηγητής ΕΜΠ, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Χ211304 (Λητούς 3, 13451 

Καματερό Αττικής, 2102382359, 6972032550, kdaflos@hotmail.com) 

 Ο κ. Γεώργιος Προκάκης του Προκοπίου, αρχιτέκτονας μηχανικός, αν. καθηγητής 

Αρχιτ. Σχεδιασμού Αρχιτεκτόνων Μηχ. Πολυτεχνείου Κρήτης, με δελτίο 

αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ58697 (Σεμιτέλου 2Α , 11528 Αθήνα, 2107780553, 

6987540018,  procax@otenet.gr) 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το παραπάνω Πρακτικό το κάθε τακτικό μέλος, σε 

περίπτωση κωλύματος, θα αναπληρώνεται από το αριθμητικά αντίστοιχο 

αναπληρωματικό μέλος, ενώ τα επιλαχόντα θα αναπληρώνουν οποιοδήποτε 

αναπληρωματικό ή και τακτικό μέλος αν το αντίστοιχο αναπληρωματικό κωλύεται. 

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 στο 

Δήμο μας, και ειδικότερα: 

 Ο κ. Γεώργιος Προκάκης του Προκοπίου (αρ. πρωτ. Δήμου 

Λαμιέων:1218/12.01.22), 

 Η κα. Ιωάννα Παπαματθαίου του Ανδρέα (αρ. πρωτ. Δήμου 

Λαμιέων:1788/17.01.2022) 

 Ο κ. Σταύρος Γυφτόπουλο του Χρήστου (αρ. πρωτ. Δήμου Λαμιέων: 

1789/17.01.2022) 

Για τη συμπλήρωση των υπολοίπων μελών της Κριτικής Επιτροπής εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 

710/10.1.2022 Απόφαση Δημάρχου Λαμιέων (ΑΔΑ: Ψ94ΞΩΛΚ-3ΑΠ), η οποία ορίζει τα 

παρακάτω μέλη: 

τακτικά μέλη: 

 διακεκριμένο μέλος κλαδικού φορέα , τον κ. Παναγιώτη Τουρνικιώτη, Καθηγητή της 

Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (6948549179, ptournikiotis@arch.ntua.gr,)  

 εκπρόσωπο του Δήμου Λαμιέων, την κα. Αφροδίτη Πολιτοπούλου, αρχιτέκτονα 

μηχανικό, αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών 

έργων (231354540, politopoulou@lamia-city.gr) 

αναπληρωματικά μέλη: 

 διακεκριμένο μέλος κλαδικού φορέα, τον κ. Γεώργιο Πανέτσο, Καθηγητή 

Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών (6972335024, 

gparch@otenet.gr,) 

mailto:kdaflos@hotmail.com
mailto:ptournikiotis@arch.ntua.gr
mailto:gparch@otenet.gr
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 εκπρόσωπο του Δήμου, Ιωάννη Γκέτσιο, αρχιτέκτονα μηχανικό, υπάλληλο του 

τμήματος Κτιριακών Έργων και Κοινοχρήστων Χώρων της Διεύθυνσης Υποδομών 

και Τεχνικών Έργων, (231351546, gketsios@lamia-city.gr) 

H Διεύθυνσή μας, για την διευκόλυνση λειτουργίας της Κριτικής Επιτροπής, ορίζει ως 

γραμματέα της Επιτροπής την κα. Ζωή Κακανά πολιτικό μηχανικό, υπάλληλο της 

Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, με αναπληρώτρια την κα. Όλγα – Μαρία 

Αντωνοπούλου , πολιτικό μηχανικό, υπάλληλο της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών 

Έργων. 

Οι συνεδριάσεις της Κριτικής Επιτροπής θα διεξαχθούν εντός του νομίμου ωραρίου της 

Υπηρεσίας. Οι ιδιώτες μέλη της Κριτικής Επιτροπής, τακτικοί 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 11, της υπ’ αριθ.  ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19.05.2021 Απόφασης ΥΠΕΝ. 

Η δαπάνη για την αποζημίωση των μελών της Κριτικής Επιτροπής θα βαρύνει τον κωδικό 

με ΚΑ:00.6132.0003, του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου για το 

οικονομικό έτος 2022, με λεκτικό “Αποζημίωση των μελών της Επιτροπής του Ανοικτού 

Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων μελέτης ανάπλασης των πλατειών Ελευθερίας 

Λαού και Διάκου της πόλης της Λαμίας», όπου έχει προβλεφθεί η ύπαρξη ποσού 3.000,00 

€ (χρηματοδότηση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ) και έχει εκδοθεί το πρωτογενές Αίτημα με 

αρ. πρωτ. 1052/11.01.22 (ΑΔΑΜ: 22REQ009918746 2022-01-13). Η δαπάνη για τα λοιπά 

έξοδα (οδοιπορικά και διαμονή) θα βαρύνει τον κωδικό  ΚΑ: 00.6423.0002 του σκέλους 

των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2022, με λεκτικό 

“Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση των μελών της Επιτροπής του Ανοιχτού 

Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων μελέτης ανάπλασης των πλατειών Ελευθερίας 

Λαού και Διάκου της πόλης της Λαμίας ”, όπου έχει προβλεφθεί η ύπαρξη ποσού 

2.000,00 € (χρηματοδότηση του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ) και έχει εκδοθεί το πρωτογενές 

Αίτημα με αρ. πρωτ. 1051/11.01.22 (ΑΔΑΜ: 22REQ009918732 2022-01-13) 

Μετά τα παραπάνω εισηγούμαστε για τη λήψη της παρακάτω απόφασης: 

 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

Συγκροτείται Κριτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 114, του Ν.4412/2016 

και του άρθρου 12 της με αριθ.  ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19.05.2021 Απόφασης 

ΥΠΕΝ, για την εξέταση και αξιολόγηση των προτάσεων που θα κατατεθούν στο πλαίσιο 

του ανοικτού διαγωνισμού προσχεδίων ενός σταδίου  με τίτλο «Ανοικτός αρχιτεκτονικός 

διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης ανάπλασης των πλατειών Ελευθερίας, Λαού και Διάκου 

της πόλης της Λαμίας»,  

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 Λαμιέων: 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

 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 πρόεδρος, με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Πανέτσο, Καθηγητή 

Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με δελτίο 
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αστυνομικής ταυτότητας ΑΜ122801 (Αλκαίου 19, Εκάλη, 14578, Αθήνα, 

gparch@otenet.gr, 6972335024), ως αναπληρωτή Πρόεδρο. 

 Η κα. Αφροδίτη Πολιτοπούλου, αρχιτέκτονας μηχανικός, αναπληρώτρια 

Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, με δελτίο 

αστυνομικής ταυτότητας  (Αγ.Λουκά 16, 35132 Λαμία, Θεσσαλονίκη, 231351540, 

69769997, politopoulou@lamia-city.gr), ως εκπρόσωπο του Δήμου Λαμιέων, με 

αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Γκέτσιο, αρχιτέκτονα μηχανικό, υπάλληλο της Δ/νσης 

Υποδομών & Τεχνικών Έργων, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΝ994220 

(Βύρωνος 16, 35132 Λαμία, 231351546, 694493641, gketsios@lamia-city.gr), 

 H κα. Αργυρώ Παναγούλη του Χρήστου, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερος 

επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ098069 (Διονυσίου 9, 15124 

Μαρούσι Αττικής, τηλ.2108063083, 6972032535, apanagouli@hotmail.com), ως 

μέλος, με αναπληρωτή τον  κ. Γεώργιο Ζούπα του Δημητρίου, αρχιτέκτονας 

μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Ξ138481 

(Αγ. Σοφιάς 88, 17123 Ν. Σμύρνη Αττικής, 

2109734183,6944396581,g3z@otenet.gr) 

 H κα. Πηνελόπη Κουγιανού  του Γερασίμου, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερη 

επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ136132 (Παπαρρηγοπούλου 

27, 11473, Αθήνα, 2106455101, 6937230481 penkoug@gmail.com) ως μέλος, με 

αναπληρώτρια την κα. Ευαγγελία Κοκκινίδου του Θεόφιλου, αρχιτέκτονα 

μηχανικό, ελεύθερη επαγγελματία, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΙ949628 

(Χαρ. Τρικούπη 7 , 71306 Ηράκλειο Κρήτης, 2810284948, 6944780447, 

evakokk@gmail.com). 

 Η κα. Αικατερίνη Χελιδώνη του Ιωάννη, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερη 

επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Σ061012/95 (Χατζηκώστα 8Α, 

11521, Αθήνα, 2106434101, 2106457356, 6945415144, heli@arsisarc.gr), ως 

μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Κωνσταντίνο Ντάφλο του Ευαγγέλου , 

αρχιτέκτονας μηχανικός, επ. καθηγητής ΕΜΠ, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας 

Χ211304 (Λητούς 3, 13451 Καματερό Αττικής, 2102382359, 6972032550, 

kdaflos@hotmail.com) 

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. Ζωή Κακανά, πολιτικός  μηχανικός, υπάλληλος της Διεύθυνσης 
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Υποδομών & Τεχνικών Έργων, με αναπληρώτρια την κα. Όλγα- Μαρία Αντωνοπούλου, 

πολιτικό μηχανικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων. 

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.  

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 

Μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α π ο φ α σ ί  ζ ε ι  ομόφωνα : 

Συγκροτεί Κριτική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 114, του Ν.4412/2016 και 

του άρθρου 12 της με αριθ.  ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19.05.2021 Απόφασης ΥΠΕΝ, 

για την εξέταση και αξιολόγηση των προτάσεων που θα κατατεθούν στο πλαίσιο του 

ανοικτού διαγωνισμού προσχεδίων ενός σταδίου  με τίτλο «Ανοικτός αρχιτεκτονικός 

διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης ανάπλασης των πλατειών Ελευθερίας, Λαού και Διάκου 

της πόλης της Λαμίας»,  

Η Επιτροπή 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 Λαμιέων: 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

 

 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 πρόεδρος, με αναπληρωτή τον 

κ. Γεώργιο Πανέτσο, Καθηγητή Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο 

Πατρών, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΜ122801 (Πανεπιστήμιο Πατρών 26504, 

gparch@otenet.gr, 2610997553), ως αναπληρωτή Πρόεδρο. 

 Η κα. Αφροδίτη Πολιτοπούλου, αρχιτέκτονας μηχανικός, αναπληρώτρια Προϊσταμένη της 

Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΙ 980489 

(Αγ.Λουκά 16, 35132 Λαμία, 231351540, 6976999788, politopoulou@lamia-city.gr), ως 

εκπρόσωπο του Δήμου Λαμιέων, με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Γκέτσιο, αρχιτέκτονα 

μηχανικό, υπάλληλο της Δ/νσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων, με δελτίο αστυνομικής 

ταυτότητας ΑΝ994220 (Βύρωνος 16, 35132 Λαμία, 231351546, 694493641, 

gketsios@lamia-city.gr), 

 H κα. Αργυρώ Παναγούλη του Χρήστου, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερος 

επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ098069 (Διονυσίου 9, 15124 

Μαρούσι Αττικής, τηλ.2108063083, 6972032535, apanagouli@hotmail.com), ως 

μέλος, με αναπληρωτή τον  κ. Γεώργιο Ζούπα του Δημητρίου, αρχιτέκτονας 

μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Ξ138481 
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(Αγ. Σοφιάς 88, 17123 Ν. Σμύρνη Αττικής, 

2109734183,6944396581,g3z@otenet.gr) 

 H κα. Πηνελόπη Κουγιανού  του Γερασίμου, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερη 

επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ136132 (Παπαρρηγοπούλου 

27, 11473, Αθήνα, 2106455101, 6937230481 penkoug@gmail.com) ως μέλος, με 

αναπληρώτρια την κα. Ευαγγελία Κοκκινίδου του Θεόφιλου, αρχιτέκτονα 

μηχανικό, ελεύθερη επαγγελματία, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΙ949628 

(Χαρ. Τρικούπη 7 , 71306 Ηράκλειο Κρήτης, 2810284948, 6944780447, 

evakokk@gmail.com). 

 Η κα. Αικατερίνη Χελιδώνη του Ιωάννη, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερη 

επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Σ061012/95 (Χατζηκώστα 8Α, 

11521, Αθήνα, 2106434101, 2106457356, 6945415144, heli@arsisarc.gr), ως 

μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Κωνσταντίνο Ντάφλο του Ευαγγέλου , 

αρχιτέκτονας μηχανικός, επ. καθηγητής ΕΜΠ, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας 

Χ211304 (Λητούς 3, 13451 Καματερό Αττικής, 2102382359, 6972032550, 

kdaflos@hotmail.com) 

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. Ζωή Κακανά, πολιτικός  μηχανικός, υπάλληλος της Διεύθυνσης 

Υποδομών & Τεχνικών Έργων, με αναπληρώτρια την κα. Όλγα- Μαρία Αντωνοπούλου, 

πολιτικό μηχανικό υπάλληλο της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων. 

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.  

 

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται  : 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

 

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 
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 Ακριβές απόσπασμα πρακτικών 

       Λαμία 19 Ιανουαρίου 2022 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

     ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 

        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
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