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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση κριτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των προτάσεων του αρχιτεκτονικού 

Διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 

ΛΑΜΙΑΣ» 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Την προκήρυξη διενέργειας ανοιχτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων, κατά την έννοια 

του άρθρου 1 παρ. 2.β. της υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19.05.2021 Απόφασης ΥΠΕΝ 

(ΦΕΚ Β’ 2239/31.05.21).  

2. Τους όρους πραγματοποίησης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, σύμφωνα με την αριθ. 

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19.05.2021 Απόφαση, το Ν. 4412/2016 και το άρθρο 206 του 

Ν.4555/2018. 

3. Την υπ’ αριθ.105/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΡΕΤΩΛΚ-8ΤΣ) της   

διενέργειας και της έγκρισης των όρων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο : «Ανοικτός 

αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης ανάπλασης των πλατειών Ελευθερίας, Λαού 

και Διάκου της πόλης της Λαμίας».  

4. Το άρθρο 8 των όρων της αναλυτικής προκήρυξης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού του 

θέματος, σύμφωνα με το οποίο η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής ορίζεται ως πενταμελής, με 

τρεις (3) κριτές, υποδεικνυόμενοι από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ με κλήρωση και δύο (2) 

κριτές που θα επιλεγούν από το Δήμο Λαμιέων. 

5. Το υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110905/895/01-12-2021 έγγραφό της Διεύθυνσης Μελετών και 

Έργων Αστικών Αναπλάσεων του ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάστηκε το σχετικό Πρακτικό 

κλήρωσης του ως άνω άρθρου, για τον ορισμό των τριών (3) μελών της κριτικής επιτροπής.   
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6. Την υπ’ αριθ.: 710/10.01.2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: Ψ94ΞΩΛΚ-3ΑΠ) του ορισμού των 

μελών της κριτικής επιτροπής εκ μέρους του Δήμου Λαμιέων.  

7. Την υπ’ αριθ.: 20/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΨΗ7ΩΛΚ-8ΤΨ) περί της 

συγκρότησης της κριτικής επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων του ανοικτού 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Τη συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής, 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». 

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: 

 Ο κ. Παναγιώτης Τουρνικιώτης, Καθηγητής της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, με δελτίο 

αστυνομικής ταυτότητας Ξ348973 ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον κ. Γεώργιο Πανέτσο, Καθηγητή 

Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας 

ΑΜ122801, ως αναπληρωτή Πρόεδρο. 

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

Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων Δήμου Λαμιέων, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας  

ΑΙ 980489, ως εκπρόσωπος του Δήμου Λαμιέων, με αναπληρωτή τον κ. Ιωάννη Γκέτσιο, αρχιτέκτονα 

μηχανικό, υπάλληλο της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, με δελτίο 

αστυνομικής ταυτότητας ΑΝ994220. 

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

δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ098069, ως μέλος, με αναπληρωτή τον  κ. Γεώργιο Ζούπα του 

Δημητρίου, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας 

Ξ138481 

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

μέλος, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ136132,  με αναπληρώτρια την κα. Ευαγγελία 

Κοκκινίδου του Θεόφιλου, αρχιτέκτονα μηχανικό, ελεύθερη επαγγελματία με δελτίο αστυνομικής 

ταυτότητας ΑΙ949628. 

 Η κα. Αικατερίνη Χελιδώνη του Ιωάννη, αρχιτέκτονας μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας, με δελτίο 

αστυνομικής ταυτότητας Σ061012/95, ως μέλος, με αναπληρωτή τον κ. Κωνσταντίνο Ντάφλο του 

Ευαγγέλου , αρχιτέκτονας μηχανικός, επ. καθηγητής ΕΜΠ, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Χ211304. 
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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: 

o Αξιολογεί τις προτάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που έχει θέσει η προκήρυξη. 

o Συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης των προτάσεων. 

o Ελέγχει την εγκυρότητα συμμετοχής των διακριθέντων μετά την οριστική κρίση και απονέμει τα 

βραβεία και τις εξαγορές. 

o Μετά την ολοκλήρωση της κρίσης, γνωστοποιεί το αποτέλεσμα στην αρμόδια υπηρεσία της 

διοργανώτριας αρχής. 

Ορίζεται ως γραμματέας της Επιτροπής η κα. Ζωή Κακανά του Βασιλείου,  πολιτικός  μηχανικός, υπάλληλος 

της Διεύθυνσης Υποδομών & Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας 

ΑΖ477198, με αναπληρώτρια την κα. Όλγα- Μαρία Αντωνοπούλου του Παναγιώτη, πολιτικό μηχανικό, 

υπάλληλο της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, με δελτίο αστυνομικής 

ταυτότητας Σ982389. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 
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