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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. :   172 /2021  

 
Απόσπασμα από το πρακτικό της 19ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
Θ Ε Μ Α : «Χορήγηση παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
συμμετοχών στο διαγωνισμό με τίτλο  «Ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
προσχεδίων μελέτης ανάπλασης των πλατειών Ελευθερίας, Λαού και Διάκου της 
πόλης της Λαμίας»». 
 
Σήμερα την 15η του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 το 
Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στην οδό Αινιάνων 6, ύστερα από την αριθμ. 51682-10/12/2021 
πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους 
Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010. 
 
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε  : 
(α) με φυσική παρουσία, [άρθρο 10 παρ.1 της Π.Ν.Π. 11-03-2020 (ΦΕΚ-Α΄/55), η   
οποία κυρώθηκε με το άρθρο  2 του Ν.4682/2020 (ΦΕΚ-Α΄/76)] & αντικαταστάθηκε με  το 
άρθρο 67 του Ν.4830/2021 (Φ-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.αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.48487 
/30-07-2021 [ΦΕΚ-Β΄/3481], Δ1α/Γ.Π.οικ.49762/07-08-2021 [ΦΕΚ-Β΄/3660] και Δ1α/ΓΠ. 
οικ.75414/03-12-2021 [ΦΕΚ-Β΄/5673] Κ.Υ.Α. «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας 
υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της 
Επικράτειας  έως και τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021, και των εκδοθεισών, αντίστοιχα, 
δυνάμει αυτών, υπ.αριθ. 643/69472/24-09-2021 (ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και 
68/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678/06-12-2021 [ΑΔΑ:Ψ2ΨΛ46ΜΤΛ6-Λ27]  εγκύκλιοι του 
Υπουργείου Εσωτερικών.  
β) με τηλεδιάσκεψη, διαδικτυακά στο σύνδεσμο: : https://gnosis-conf. whereby. Com 
/dimotiko-symboulio, για όσους από τους συμμετέχοντες, δεν εμπίπτουν στις 
περιπτώσεις της ανωτέρω Δ1α/ΓΠ. οικ.75414/03-12-2021 [ΦΕΚ-Β΄/5673] Κ.Υ.Α.  
643/69472/24-09-2021 [ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5] και  68/ΔΙΔΑΔ/Φ.69/190/οικ.22678/06-
12-2021 [ΑΔΑ:Ψ2ΨΛ46ΜΤΛ6-Λ27]   εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών [δηλαδή δεν 
πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν 
φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου τα οποία συμμετείχαν στη συνεδρίαση μέσω 

τηλεδιάσκεψης, ενημέρωσαν τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με την 

ορισθείσα ημέρα και ώρα.  
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Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο (41) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (24) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι: 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ 
      
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :  (ΜΕ  ΦΥΣΙΚΗ  ΠΑΡΟΥΣΙΑ) 
 
1) Μπεσλεμές Δημήτριος 
2) Τζούφλας Δημήτριος 
3) Ρίζος Δημήτριος 
4) Ποντίκα Αμαλία 
5) Κυρίτσης Δημήτριος 
6) Φώσκολος Παναγιώτης 
7) Ξεφλούδας Κων/νος 
8) Κουτσοβέλης Σωτήριος 
9) Αναστασίου Κων/νος 
10) Ρουποτιά-Σκαμαγκούλη Ευμορφία 
11) Παπαχρήστος Αθανάσιος 
12) Ντούζγος Αθανάσιος 
13) Μουστάκας Κων/νος 
14) Κερπινιώτης Κων/νος 
15) Ζωγράφος Ιωάννης 
16) Στασινός Παναγιώτης 
17) Παπανικολάου Γεώργιος 
18) Κυριακάκης Βασίλειος 
19) Αντωνίου Μαρία 
20) Τσιρώνης Μιλτιάδης 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ :  (ΜΕ  ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ) 
 
1) Αργυρίου Δημήτριος  
2) Παλιούρας Γεώργιος 
3) Λάμπρου Γεώργιος 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ : 
 
1) Αργύρης Αθανάσιος 
2) Σταυρογιάννης Κων/νος 
3) Σταυρογιάννης Νικόλαος 
4) Αργύρη Παρασκευή 
5) Ζήσιμος Γεώργιος 
6) Ρούλιας Ιωάννης 
7) Καραγιάννης Στυλιανός 
8) Μαντζάνας Δημήτριος 
9) Αρναούτογλου Θεόδωρος 
10) Τσακμάκης Δημήτριος 
11) Αλαφοδήμου Αικατερίνη 
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12) Χαλβαντζής Ζαχαρίας 
13) Χαιρόπουλος Δημήτριος 
14) Στάικος Θωμάς 
15) Κοντογιάννης Χαράλαμπος 
16) Δελιχάς Γεώργιος 
17) Πάπουτσας Νικόλαος 
  
 
Στη Συνεδρίαση κλήθηκαν και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων εκ των οποίων κανείς δεν παρέστη 
ούτε συμμετείχε της διαδικασίας 
 
Ο Δήμαρχος Ευθύμιος Καραΐσκος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 
 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και ο Σπυρίδων Νιάνιος, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο 41 μελών ήταν παρόντα 24 μέλη, ο 
πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 4ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου εισήγηση του Δημάρχου, 
που έχει ως εξής:   
  

Ι. Λαμβάνοντας υπόψη ότι:  

1.- Η Διεύθυνση Υποδομών & Τεχνικών Έργων συνέταξε τεύχη ανοικτού 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Προσχεδίων Μελέτης, με σκοπό την επιλογή αναδόχου για 

την εκπόνηση της Αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ».  

2.- Τα παραπάνω τεύχη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού υποβλήθηκαν στην υπ.αριθ. 

πρωτ. 3834/12.07.2019 Πρόσκληση (ΑΔΑ: ΩΟΘΨ46Ψ844-ΔΣΛ) του «ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΤΑΜΕΙΟΥ» για χρηματοδότηση, κατόπιν της υπ.αριθ.467/4-12-2019 απόφασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΡΟΛΩΛΚ-ΛΗ1), όπως εξειδικεύτηκε με την αρ. 435/2020 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 0ΨΜΞΟΩΛΚ-Β7Δ).  

3.- Με την υπ.αριθ.43/2021 (ΑΔΑ: ΨΗ61ΩΛΚ-ΘΩΠ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, το έργο εντάχθηκε στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του 

Δήμου Λαμιέων με πίστωση 31.782,72 € για το έτος 2021 και Κ.Α. 30.7412.0009, κατόπιν 

της με αρ. 201.5/2020 Απόφαση ένταξης του Πράσινου Ταμείου (ΑΔΑ: Ω7ΕΠ46Ψ844-

ΥΘΡ).  

4.Με την αρ.105/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9ΡΕΤΩΛΚ-8ΤΣ) 

καθορίστηκαν οι όροι του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού,  σύμφωνα με τις διατάξεις της με 

αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-21 Απόφασης ΥΠΕΝ (ΦΕΚ 2239/ Β΄/31.05.2021).  

5. Με την ως άνω Απόφαση, καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσχεδίων 

της μελέτης των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό ορίστηκε η 29 Δεκεμβρίου του 2021, 

ημέρα Τετάρτη. 
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ΙΙ.- Προκειμένου δε, να διεξαχθεί ο προαναφερόμενος αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 

των τριών πλατειών, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 12 της  αρ. 

ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-21 Απόφασης ΥΠΕΝ, και την παρ.8.2 του άρθρου 8 της 

Αναλυτικής Προκήρυξης του Διαγωνισμού, απαιτείται η συγκρότηση της κριτικής 

επιτροπής να «…..αποστέλλεται για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως…. και 

να δημοσιοποιείται τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες προ της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των μελετών…», ήτοι έως την 9η Δεκεμβρίου 2021. 

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή του διαγωνισμού, σύμφωνα με  τους όρους της 

αναλυτικής προκήρυξης, είναι 5μελής.  Οι τρείς (3) από τους πέντε (5) κριτές, ορίζονται 

από τον κατάλογο των κριτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) με 

κλήρωση, κατόπιν αιτήματος του Δήμου  (άρθρο 12 αρ.: ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/19-5-

21 Απόφασης ΥΠΕΝ). Ο Πρόεδρος με τον αναπληρωτή του, καθώς και ο εκπρόσωπος 

του Δήμου Λαμιέων με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τη διοργανώτρια αρχή (Δήμος 

Λαμιέων), που έχει και την ευθύνη συγκρότησης της Επιτροπής.   

     

Επειδή όμως: 

1. Η Διεύθυνση Υποδομών και Τεχνικών Έργων την 6η Σεπτεμβρίου 2021, με το αρ. 

πρωτ.: 35838/ 06.09.2021έγγραφο της, ζήτησε την υπόδειξη των κριτών από το 

ΥΠΕΝ. 

2. Το ΥΠΕΝ με αρ.: ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110905/895/01.12.2021 έγγραφο του , που 

έλαβε αρ. πρωτ.: 50558/03.12.2021 δηλαδή την 3η Δεκεμβρίου ημέρα Παρασκευή 

στο Δήμο, όρισε τα μέλη της Επιτροπής για τη διενέργεια του διαγωνισμού, ήτοι 

τρείς (3) κριτές με τους αναπληρωτές τους και επιπλέον τρείς (3) επιλαχόντες. 

3. Κατόπιν, του ως άνω εγγράφου του ΥΠΕΝ  ο χρόνος έως την 9η Δεκεμβρίου ημέρα 

Πέμπτη (3 ημέρες)  , δεν είναι αρκετός για τη σύσταση και την δημοσιοποίηση της 

Επιτροπής του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

 

Για τους λόγους αυτούς: 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Να ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο, για:  

Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας  υποβολής των προσχεδίων 

μελετών των συμμετεχόντων  του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο «Ανοικτός 

αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης ανάπλασης των πλατειών Ελευθερίας, 
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Λαού και Διάκου της πόλης της Λαμίας» κατά σαράντα πέντε 45 ημέρες, ήτοι έως την 14η 

Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.  

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του  Δημάρχου, 
Μετά από διαλογική συζήτηση 

 
Α π ο φ α σ ί  ζ ε ι  ομόφωνα: 

 
Εγκρίνει την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των  

προσχεδίων μελετών των συμμετεχόντων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο 

«Ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης ανάπλασης των πλατειών 

Ελευθερίας, Λαού και Διάκου της πόλης της Λαμίας» κατά σαράντα πέντε 45 ημέρες,   

ήτοι  έως  την  14η  Φεβρουαρίου,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα 14:00.  

 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Βασίλειος Κυριακάκης, Μαρία Αντωνίου και Μιλτιάδης 
Τσιρώνης έδωσαν λευκή ψήφο και δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και 
αρνητικών ψήφων κατά τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει από το άρθρο 74 του N. 4555/2018.   

 
 

Για το θέμα αυτό συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) 
 

Ακριβές απόσπασμα πρακτικών 
Λαμία 17 Δεκεμβρίου 2021 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. 
 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡ. ΚΥΡΟΔΗΜΟΣ 
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