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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤYΟ 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ  7 

(Αριθμός πρακτικού 1) 

H Οικονομική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ Καναβάκη 

Μαρία Αντιδήμαρχο ως Πρόεδρο, Βαρδαβά Κωνσταντίνο Αντιπρόεδρο, Βουρεξάκη Γεώργιο, 

Αναστασάκη Ιωάννη, Αρχοντάκη-Καλογεράκη Στυλιανή, Παπαδάκη - Σκαλίδη Ειρήνη και Σισαμάκη 

Γεώργιο. 

Τα τακτικά μέλη κ.κ Αγαπάκης Δημήτρης, Αγριμανάκης Γεώργιος, Ζαμπετάκης Φανούριος και  

Λυγερός Ηλίας τα οποία κλήθηκαν  νόμιμα, δεν γνωστοποίησαν την ψήφο τους τηλεφωνικά ή μέσω 

αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ως εκ τούτου θεωρείται ότι δεν συμμετέχουν 

στην έκτακτη διά περιφοράς συνεδρίαση.  

Συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση (διά περιφοράς) σήμερα 07/01/2022 ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα  

με την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 55/11-3-2020) άρθρο 10 και τις 

Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ.426/13-11-2020 (AΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔΤ) και 

643/24-9-2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5). 

Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ'αριθμ.1206/07-01-2022 πρόσκληση της κας Προέδρου, παρούσες 

είναι και οι γραμματείς της Επιτροπής υπάλληλοι του Δήμου Σφακιανάκη Μαρία και Κυρέζη Μαρία. 

Η Οικονομική Επιτροπή βρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση. 

 

Θέμα  7ο:  «Συγκρότηση της πενταμελούς κριτικής επιτροπής  του πανελλήνιου αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο: «Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της  

ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης». 

Τέθηκε υπόψη των μελών η με αριθ.πρωτ.1090/05-01-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, που έχει ως εξής: 

 

«Έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 12 και 13 της με αρ. πρωτ. Οικ. 26804/16-06-2011 (ΦΕΚ 1247Β’) 

απόφασης Υπουργού ΠΕΚΑ «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και 

γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και 

από το άρθρο 115 του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Με την υπ.αρ. 418/02.06.20(ΑΔΑ:Ψ57ΘΩ0Ο-ΜΕ3) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

έγινε η «Έγκριση διενέργειας πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο: 

Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής 

εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης των βραβείων 

στο Πράσινο Ταμείο». 

3. Με την υπ. αρ. πρωτ. 7083/14.10.20 έγινε η υποβολή πρότασης στο Πράσινο Ταμείο.  (ο 

αριθμός πρωτοκόλλου είναι του Πράσινου Ταμείου) 

4. Με την υπ. αρ. 194.9/21.10.20 (ΑΔΑ:ΨΘΦ146Ψ844-ΝΔΥ) Απόφαση του Πράσινου Ταμείου 

έγινε η ένταξης στο Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2020» Α.Π. 3: 

Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης για την 

χρηματοδότηση: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: “Βιοκλιματική ανάπλαση 

της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό 

κέντρο της πόλης»  

5. Με την υπ.αρ. 508/25.05.2021 (ΑΔΑ:ΨΒΨΗΩ0Ο-ΚΧΖ) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής έγινε η «Έγκρισης των όρων δημοπράτησης για τη διενέργεια του πανελληνίου 
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αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας ελευθερίας και 

της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης» 

6. Η προκήρυξη του διαγωνισμού έχει αποσταλεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης στις 28/05/2021 (2021/S 105-277393). Η διακήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύτηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 21PROC008691896.  

7. Με την υπ.αρ.1083/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση 

παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των συμμετοχών κατά τρεις (3) μήνες 

ήτοι στις 9 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00. Η απόφαση αναρτήθηκε στο 

ΚΗΜΔΗΣ και έλαβε ΑΔΑΜ: 21PROC009477706.    

8. Με την υπ.αρ. 87/2021 Απόφαση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 έγινε αποδεκτή κατά 

πλειοψηφία η υπ.αρ. πρωτ. 25/10-08-2021 προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου και ακυρώθηκε η 

υπ.αρ. πρωτ. 4854/2021 απόφαση της Συντονίστριας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. 

9. Με τα υπ. αρ. πρωτ. 114042/2021 και 119118/2021 έγγραφα έγιναν οι προσκλήσεις προς τον 

κ. Σακαντάμη Κωνσταντίνο και την κ. Πάκα Αλκμήνη, αντίστοιχα για τη συμμετοχή τους στην 

κριτική επιτροπή ως κριτές (τακτικό και αναπληρώτρια) «εκ προσωπικοτήτων» για τον 

συγκεκριμένο διαγωνισμό.  

10. Με το υπ. αρ. πρωτ. 114796/2021 υποβλήθηκαν οι θετικές απαντήσεις των κ. Σακαντάμη και 

κ. Πάκα.  

11. Με την υπ. αρ. πρωτ. 119381/2021 Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής έγινε ο ορισμός των 

εκπροσώπων υπαλλήλων της Αναθέτουσας Αρχής.  

12. Με το υπ. αρ. πρωτ.  129959/29-12-2021 (ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/105816/851) έγγραφο του ΥΠΕΝ 

με θέμα: «Ορισμός μελών της κριτικής επιτροπή για τη διενέργεια ανοικτού αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού προσχεδίων, με τίτλο: «Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας ελευθερίας και της 

ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης» 

13. Με το υπ.αρ. πρωτ. 886/05-01-2022 (ΥΠΠΟΑ 04/01/2022 Α.Π.1948) έγγραφο ορισμού 

εκπροσώπου ως τεχνικού συμβούλου της Γενικής Δ/νσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του 

ΥΠΠΟΑ στην κριτική επιτροπή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.  

 

Για τη διεξαγωγή του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο: 

«Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής 

εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης» που έχει προκηρύξει ο Δήμος Ηρακλείου, θα πρέπει να 

συγκροτηθεί η Κριτική Επιτροπή του Διαγωνισμού.  

Η διενέργεια του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. πρωτ. οικ. 

26804/16-6-2011 Απόφασης του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών 

διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 1427/Β/2011) 

καθώς και το Ν. 4412/2016. 

Η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 

12 της υπ' αριθμ. οικ. 26804/16-6-2011 Απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1427/Β/2011), όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει, και θα είναι 5 μελής. Το έργο της θα υποστηρίζεται από γραμματεία. 

Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 8 - ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της υπ’ αριθ. 48238/2021 

Αναλυτικής Προκήρυξης του διαγωνισμού, προβλέπεται πενταμελής κριτική επιτροπή: 

 

8.1 Η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4412/2016 και το 

άρθρο 12 της υπ' αριθμ. οικ26804/2012 (ΥΕΚ 1427/Β/2011) Απόφαση ΥΠΕΚΑ, θα είναι 

πενταμελής.  

Σα μέλη της Κριτικής Επιτροπής με τους Αναπληρωτές τους ορίζονται ως εξής:  

• Ένας (1) κριτής αρχιτέκτων εκ προσωπικοτήτων ο οποίος θα εκτελεί χρέη προέδρου της κριτικής 

επιτροπής.  

• Ένας (1) κριτής αρχιτέκτων από το Δήμο Ηρακλείου (Διοργανώτρια Αρχή).  
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•Τρείς (3) κριτές αρχιτέκτονες από τον κατάλογο κριτών της παρ.3 του άρθρου 12 της με αρ. πρωτ. 

28604/11 απόφασης ΥΠΕΚΑ όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 22186/2012 απόφαση του ΥΠΕΚΑ. 

Η επιλογή των κριτών θα διενεργηθεί με κλήρωση από τον κατάλογο της κατηγορίας μελέτης 

(αρχιτεκτονικές μελέτες).  

8.2 Κατά την κρίση της Διοργανώτριας Αρχής την κριτική επιτροπή μπορούν να συνεπικουρούν 

σύμβουλοι, με γνώσεις στη λειτουργία των χρήσεων που ζητούνται στο διαγωνισμό, χωρίς δικαίωμα 

ψήφου (αρθ. 1 παρ.10 της αρ. 22186/04.05.12, απόφασης ΥΠΕΚΑ (ΥΕΚ 1494/Β/2012).  

Χρέη προέδρου της κριτικής επιτροπής, θα εκτελεί ο κριτής «εκ προσωπικοτήτων» που θα οριστεί. 

Χρέη γραμματέα της κριτικής επιτροπής, θα εκτελεί υπάλληλος της Διοργανώτριας Αρχής που θα 

οριστεί γι’ αυτό τον σκοπό.  

8.3 Η συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής θα οριστικοποιηθεί τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την λήξη 

της προθεσμίας υποβολής των Προτάσεων (άρθρο 12, παράγραφος 4 της Τ.Α. 26804/2011 

Τ.ΠΕ.Κ.Α.). Η απόφαση συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής θα δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης κατά την διάταξη του άρθρου 5, παρ. 2, περιπτ. Β‟ του Ν.3469/2006, 

Υ.Ε.Κ.131Α‟/2006, σύμφωνα με το ανωτέρω προαναφερόμενο άρθρο, και αναρτάται στο 

πρόγραμμα «Διαύγεια», σύμφωνα με τον Ν.3861/2010.  

8.4 Εάν κάποιο μέλος κριτικής επιτροπής δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις αρμοδιότητές του 

αντικαθίσταται από τον ορισμένο αναπληρωτή του. Για τους κριτές της ανωτέρω παραγράφου 3 η 

αντικατάσταση γίνεται από τον ορισμένο αναπληρωτή του (σύμφωνα με την απόφαση συγκρότησης 

της επιτροπής).  

Σε περίπτωση απουσίας του τακτικού και αναπληρωματικού μέλους (των κριτών της παρ.3), τότε η 

αντικατάσταση γίνεται από το πρώτο διαθέσιμο επιλαχόν μέλος κατά την σειρά αναφοράς τους στο 

Πρακτικό κλήρωσης του Υ.ΠΕ.Ν.  

8.5 Σαν μέλη της Κριτικής Επιτροπής αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 1 

του Ν. 4354/2015 (Α‟176) για τις προσφερόμενες υπηρεσίες τους, όπως ορίζεται στο αρθ.2 παρ.9 

της υπ.αρ. ΤΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238 Απόφασης.  

8.6 Σα μέλη της Κριτικής Επιτροπής δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο Γραφείο μελετών στο οποίο 

θα ανατεθεί η ολοκλήρωση της μελέτης.  

 

Μετά το υπ.αρ.πρωτ.108668/9-11-2021 σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας προς το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας διενεργήθηκε κλήρωση από τον κατάλογο των κριτών του ΥΠΕΝ. 

Σύμφωνα με το υπ.αρ. 129959/29-12-2021 (ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/105816/851) έγγραφο, ορίστηκαν τα 

τρία (3) τακτικά μέλη, τα τρία (3) αναπληρωματικά μέλη καθώς και τα τρία (3) επιλαχόντα μέλη, τα 

οποία είναι:  

 

 Α. Τακτικά μέλη:  

1. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, με αρ. 

αστυν. ταυτότητας ΑΕ963744, Ταχ Διεύθ.: Θαλήτα 13, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, τηλ. 

2810282630, 6944651121, e-mail: selena@ her.forthnet.gr  

2. KOΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, του Θεοφίλου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. 

αστυν. ταυτότητας ΑΙ949628, ταχ. διεύθ.: Χαρ.Τρικούπη 7, 71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, τηλ. 

2810284948, 6944780447, e-mail: evakokk@gmail.com  

3. ΔΙΓΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Κων/νου, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. αστυν. 

ταυτότητας Φ 093892, ταχ.διεύθ.: Ξενοκλέους 25, 11635 ΑΘΗΝΑ τηλ. 2107298190, 

6946400800, email: e_dig@otenet.gr  

Β. Αναπληρωματικά μέλη:  

1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Σεραφείμ, αρχ. μηχ/κός, αν. Καθηγήτρια Αρχιτ. σχολής ΕΜΠ, 

με αρ. αστυν. ταυτότητας Κ 922191, ταχ. διεύθ.: Πλατείας Θεάτρου 24, ΑΘΗΝΑ 10552, τηλ. 

6974035299,  e-mail: miminikolaou15@gmail.com  
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2. ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ ΆΝΝΑ του Νικολάου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. Α.Τ. 

ΑΙ546768,  ταχ. διεύθ.: Κιλκίς 23, 10441 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 6466627, 6937276726, email: 

melanitu@otenet.gr 

3. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Χρήστου, αρχ. μηχ/κός, αν. Kαθηγητής ΕΜΠ, με αριθμό 

Α. Τ. AM 531314, ταχ. διεύθυνση : Ελπίδος 5, 15343, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ. 

2107723852, 6945263436,  e-mail: sgyftopoulos@arch.ntua.gr  

 

Για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Κριτικής Επιτροπής κληρώθηκαν επιπλέον τρία (3) 

επιλαχόντα μέλη που αντικαθιστούν οποιοδήποτε αναπληρωματικό ή και τακτικό μέλος αν και 

το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος κωλύεται. 

 

Γ. Επιλαχόντα μέλη: 

1. ΖΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. 

αστυνομικής ταυτότητας: Ξ 138481, ταχ. διεύθ.: Aγ.Σοφιάς 88, 17123 Ν. ΣΜΥΡΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

τηλ. 210 9734183, 6944396581, e-mail: g3z@otenet.gr  

2. ΝΤΑΦΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ευαγγέλου, αρχ. μηχ/κός, επ. Καθηγητής ΕΜΠ, με αρ. 

αστυνομικής ταυτότητας Χ211304, ταχ. διεύθ.: Λητούς 3, 13451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ. 

2102382359, 6972032550, e-mail: kdaflos@hotmail.com 

3. ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Προκοπίου, αρχ. μηχ/κός, αν. Καθηγητής Αρχιτεκτονικού 

Σχεδιασμού Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κρήτης, με αρ. αστυνομικής ταυτότητας: 

ΑΖ 58697, ταχ. δ/νση: Σεμιτέλου 2, 11528 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 2107780553, 6987540018, email: 

procax@otenet.gr 

 

Το κάθε τακτικό μέλος, σε περίπτωση κωλύματος, θα αναπληρώνεται από το αριθμητικά αντίστοιχο 

αναπληρωματικό μέλος.  

 

Με την υπ.αρ. πρωτ. 119381/2021 Απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ορίστηκαν οι εκπρόσωποι της 

Διοργανώτριας Αρχής:  

 

1. Φουρναράκη Γεώργιο του Νικολάου, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΙ 949714, email: 

gf@heraklion.gr , Αρχιτέκτων Μηχανικό – Πολεοδόμο, προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Μελετών ως κριτής εκπρόσωπος του Δήμου Ηρακλείου και αναπληρώτρια του, την 

Κουτάντου Όλγα του Δημητρίου, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΕ 458421 Αρχιτέκτων 

Μηχανικός, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών.  

2. Σπυριδάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΟ 421490, email: 

spiridakis-g@heraklion.gr Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & 

Μελετών, ως Γραμματέα της Κριτικής επιτροπής, με αναπληρώτρια του, την Μαρκογιαννάκη 

Πολύμνια του Γεωργίου, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΝ 456774, email:  markogiannaki-

p@heraklion.gr, Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών 

του Δήμου Ηρακλείου.  

 

Με το υπ.αρ. πρωτ.886/2022 έγγραφο του ΥΠ.ΠΟ.Α. ορίστηκε ο εκπρόσωπος ως τεχνικός σύμβουλος, 

χωρίς δικαίωμα ψήφου την κ. Ηλιάκη Γεωργία του Ευαγγέλου, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΙ 

957028, email: giliaki@culture.gr μόνιμη υπάλληλος με βαθμό Α ́, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών 

ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, που υπηρετεί ως Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας Νεωτέρων 

Μνημείων & Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών 

Έργων Κρήτης και ως Αναπληρώτρια του Αναπληρωτή ελλείποντος Προϊσταμένου της ίδιας  

Υπηρεσίας,  

 

mailto:melanitu@otenet.gr
mailto:kdaflos@hotmail.com
mailto:spiridakis-g@heraklion.gr
mailto:markogiannaki-p@heraklion.gr
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να εγκρίνετε την συγκρότηση της πενταμελούς 

Κριτικής Επιτροπής του πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο 

«Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της ευρύτερης περιοχής της ανατολικής 

εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης»  αποτελούμενη από τα παρακάτω τακτικά μέλη, τους 

αναπληρωτές και κατά περίπτωση τα επιλαχόντα μέλη ως εξής:  

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  

 

1. ΣΑΚΑΝΤΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανάσιου, αρχιτέκτων μηχανικός, επίκουρος 

καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΖ 655430, 

email: ksakanta@arch.auth.gr, ως κριτή «εκ προσωπικοτήτων» ο οποίος θα εκτελεί χρέη 

Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής, με αναπληρώτρια την κ. ΠΑΚΑ ΑΛΚΜΗΝΗ του 

Αναστάσιου, αρχιτέκτων μηχανικός,  καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, με 

αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΜ270719, email: alkminip@arch.auth.gr, ως κριτή «εκ 

προσωπικοτήτων» η οποία θα εκτελεί χρέη Αναπληρώτριας Προέδρου της Κριτικής 

επιτροπής.  

2. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, με αρ. 

αστυν. ταυτότητας ΑΕ963744, Ταχ Διεύθ.: Θαλήτα 13, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, τηλ. 

2810282630, 6944651121, e-mail: selena@ her.forthnet.gr  

3. KOΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, του Θεοφίλου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. 

αστυν. ταυτότητας ΑΙ949628, ταχ. διεύθ.: Χαρ.Τρικούπη 7, 71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 

τηλ. 2810284948, 6944780447, e-mail: evakokk@gmail.com  

4. ΔΙΓΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Κων/νου, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. αστυν. 

ταυτότητας Φ 093892, ταχ.διεύθ.: Ξενοκλέους 25, 11635 ΑΘΗΝΑ τηλ. 2107298190, 

6946400800, email: e_dig@otenet.gr  

5. Φουρναράκη Γεώργιο του Νικολάου, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΙ 949714, email: 

gf@heraklion.gr ,     Αρχιτέκτων Μηχανικό - Πολεοδόμο, προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Μελετών ως κριτής εκπρόσωπος του Δήμου Ηρακλείου  

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη ΥΠΕΝ:  

1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Σεραφείμ, αρχ. μηχ/κός, αν. Καθηγήτρια Αρχιτ. σχολής 

ΕΜΠ, με αρ. αστυν. ταυτότητας Κ 922191, ταχ. διεύθ.: Πλατείας Θεάτρου 24, ΑΘΗΝΑ 10552, 

τηλ. 6974035299,  e-mail: miminikolaou15@gmail.com  

2. ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ ΆΝΝΑ του Νικολάου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. Α.Τ. 

ΑΙ546768,  ταχ. διεύθ.: Κιλκίς 23, 10441 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 6466627, 6937276726, email: 

melanitu@otenet.gr 

3. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Χρήστου, αρχ. μηχ/κός, αν. Kαθηγητής ΕΜΠ, με 

αριθμό Α. Τ. AM 531314, ταχ. διεύθυνση : Ελπίδος 5, 15343, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

τηλ. 2107723852, 6945263436,  e-mail: sgyftopoulos@arch.ntua.gr  

 

Γ. Αναπληρωματικό μέλος εκπροσώπου Δήμου Ηρακλείου:  

                  Κουτάντου Όλγα του Δημητρίου, αρχ. Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Μελετών, με αρ. αστυνομικής ταυτότητας ΑΕ458433, email:koutantou-

o@heraklion.gr  

 

Για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Κριτικής Επιτροπής κληρώθηκαν επιπλέον τρία (3) 

επιλαχόντα μέλη που αντικαθιστούν οποιοδήποτε αναπληρωματικό ή και τακτικό μέλος αν και το 

αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος κωλύεται. 

 

Δ. Επιλαχόντα μέλη ΥΠΕΝ: 

mailto:melanitu@otenet.gr
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1. ΖΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. 

αστυνομικής ταυτότητας: Ξ 138481, ταχ. διεύθ.: Aγ.Σοφιάς 88, 17123 Ν. ΣΜΥΡΝΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ. 210 9734183, 6944396581, e-mail:g3z@otenet.gr  

2. ΝΤΑΦΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ευαγγέλου, αρχ. μηχ/κός, επ. Καθηγητής ΕΜΠ, με αρ. 

αστυνομικής ταυτότητας Χ211304, ταχ. διεύθ.: Λητούς 3, 13451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

τηλ. 2102382359, 6972032550, e-mail: kdaflos@hotmail.com 

3. ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Προκοπίου, αρχ. μηχ/κός, αν. Καθηγητής Αρχιτεκτονικού 

Σχεδιασμού Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κ ρήτης, μ ε α ρ. αστυνομικής 

ταυτότητας: ΑΖ 58697, ταχ. δ/νση: Σεμιτέλου 2, procax@otenet.gr, 11528 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 

2107780553, 6987540018, email: 

 

Η εκπρόσωπος ως τεχνικός σύμβουλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου του ΥΠ.ΠΟ.Α η κ. Ηλιάκη 

Γεωργία του Ευαγγέλου, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΙ 957028 email: giliaki@culture.gr μόνιμη 

υπάλληλος με βαθμό Α ́, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, που υπηρετεί ως 

Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων & Κινητών Πολιτιστικών 

Αγαθών της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης και ως Αναπληρώτρια 

του Αναπληρωτή ελλείποντος Προϊσταμένου της ίδιας  Υπηρεσίας.  

 

Το κάθε τακτικό μέλος, σε περίπτωση κωλύματος, θα αναπληρώνεται από το αριθμητικά 

αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος.  

 

Για την διευκόλυνση της λειτουργίας της Κριτικής Επιτροπής, ως γραμματέας ορίζεται ο 

Σπυριδάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΟ 421490, email: spiridakis-

g@heraklion.gr Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών, 

με αναπληρώτρια του, την Μαρκογιαννάκη Πολύμνια του Γεωργίου, με αρ. δελτίου 

ταυτότητας ΑΝ 456774, email:  markogiannaki-p@heraklion.gr, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 

υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου.  

 

Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα της κριτικής επιτροπής ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του  

άρθρου 12 και το άρθρο 13 της υπ’ αρ. οικ. 26804/16-06-2011 απόφασης της Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών 

διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 1427/Β/2011), όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 22186/04-05-2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 26804/16-06-2011 απόφασης 

Υπουργού ΠΕΚΑ "Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των 

διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων" (ΦΕΚ 1427/Β/2011)» (ΦΕΚ 1494/Β/4-5-2012), καθώς 

και τα άρθρα 114 και 115 του Ν. 4412/2016. 

 

Η συνεδρίαση της κριτικής επιτροπής για κρίση, γίνεται ύστερα από πρόσκληση της Διοργανώτριας 

Αρχής, το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της ημερομηνίας παραδόσεων των 

μελετών,  σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 της Διακήρυξης. 

 

Τα μέλη του συλλογικού οργάνου θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποχρέωσης τους για 

υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19, του Ν.3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003), όπως ισχύουν.  

 

Για τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής που προβλέπεται αμοιβή με βάση τα οριζόμενα στις κείμενες 

διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 4354/2015 (Α΄176) περί αμοιβών συλλογικών οργάνων, όπως 

εκάστοτε ισχύει, θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7412.239 του προϋπολογισμού του Δήμου. 

 

mailto:kdaflos@hotmail.com
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Η απόφαση αυτή, Συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.2, περ. Ιβ’, του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α’)».  

 

Στη συνέχεια ζητήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής να αποφανθούν για το κατεπείγον της έκτακτης 

συζήτησης (δια περιφοράς) του θέματος ή όχι, καθότι η δημοσίευση της κριτικής επιτροπής του εν 

λόγω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, πρέπει να γίνει τουλάχιστον 20 μέρες πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των μελετών (9/2/2022) και να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. Τα μέλη της Επιτροπής 

ομόφωνα δέχθηκαν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος δια περιφοράς. 

Η εισήγηση της υπηρεσίας έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια το 

Σώμα προχώρησε στη λήψη σχετικής αποφάσεως. 

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  Τη με αριθ.πρωτ.1090/05-01-2022 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων & Μελετών, του 

Δήμου Ηρακλείου.  

2. Τη συζήτηση που έγινε και τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν με τις διατάξεις του Ν.4555/2018, του Ν.4623/2019, του Ν.4625/2019, του Ν.4735/2020, 

του Ν.4690/2020, του Ν.4412/2016, την από 11-3-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

Α 55/11-3-2020) άρθρο 10 και τις Εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ.426/13-11-

2020 (AΔΑ:6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔΤ) και 643/24-9-2021 (ΑΔΑ:ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5). 

  

 

                                          Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 

Εγκρίνει: 

Α)  Tο κατεπείγον της έκτακτης συζήτησης (δια περιφοράς) του θέματος καθότι η δημοσίευση της 

κριτικής επιτροπής του εν λόγω αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, πρέπει να γίνει τουλάχιστον 20 μέρες 

πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μελετών (9/2/2022) και να δημοσιευθεί σε ΦΕΚ. 

Β) Τη συγκρότηση της πενταμελούς Κριτικής Επιτροπής του πανελλήνιου αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας και της 

ευρύτερης περιοχής της ανατολικής εισόδου στο ιστορικό κέντρο της πόλης»  αποτελούμενη από 

τα παρακάτω τακτικά μέλη, τους αναπληρωτές και κατά περίπτωση τα επιλαχόντα μέλη ως εξής:  

 

Α.ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:  

 

1. ΣΑΚΑΝΤΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανάσιου, αρχιτέκτων μηχανικός, επίκουρος 

καθηγητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΖ 655430, 

email: ksakanta@arch.auth.gr, ως κριτή «εκ προσωπικοτήτων» ο οποίος θα εκτελεί χρέη 

Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής, με αναπληρώτρια την κ. ΠΑΚΑ ΑΛΚΜΗΝΗ του 

Αναστάσιου, αρχιτέκτων μηχανικός,  καθηγήτρια του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του ΑΠΘ, με 

αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΜ270719, email: alkminip@arch.auth.gr, ως κριτή «εκ 

προσωπικοτήτων» η οποία θα εκτελεί χρέη Αναπληρώτριας Προέδρου της Κριτικής 

επιτροπής.  

ΑΔΑ: 6ΤΑΧΩ0Ο-ΒΝΘ
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2. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Νικολάου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθερος επαγγελματίας, με αρ. 

αστυν. ταυτότητας ΑΕ963744, Ταχ Διεύθ.: Θαλήτα 13, 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, τηλ. 

2810282630, 6944651121, e-mail: selena@ her.forthnet.gr  

3. KOΚΚΙΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, του Θεοφίλου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. 

αστυν. ταυτότητας ΑΙ949628, ταχ. διεύθ.: Χαρ.Τρικούπη 7, 71306 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, 

τηλ. 2810284948, 6944780447, e-mail: evakokk@gmail.com  

4. ΔΙΓΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Κων/νου, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. αστυν. 

ταυτότητας Φ 093892, ταχ.διεύθ.: Ξενοκλέους 25, 11635 ΑΘΗΝΑ τηλ. 2107298190, 

6946400800, email: e_dig@otenet.gr  

5. Φουρναράκη Γεώργιο του Νικολάου, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΙ 949714, email: 

gf@heraklion.gr ,     Αρχιτέκτων Μηχανικό - Πολεοδόμο, προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων & Μελετών ως κριτής εκπρόσωπος του Δήμου Ηρακλείου  

 

Β. Αναπληρωματικά μέλη ΥΠΕΝ:  

1. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ του Σεραφείμ, αρχ. μηχ/κός, αν. Καθηγήτρια Αρχιτ. σχολής 

ΕΜΠ, με αρ. αστυν. ταυτότητας Κ 922191, ταχ. διεύθ.: Πλατείας Θεάτρου 24, ΑΘΗΝΑ 10552, 

τηλ. 6974035299,  e-mail: miminikolaou15@gmail.com  

2. ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ ΆΝΝΑ του Νικολάου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. Α.Τ. 

ΑΙ546768,  ταχ. διεύθ.: Κιλκίς 23, 10441 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210 6466627, 6937276726, email: 

melanitu@otenet.gr 

3. ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Χρήστου, αρχ. μηχ/κός, αν. Kαθηγητής ΕΜΠ, με 

αριθμό Α. Τ. AM 531314, ταχ. διεύθυνση : Ελπίδος 5, 15343, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

τηλ. 2107723852, 6945263436,  e-mail: sgyftopoulos@arch.ntua.gr  

 

Γ. Αναπληρωματικό μέλος εκπροσώπου Δήμου Ηρακλείου:  

            Κουτάντου Όλγα του Δημητρίου, αρχ. Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων 

& Μελετών, με αρ. αστυνομικής ταυτότητας ΑΕ458433, email:koutantou-o@heraklion.gr  

 

Για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Κριτικής Επιτροπής κληρώθηκαν επιπλέον τρία (3) 

επιλαχόντα μέλη που αντικαθιστούν οποιοδήποτε αναπληρωματικό ή και τακτικό μέλος αν και το 

αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος κωλύεται. 

 

Δ. Επιλαχόντα μέλη ΥΠΕΝ: 

1. ΖΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. 

αστυνομικής ταυτότητας: Ξ 138481, ταχ. διεύθ.: Aγ.Σοφιάς 88, 17123 Ν. ΣΜΥΡΝΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ. 210 9734183, 6944396581, e-mail:g3z@otenet.gr  

2. ΝΤΑΦΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του Ευαγγέλου, αρχ. μηχ/κός, επ. Καθηγητής ΕΜΠ, με αρ. 

αστυνομικής ταυτότητας Χ211304, ταχ. διεύθ.: Λητούς 3, 13451 ΚΑΜΑΤΕΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, 

τηλ. 2102382359, 6972032550, e-mail: kdaflos@hotmail.com 

3. ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Προκοπίου, αρχ. μηχ/κός, αν. Καθηγητής Αρχιτεκτονικού 

Σχεδιασμού Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πολυτεχνείου Κ ρήτης, μ ε α ρ. αστυνομικής 

ταυτότητας: ΑΖ 58697, ταχ. δ/νση: Σεμιτέλου 2, procax@otenet.gr, 11528 ΑΘΗΝΑ, τηλ.: 

2107780553, 6987540018, email: 

 

Η εκπρόσωπος ως τεχνικός σύμβουλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου του ΥΠ.ΠΟ.Α η κ. Ηλιάκη 

Γεωργία του Ευαγγέλου, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΙ 957028 email: giliaki@culture.gr μόνιμη 

υπάλληλος με βαθμό Α ́, του κλάδου ΠΕ Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων, που υπηρετεί ως 

Προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων & Κινητών Πολιτιστικών 

Αγαθών της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Κρήτης και ως Αναπληρώτρια 

του Αναπληρωτή ελλείποντος Προϊσταμένου της ίδιας  Υπηρεσίας.  
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Το κάθε τακτικό μέλος, σε περίπτωση κωλύματος, θα αναπληρώνεται από το αριθμητικά 

αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος.  

 

Για την διευκόλυνση της λειτουργίας της Κριτικής Επιτροπής, ως γραμματέας ορίζεται ο 

Σπυριδάκης Γεώργιος του Μιχαήλ, με αρ. δελτίου ταυτότητας ΑΟ 421490, email: spiridakis-

g@heraklion.gr Αρχιτέκτων Μηχανικός, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών, 

με αναπληρώτρια του, την Μαρκογιαννάκη Πολύμνια του Γεωργίου, με αρ. δελτίου 

ταυτότητας ΑΝ 456774, email:  markogiannaki-p@heraklion.gr, Αρχιτέκτων Μηχανικός, 

υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών του Δήμου Ηρακλείου.  

 

Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα της κριτικής επιτροπής ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του  

άρθρου 12 και το άρθρο 13 της υπ’ αρ. οικ. 26804/16-06-2011 απόφασης της Υπουργού 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών 

διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 1427/Β/2011), όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 22186/04-05-2012 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 26804/16-06-2011 απόφασης 

Υπουργού ΠΕΚΑ "Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των 

διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων" (ΦΕΚ 1427/Β/2011)» (ΦΕΚ 1494/Β/4-5-2012), καθώς 

και τα άρθρα 114 και 115 του Ν. 4412/2016. 

 

Η συνεδρίαση της κριτικής επιτροπής για κρίση, γίνεται ύστερα από πρόσκληση της Διοργανώτριας 

Αρχής, το αργότερο σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήξη της ημερομηνίας παραδόσεων των 

μελετών,  σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 της Διακήρυξης. 

 

Τα μέλη του συλλογικού οργάνου θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποχρέωσης τους για 

υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και δήλωσης οικονομικών συμφερόντων, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 1 και 19, του Ν.3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α/2003), όπως ισχύουν.  

 

Για τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής που προβλέπεται αμοιβή με βάση τα οριζόμενα στις κείμενες 

διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 4354/2015 (Α΄176) περί αμοιβών συλλογικών οργάνων, όπως 

εκάστοτε ισχύει, θα βαρύνει τον Κ.Α. 30-7412.239 του προϋπολογισμού του Δήμου. 

 

Η απόφαση αυτή, Συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβέρνησης κατά τη διάταξη του άρθρου 5 παρ.2, περ. Ιβ’, του Ν. 3469/2006 (ΦΕΚ 131 Α’).- 

 

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφτηκε 

Η  Πρόεδρος                       Τα Μέλη 

(Ακολουθούν οι υπογραφές) 

Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτική Υπηρεσία 

Ηράκλειο,  07-01-2022 

               Η  Γραμματέας 
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