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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. :   241 /2022  

 

Απόσπασμα από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Θ Ε Μ Α : «Επικύρωση των πρακτικών της κριτικής επιτροπής για την αξιολόγηση 

των προτάσεων του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο :" Ανοικτός 

αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης ανάπλασης των πλατειών 

Ελευθερίας, Λαού και Διάκου Λαμίας"». 

 

Σήμερα την 19η του μήνα Απριλίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα πολλαπλών 

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

την αριθμ. 14383-15/04/2022 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 υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.48487/30-07-2021 [ΦΕΚ-Β΄/3481] και 

Δ1α/Γ.Π.οικ.20354/08-04-2022 (ΦΕΚ-1724/τ.Β/09-04-22) Κ.Υ.Α. «Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού 

COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, από Δευτέρα 11 Απριλίου 2022 ,έως την Δευτέρα 

18 Απριλίου 2022, και των εκδοθεισών, αντίστοιχα, δυνάμει αυτών, υπ. αριθ. 

643/69472/24-09-2021 [ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5 και 

75/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684/21.02.2022 [ΑΔΑ: Ψ0ΨΥ46ΜΤΛ6-Π7Ε] εγκυκλίων του  

Υπουργείου Εσωτερικών.  
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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)    1) Ιωάννης Ρούλιας (Μέλος)  

2) Παναγιώτης Φώσκολος (Αντ/ρος)  

3) Δημήτριος Τζούφλας (Μέλος)  

4) Κωνσταντίνος Αναστασίου (Μέλος)  

5) Δημήτριος Αργυρίου (Μέλος)  

6) Ευμορφία Ρουποτιά-Σκαμαγκούλη 

(Μέλος) 

 

7) Θεόδωρος Αρναούτογλου (Μέλος)  

8) 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  8  μέλη, ο 

Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 17ο θέμα της 

ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής :   

 

Λαμβάνοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν  

3. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-21 Απόφαση  ΥΠΕΝ «Νέο πλαίσιο 

διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων 

(ΦΕΚ 2239/ Β΄/31.05.2021). 

4. Την υπ΄αρ.105/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΡΕΤΩΛΚ-8ΤΣ) με 

την οποία  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 καθορίστηκαν 

οι όροι του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού,  σύμφωνα με τις διατάξεις της ως άνω 

Απόφασης ΥΠΕΝ. 

5. Την υπ’ αρ.  172/2021 Απόφαση Δ.Σ. (ΑΔΑ:ΨΝΧ0ΩΛΚ-62Η) με την οποία 

παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνίας υποβολής των προσχεδίων μελετών των 

συμμετεχόντων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού έως την 14.02.2022.  

6. Την υπ’ αρ. 20/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:ΨΨΗ7ΩΛΚ-8ΤΨ) με 

την οποία συγκροτήθηκε η Κριτική Επιτροπή για την αξιολόγηση προτάσεων στον 

ως άνω ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων. 
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7. Τα Πρακτικό 1, Πρακτικό 2, Πρακτικό 3, Πρακτικό 4, Πρακτικό 5, Πρακτικό 6, 

Πρακτικό 7, Πρακτικό 8, Συγκεντρωτικό – Συνοπτικό Πρακτικό, Παράρτημα 

Συγκεντρωτικού Συνοπτικού Πρακτικού.  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Να ληφθεί απόφαση από την Οικονομική Επιτροπή  για:   

Την επικύρωση του αποτελέσματος του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων 

με τίτλο «Ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης ανάπλασης των 

πλατειών Ελευθερίας, Λαού και Διάκου της πόλης της Λαμίας», σύμφωνα με τα 

συνημμένα Πρακτικά τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση 

 

Α π ο φ α σ ί  ζ ε ι  ομόφωνα : 

 

Εγκρίνει την επικύρωση του αποτελέσματος του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 

προσχεδίων με τίτλο «Ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης 

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

με τα συνημμένα Πρακτικά τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας.  

 

 

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται  : 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

 

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 

 

 

 Ακριβές απόσπασμα πρακτικών 

       Λαμία 19 Απριλίου 2022 

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

     ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ 

        ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 

 

ΑΔΑ: 68ΒΓΩΛΚ-ΖΣ7


		2022-04-19T12:08:11+0300


		2022-04-19T12:20:19+0300
	Athens




