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ηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 1
η
 επηεμβρίοσ 2020, εκέξα Σρίηη θαη ώρα 11:30, κεηά 

από γξαπηή πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκό 30/28-8-

2020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής 

Δπιηροπής, ζύκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζηελ νπνία 

ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (31) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα 

παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο: 

1] Γηνλύζεο Πιέζζαο – Πξόεδξνο, 2]  Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο – ηαθηηθό κέινο, 3] 

Αθξηβή ακνύξε-Βαγελά 4] Ηνπιία Γηαλληηζνπνύινπ – ηαθηηθό κέινο, 5] Γεώξγηνο 

Μαγηάθεο - ηαθηηθό κέινο, 6] Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, 7] Πέηξνο Φσκάο – 

ηαθηηθό κέινο θαη 8] Θεόδσξνο Ξπιηάο - αλαπιεξσκαηηθό κέινο. 

Ο θ. Παλαγηώηεο Μειάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 507/2020) θαη 

επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 3
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο 

απνθάζεσο 508/2020). 

Ο θ. Ησάλλεο Σζηκπνύθεο – ηαθηηθό κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 4
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 509/2020). 

Ο θ. Θεόδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθό κέινο,  απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε 

θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 16
νπ 

ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 

521/2020). 

Ο θ. Πέηξνο Φσκάο – ηαθηηθό κέινο, απνρώξεζε από ηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 18
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο απνθάζεσο 523/2020) θαη 

επαλήιζε ζε απηή θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 23
νπ

 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκόο 

απνθάζεσο 528/2020). 

Οη θ.θ. Φώηηνο Γεκαθόπνπινο - Αληηπξόεδξνο, Νηθόιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθό 

κέινο θαη Μαξία Φηινπνύινπ - ηαθηηθό κέινο,  δελ κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη 

θιήζεθαλ.  

Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο 

ζπλεδξηάζεσο.  

…………………………………………...………………………………………………….. 
ηελ αξρή, ν θ. Πξόεδξνο, ζέηεη ππ‟ όςηλ ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην 

θαηεπείγνλ ζέκα, «πγθξόηεζε Κξηηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Αλνηθηό Αξρηηεθηνληθό Γηαγσληζκό 

δύν ζηαδίσλ γηα ηελ κειέηε κε ηίηιν «Αλάπιαζε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ ηεο Πάηξαο» ηνπ 

Γήκνπ  Παηξέσλ θαη δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο» (ζρεηηθό ην αξηζ. 11470/31-

8-2020 δηαβηβαζηηθό ηνπ αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 11465/31-8-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. 

Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο – Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ 

Έξγνπ-Ζ/Μ – Σκήκα Κνηλνρξήζησλ Υώξσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Σνλ θ. Πξόεδξν ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:΄΄πγθξόηεζε Κξηηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Αλνηθηό 

Αξρηηεθηνληθό Γηαγσληζκό δύν ζηαδίσλ γηα ηελ  κειέηε κε ηίηιν «Αλάπιαζε ηνπ παξαιηαθνύ 

κεηώπνπ ηεο Πάηξαο» ηνπ Γήκνπ  Παηξέσλ θαη δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο ΄΄ - 

ηα πιαίζηα ηνπ ελ εμειίμεη Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ – θιηκαθσηνύ 

ηεο κειέηεο  γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο», πνπ αθνξά ζηελ κειέηε 

ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ ηεο πόιεο έθηαζεο Δ= 330 ζηξ., θαη εηδηθόηεξα ηνπ ηκήκαηνο απηνύ πνπ  

νξίδεηαη από ην αλάληε πεδνδξόκην ησλ νδώλ Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ – Όζσλνο Ακαιίαο – Αθηήο 

Γπκαίσλ έσο ηηο πξνβνιέο ησλ νδώλ Π. Καλειινπνύινπ θαη Δ. Βεληδέινπ, θαη επί πιένλ ηνπ 

ηκήκαηνο πνπ νξίδεηαη δπηηθά ηεο νδνύ Αώνπ έσο ηελ αθηνγξακκή θαη κεηαμύ ησλ νδώλ 

ΑΔΑ: 6Ρ7ΖΩΞΙ-03Ξ



Σεξςηζέαο θαη Π. Καλειινπνύινπ, πνπ πξνθεξύρζεθε από ηνλ Γήκν Παηξέσλ ζηηο 25/05/2020 

(ΑΓΑ: 67ΥΛΧΞΗ-Ε6Ρ), κεηά ηελ ππ‟ αξηζ. 13/12-02-2020 (ΑΓΑ: ΧΗ1ΥΧΞΗ- ΔΘ) απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθαλ: -*Ο ραξαθηεξηζκόο ηνπ 

έξγνπ σο “αμηόινγν ηερληθό έξγν”, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 ηεο Τ.Α. 26804/16-

06-2011 (ΦΔΚ 1427/Β΄/16-6-2011) ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α., όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη. -*Ζ 

δηελέξγεηα Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ κηαο θαηεγνξίαο κειεηώλ θαη δύν (2) ζηαδίσλ 

- θιηκαθσηό, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξ. 2 πεξ. α.1., γ.2. θαη δ.1. ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Απόθαζεο 

26804/2011 Τ.Π.Δ.Κ.Α. (ΦΔΚ 1427/Β΄/16-6-2011), -*Ζ θαηάξηηζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο γηα 

ηε δηελέξγεηα Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ κηαο θαηεγνξίαο κειεηώλ θαη δύν (2) 

ζηαδίσλ - θιηκαθσηό, κε απνλνκή βξαβείσλ. - ύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο δηαθήξπμεο, ιόγσ ηεο 

ζπνπδαηόηεηαο ηνπ έξγνπ, επηβάιιεηαη ε ζπγθξόηεζε επηακεινύο  Κξηηηθήο Δπηηξνπήο [άξζξν 12 

ηεο ππ‟ αξηζ. πξση. νηθ.26804/16-6-2011 απόθαζεο ηνπ ΤΠΔΚΑ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ‟ 

αξηζ. 22186 /2012 (ΦΔΚ 1494/4-5-2012) θαη ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/81319/238/13.9.2019 (ΦΔΚ 

3537/Β/20.9.2019) απνθάζεηο ΤΠΔΚΑ θαη Τπ. Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο αληηζηνίρσο], - πνπ 

ζα απαξηίδεηαη από θπζηθά πξόζσπα, ηα νπνία ζα νξηζηνύλ σο εμήο: - 1. Γύν (2) θξηηέο «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ» κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, ππνδεηθλπόκελνη από ηνλ Γήκν Παηξέσλ. – 2. 

Έλαο (1) εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. – 3. Σέζζεξηο (4) θξηηέο κε 

ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο από ηνλ θαηάινγν θξηηώλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο κε αξ.πξση. 

28604/2011 Απόθαζεο ΤΠΔΚΑ. - Γηα ηελ ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο ε Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ 

Έξγνπ – Ζ/Μ απέζηεηιε ζην Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ην ππ‟ αξηζ. 14794/22-4-

2020 έγγξαθν γηα ηνλ νξηζκό, θαηόπηλ θιήξσζεο, ησλ θξηηώλ από ηνλ θαηάινγν ηνπ Τπνπξγείνπ. 

ε απάληεζε ην Τπνπξγείν απέζηεηιε ζηνλ Γήκν ην ππ‟ αξηζ. ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/37763/140/16-7-

2020 έγγξαθό ηνπ κε ζπλεκκέλν ην από 16-7-2020 Πξαθηηθό θιήξσζεο από ηνλ θαηάινγν ησλ 

θξηηώλ ησλ Αξρηηεθηνληθώλ Γηαγσληζκώλ, κε ηα ζηνηρεία ησλ ηεζζάξσλ (4) θξηηώλ ηαθηηθώλ 

κειώλ πνπ αλαδείρζεθαλ από ηελ θιήξσζε, ησλ αλαπιεξσκαηηθώλ ηνπο θαη επηπιένλ ηεζζάξσλ 

(4) επηιαρόλησλ κειώλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο. - Μεηά ηα 

παξαπάλσ θαη έρνληαο ππόςε: -*Σνλ Ν. 3316/2005 (ΦΔΚ 42/Α‟/2005) «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, εθπόλεζεο κειεηώλ θαη παξνρήο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη. -*Σν N. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α‟/30-6-2006) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα 

Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ». -*Σν ΠΓ 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/16-3-2007), «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 

Ννκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ θιπ», όπσο ηζρύεη. -*Σν Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ 

40 Α‟), «Πξνζηαζία ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο – Δπείγνληα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο», όπσο ηζρύεη. -*Σνλ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ 87/Α‟/2010) «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο & ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα 

Καιιηθξάηεο», όπσο ηζρύεη ζήκεξα κεηά ηνλ Ν 4555/2018 « Πξόγξακκα Κιεηζζέλεο». -*Σνλ Ν. 

3919/2011 (ΦΔΚ 32 Α‟/2011), «Αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, θαηάξγεζε 

αδηθαηνιόγεησλ πεξηνξηζκώλ, ζηελ πξόζβαζε θαη άζθεζε επαγγεικάησλ». -*Σελ αξηζ. 

26804/2011 Απόθαζε Τ.Π.Δ.Κ.Α. (ΦΔΚ 1427/Β‟/16-06-2011), «Νέν πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ 

αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ θαη γεληθά ησλ δηαγσληζκώλ κειεηώλ κε απνλνκή βξαβείσλ» όπσο 

ηζρύεη. - *Σελ αξηζ. 22186/2012 Απόθαζε Τ.Π.Δ.Κ.Α. (ΦΔΚ 1494/Β‟/4-5-2012) πνπ ηξνπνπνηεί 

ηελ ππ‟ αξηζ. νηθ. 26804/16−6−2011 απόθαζεο Τπνπξγνύ ΠΔΚΑ «Νέν πιαίζην δηελέξγεηαο ησλ 

αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ θαη γεληθά ησλ δηαγσληζκώλ κειεηώλ κε απνλνκή βξαβείσλ». -*Σελ 

ππ‟ αξηζ. 53154/29-10-2012 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο «Καζνξηζκόο απνδεκίσζεο, κειώλ θξηηηθήο επηηξνπήο Αξρηηεθηνληθώλ Γηαγσληζκώλ 

θαη γεληθά Γηαγσληζκώλ κε απνλνκή βξαβείσλ», όπσο ηζρύεη κεηά ηελ ππ‟ αξηζ. 

ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/81319/238/13-9-2019 (ΦΔΚ 3537/Β‟/20.9.2019) Απόθαζε Τπ. Πεξηβάιινληνο 

θαη Δλέξγεηαο. -*Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-2016) Γεκόζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» όπσο 

ηζρύεη. -*Σελ εγθύθιην ΤΠΠΔ 23932/Δγθ. 1/16-5-2017 «Παξνρή δηεπθξηλήζεσλ σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Ν. 4412/2016» ζρεηηθά κε ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ. -*Σελ ππ‟ αξηζ. 

ΓΝγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΔΚ 2519/Β/20-7-2017) Απόθαζε Τπνπξγνύ Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ 

«Έγθξηζε Καλνληζκνύ πξνεθηηκνύκελσλ Ακνηβώλ Μειεηώλ θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ 

ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ θαηά ηελ δηαδηθαζία ηεο παξ. 8δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 

4412/2016». -*Σελ αξηζ. ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/81319/238/13.9.2019 (ΦΔΚ 3537/Β/20-9-2019) 

ΑΔΑ: 6Ρ7ΖΩΞΙ-03Ξ



Απόθαζε ηνπ Τπ. Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πνπ ηξνπνπνηεί ηηο αλσηέξσ 26804/2011 (ΦΔΚ 

1427/Β‟/16-06-2011) θαη 22186/2012 (ΦΔΚ 1494/4-5-2012) Απνθάζεηο Τ.Π.Δ.Κ.Α. -*Σελ 

πξνθήξπμε από ηνλ Γήκν Παηξέσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ ζηηο 25/05/2020 (ΑΓΑ: 67ΥΛΧΞΗ-Ε6Ρ), 

κεηά ηελ ππ‟ αξηζ. 13/12-02-2020 (ΑΓΑ: ΧΗ1ΥΧΞΗ- ΔΘ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, -*Σελ ζύλζεζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο, όπσο απηή νξίδεηαη από ην άξζξν 8 

ηεο πξνθήξπμεο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία είλαη επηακειήο θαη απνηειείηαη από: - 1. Γύν (2) θξηηέο 

«εθ πξνζσπηθνηήησλ» κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, ππνδεηθλπόκελνη από ηνλ Γήκν Παηξέσλ. – 2. 

Έλαο (1) εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. – 3. Σέζζεξηο (4) θξηηέο κε 

ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο από ηνλ θαηάινγν θξηηώλ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 12 ηεο κε αξ. πξση. 

28604/2011 Απόθαζεο ΤΠΔΚΑ. - *Σν ππ‟ αξηζ. ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/37763/140/16-7-2020 

έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Μειεηώλ & Έξγσλ Αζηηθώλ Αλαπιάζεσλ ηνπ  ΤΠΔΝ, κε ην νπνίν 

δηαβηβάζηεθε ζηνλ Γήκν ην από 16-7-2020 Πξαθηηθό Κιήξσζεο από ηνλ θαηάινγν Κξηηώλ ησλ 

Αξρηηεθηνληθώλ Γηαγσληζκώλ ηνπ ΤΠΔΝ, γηα ηνλ Αλνηθηό Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκό δύν 

ζηαδίσλ – θιηκαθσηνύ ηεο κειέηεο γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο», -

*Σελ αξηζ. 230/27-07-2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ζηελ πγθξόηεζε 

Κξηηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Αλνηθηό Αξρηηεθηνληθό Γηαγσληζκό δύν ζηαδίσλ γηα ηελ κειέηε κε 

ηίηιν «Αλάπιαζε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ ηεο Πάηξαο» ηνπ Γήκνπ  Παηξέσλ - παξαθαινύκε 

όπσο εηζεγεζείηε ζην ώκα θαη εγθξίλεη: - Σελ ζπγθξόηεζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ 

Αλνηθηό Αξρηηεθηνληθό Γηαγσληζκό δύν ζηαδίσλ– θιηκαθσηνύ ηεο κειέηεο γηα ηελ « Αλάπιαζε 

ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο», απνηεινύκελε από ηα εμήο κέιε: - 1. Γύν (2) θξηηέο „‟ εθ 

πξνζσπηθνηήησλ‟‟, - α. Σνλ θ. παλνκαξίδε Αζαλάζην ηνπ Κσλζηαληίλνπ, κε αξ. Αζηπλ. 

Σαπηόηεηαο Υ029122, Αξρηηέθηνλα Μεραληθό Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ 

Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, κε αλαπιεξσηή ηνπ ηελ θ. Ληάπε Αηθαηεξίλε ηνπ 

Αλαζηαζίνπ, κε αξ. Αζηπλ. Σαπηόηεηαο ΑΗ036482, Αξρηηέθηνλα Μεραληθό Καζεγήηξηα ηνπ 

Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ θαη - β. Σνλ θ. Γηαλλίζε 

Γεκήηξην ηνπ Αξγπξίνπ, κε αξ. Αζηπλ. Σαπηόηεηαο ΑΒ51930, Αξρηηέθηνλα Μεραληθό 

Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, κε 

αλαπιεξσηή ηνπ ηνλ θ. Κσλζηαληόπνπιν Ζιία ηνπ Βαζηιείνπ, κε αξ. Αζηπλ. Σαπηόηεηαο 

ΑΔ104361, Αξρηηέθηνλα Μεραληθό Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ - Σα βηνγξαθηθά ζεκεηώκαηα ησλ αλσηέξσ θξηηώλ ΄΄εθ 

πξνζσπηθνηήησλ΄΄ απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο εηζήγεζεο – 2. Έλα (1) θξηηή εθπξόζσπν 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ - Σελ θ. Μαληά Κσλζηαληίλα ηνπ Αλαζηαζίνπ, κε αξ. Αζηπλ. Σαπηόηεηαο 

ΑΑ324532, Αξρηηέθηνλα Μεραληθό, Μόληκε Τπάιιειν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ Ζ/Μ 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε αλαπιεξσηή ηεο ηελ θ. ίλνπ Οπξαλία ηνπ Ησάλλε, κε αξ. Αζηπλ. 

Σαπηόηεηαο ΑΗ752803, Αξρηηέθηνλα Μεραληθό Μόληκε Τπάιιειν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ 

Έξγνπ Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ – 3. Σέζζεξηο (4) θξηηέο από ηνλ θαηάινγν θξηηώλ ηνπ ΤΠΔΝ -  

α. Σαθηηθά Μέιε: - 1. Πξνθάθεο Γεώξγηνο  ηνπ Πξνθνπίνπ, αξρ. κερ/θόο, αλ. Καζεγεηήο Αξρηη, 

ρεδηαζκνύ Αξρηηεθηόλσλ Μερ. Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, κε αξ. αζηπλ. ηαπηόηεηαο: ΑΕ 586971. 

ηαρ. δ/λζε: εκηηέινπ 2Α, 11528 ΑΘΖΝΑ, ηει.: 2107780553, 6987540018, email: 

procax@otenet.gr – 2. Μαπξνκκάηε νθία ηνπ Υξήζηνπ, αξρ. κερ/θόο, ειεύζ. επαγγεικαηίαο, κε 

αξ. Α. Σ. ΑΚ806864, ηαρ. δηεύζ.: Αγ. Κσλ/λνπ 52, 18344 ΜΟΥΑΣΟ ΑΣΣΗΚΖ ηει. 

2109400282, 6977663498, e-mail: sonia@desarch.gr, smavrommati@arch.ntua.gr – 3. Bαβύιε 

Φαλή ηνπ Γεκεηξίνπ, αξρ. κερ/θόο, Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ ΑΠΘ, κε αξ. αζηπλ. 

ηαπηόηεηαο ΑΗ 157848, ηαρ. δηεύζ.: Αι. Μηραειίδε 1, 54640 ΘΔ/ΝΗΚΖ, ηει. 2310 833441, 

6972333322, e-mail: faniva@arch.auth.gr – 4. Γθηθαπέππαο Βαζίιεηνο ηνπ Μειεηίνπ, αξρ. 

κερ/θόο, ειεύζ. επαγγεικαηίαο, κε αξ. αζηπλ. ηαπηόηεηαο Υ626994, ηαρ. δηεύζ.: ηνπξλάξε 39, 

10682 ΑΘΖΝΑ ηει. 210 3304435, 6936825317,  e-mail: a-g@otenet.gr - β. Αλαπιεξσκαηηθά 

Μέιε: - 1. Mειαλίηνπ Αλλα ηνπ Νηθνιάνπ, αξρ. κερ/θόο, ειεύζ. επαγγεικαηίαο, κε αξ. Α.Σ. 

ΑΗ546768, ηαρ. δηεύζ.: Κηιθίο 23, 10441 ΑΘΖΝΑ, ηει.  210.6466627, 6937276726, email: 

melanitu@otenet.gr – 2. Ξάλζε Θεώλε ηνπ Νηθνιάνπ, αξρ. κερ/θόο, αλ. Καζεγήηξηα ΑΠΘ, κε αξ. 

αζηπλ. ηαπηόηεηαο Υ654704, ηαρ. δηεύζ.: Παιηγγελλεζίαο 7, 11471 ΑΘΖΝΑ, ηει. 210 6421767, 

6977593395, e-mail: txant@otenet.gr – 3. Aλαζηαζνπνύινπ Αλαζηαζία ηνπ Νηθνιάνπ, αξρ. 

κερ/θόο, ειεύζ. επαγγεικαηίαο, κε αξ. αζηπλ. ηαπηόηεηαο AM 002034, ηαρ. δηεύζ.: Κεθηζνύ 16, 

15234 ΥΑΛΑΝΓΡΗ ΑΣΣΗΚΖ, ηει. 2103304435, 6932521291, e-mail: a-g@otenet.gr – 4. Εσίδεο 
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Γεώξγηνο ηνπ Λέαλδξνπ, αξρ. κερ/θόο, νκ. Καζεγεηήο ηκ. Αξρηηεθηόλσλ ΑΠΘ, κε αξ. αζηπλ. 

ηαπηόηεηαο ΑΔ 685463, ηαρ. δηεύζ.: Αιεμ. βώινπ 25, 54622 ΘΔ/ΝΗΚΖ, ηει. 2310 252942, 

6945101471, e-mail: gzoidis@arch.auth.gr - Σν θάζε ηαθηηθό κέινο, ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο, ζα 

αλαπιεξώλεηαη από ην αξηζκεηηθά αληίζηνηρν αλαπιεξσκαηηθό κέινο. - Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο θιεξώζεθαλ επηπιένλ ηέζζεξα (4) επηιαρόληα κέιε πνπ 

αληηθαζηζηνύλ νπνηνδήπνηε αλαπιεξσκαηηθό ή θαη ηαθηηθό κέινο αλ θαη ην αληίζηνηρν 

αλαπιεξσκαηηθό κέινο θσιύεηαη. - Δπηιαρόληα Μέιε: - 1. Γξαγώλαο Παλαγηώηεο, ηνπ 

Θενδώξνπ, αξρ. κερ/θόο, θαζεγεηήο Αξρηηεθηνληθνύ &Αζηηθνύ ρεδηαζκνύ Παλεπ. Παηξώλ, κε 

αξ. αζηπλ. ηαπηόηεηαο ΑΖ 537044, ηαρ. δηεύζ.: Δβξνπ 57-59, 11527 ΑΘΖΝΑ, ηει. 2107473638, 

6932382021, e-mail: panos.dragonas@gmail.com – 2. Κνθθίλε Γάθλε ηνπ Αλδξέα, αξρ. κερ/θόο, 

ειεύζ. επαγγεικαηίαο, κε αξ. αζηπλ. ηαπηόηεηαο AΜ 200549, ηαρ. δηεύζ.: Seefelstrasse 102, 8008 

ZΤΡΗΥΖ, ηει.  0041442515704, 0041762073557, email: info@dkwerkraum.ch – 3. Παπατσάλλνπ 

Σάζεο, αξρ. κερ/θόο, Αλαπιεξ. Καζεγεηήο Αξρηηεθηνληθήο ρνιήο ηνπ EMΠ, κε αξ. αζηπλ. 

ηαπηόηεηαο AM 642289. ηαρ. δηεύζ.: Νεξέσο 26, 16673 ΒΟΤΛΑ ΑΣΣΗΚΖ, ηει. 2103301064, 

6948572458, e-mail: tassis.papaioannou@gmail.com – 4. Koπγηαλνύ Πελειόπε ηνπ Γεξαζίκνπ, 

αξρ. κερ/θόο, ειεύζ. Δπαγγεικαηίαο κε αξ. αζηπλ. ηαπηόηεηαο ΑΕ 136132, ηαρ.δηεύζ.: 

Παπαξξεγνπνύινπ 27, 11473 ΑΘΖΝΑ, ηει. 2106455101, 6937230481, e-

mail:penkoug@gmail.com - πξνθεηκέλνπ λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. - 

πκπιεξσκαηηθά ζαο γλσξίδνπκε όηη: - 1. Πξόεδξνο ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο ζα νξηζηεί ν έλαο εθ 

ησλ θξηηώλ «εθ πξνζσπηθνηήησλ» θαηά ηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο – 2. 

Γξακκαηέαο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο νξίδεηαη ε θ. Ίζθνπ Δηξήλε ηνπ Κσλ/λνπ, ΣΔ Πνιηηηθόο 

κεραληθόο Έξγσλ Τπνδνκήο, Μόληκε Τπάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ Ζ/Μ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ, κε αξ. Αζηπλ. Σαπηόηεηαο ΑΕ 207941, κε αλαπιεξώηξηα ηελ θ. Αγγειηθή 

Βαξέιε ηνπ Υξήζηνπ, ΣΔ Γηνηθεηηθνύ Λνγηζηηθνύ Μόληκε Τπάιιειν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ 

Έξγνπ Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε αξ. Αζηπλ. Σαπηόηεηαο ΑΕ 712545. – 3. Ζ Δπηηξνπή ζα 

ζπλεδξηάδεη πάληνηε ζε νινκέιεηα παξνπζία ηνπ γξακκαηέα θαη ζα είλαη ακεηβόκελε, ζύκθσλα κε 

ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί απνδεκηώζεσλ επηηξνπώλ δηαγσληζκώλ (ζρεη. ε ππ‟ αξηζ. 

ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑ Π/81319/238/13.9.2019(ΦΔΚ 3537/Β/20.9.2019) απόθαζε Τπ. Πεξηβάιινληνο 

θαη Δλέξγεηαο). – 4. Ζ δαπάλε γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ κειώλ ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ζα 

θαιπθζεί από ηδίνπο πόξνπο ηνπ Γήκνπ κε βάζε ηελ απόθαζε έγθξηζεο δηάζεζεο πίζησζεο 

300.000,00€ κε Κ.Α. 30-7412.00006 (Παλειιήληνο Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο γηα εθπόλεζε 

κειέηεο πνπ ζα αθνξά ηελ αλάπιαζε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ) γηα ην έηνο 2020 (ζρεηηθή ε ππ΄ 

αξηζ. 1/2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ). – 5. Ζ πξώηε ζπλεδξίαζε ηεο Κξηηηθήο 

Δπηηξνπήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηόπηλ πξόζθιεζεο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, σο Γηνξγαλώηξηαο 

Αξρήο. - πλεκκέλα: - 1. Σν ππ‟ αξηζ. ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/37763/140/16-7-2020 έγγξαθν ηεο 

Γ/λζεο Μειεηώλ & Έξγσλ Αζηηθώλ Αλαπιάζεσλ ηνπ ΤΠΔΝ – 2. Βηνγξαθηθά εκεηώκαηα 

Κξηηώλ – Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ-Ζ/Μ θαη Έξγσλ Τπνδνκήο, θ. Υξήζηνο 

Κνξδάο».- 

 

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν, ηνλ αξκόδην εηζεγεηή-Αληηδήκαξρν, 

είδε ηελ εηζήγεζή ηνπ θαη αθνύ θήξπμε ην σο άλσ ζέκα κατεπείγον, 

 

ΟΜΟΦΧΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ: 

 

ύκθσλα κε: 

1. Σν Ν. 3316/2005 (ΦΔΚ 42/Α‟/2005) «Αλάζεζε θαη εθηέιεζε Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, 

εθπόλεζεο κειεηώλ θαη παξνρήο ζπλαθώλ ππεξεζηώλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» όπσο ηζρύεη  

2. Σν N. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α‟/30-6-2006) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» 

3. Σν ΠΓ 60/2007 (ΦΔΚ 64/Α/16-3-2007), «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ θιπ», όπσο ηζρύεη 

4. Σν Ν. 3833/2010 (ΦΔΚ 40 Α‟), «Πξνζηαζία ηεο Δζληθήο Οηθνλνκίαο – Δπείγνληα κέηξα 

γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο θξίζεο», όπσο ηζρύεη 
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5. Σνλ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ  87/Α‟/2010) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο & ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο», όπσο ηζρύεη ζήκεξα κεηά ηνλ 

Ν. 4555/2018 « Πξόγξακκα Κιεηζζέλεο» 

6. Σνλ Ν. 3919/2011 (ΦΔΚ 32 Α‟/2011), «Αξρή ηεο επαγγεικαηηθήο ειεπζεξίαο, θαηάξγεζε 

αδηθαηνιόγεησλ πεξηνξηζκώλ, ζηελ πξόζβαζε θαη άζθεζε επαγγεικάησλ» 

7. Σελ αξηζ. 26804/2011 Απόθαζε Τ.Π.Δ.Κ.Α. (ΦΔΚ 1427/Β‟/16-06-2011), «Νέν πιαίζην 

δηελέξγεηαο ησλ αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ θαη γεληθά ησλ δηαγσληζκώλ κειεηώλ κε 

απνλνκή βξαβείσλ» όπσο ηζρύεη 

8. Σελ αξηζ. 22186/2012 Απόθαζε Τ.Π.Δ.Κ.Α. (ΦΔΚ 1494/Β‟/4-5-2012) πνπ ηξνπνπνηεί ηελ 

ππ‟ αξηζ. νηθ. 26804/16−6−2011 απόθαζεο Τπνπξγνύ ΠΔΚΑ «Νέν πιαίζην δηελέξγεηαο 

ησλ αξρηηεθηνληθώλ δηαγσληζκώλ θαη γεληθά ησλ δηαγσληζκώλ κειεηώλ κε απνλνκή 

βξαβείσλ» 

9. Σελ ππ‟ αξηζ. 53154/29-10-2012 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 

Κιηκαηηθήο Αιιαγήο «Καζνξηζκόο απνδεκίσζεο, κειώλ θξηηηθήο επηηξνπήο 

Αξρηηεθηνληθώλ Γηαγσληζκώλ θαη γεληθά Γηαγσληζκώλ κε απνλνκή βξαβείσλ», όπσο 

ηζρύεη κεηά ηελ ππ‟ αξηζ. ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/81319/238/13-9-2019 (ΦΔΚ 

3537/Β‟/20.9.2019) Απόθαζε Τπ. Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

10. Σν Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-2016) Γεκόζηεο ζπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Τπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» όπσο ηζρύεη 

11. Σελ εγθύθιην ΤΠΠΔ 23932/Δγθ. 1/16-5-2017 «Παξνρή δηεπθξηλήζεσλ σο πξνο ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Ν. 4412/2016» ζρεηηθά κε ηελ δηελέξγεηα δηαγσληζκώλ 

12. Σελ ππ‟ αξηζ. ΓΝγ/32129/ΦΝ 466 (ΦΔΚ 2519/Β/20-7-2017) Απόθαζε Τπνπξγνύ 

Τπνδνκώλ θαη Μεηαθνξώλ «Έγθξηζε Καλνληζκνύ πξνεθηηκνύκελσλ Ακνηβώλ Μειεηώλ 

θαη παξνρήο ηερληθώλ θαη ινηπώλ ζπλαθώλ επηζηεκνληθώλ ππεξεζηώλ θαηά ηελ 

δηαδηθαζία ηεο παξ. 8δ ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ Ν. 4412/2016» 

13. Σελ αξηζ. ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/81319/238/13.9.2019 (ΦΔΚ 3537/Β/20-9-2019) Απόθαζε ηνπ 

Τπ. Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο πνπ ηξνπνπνηεί ηηο αλσηέξσ 26804/2011 (ΦΔΚ 

1427/Β‟/16-06-2011) θαη 22186/2012 (ΦΔΚ 1494/4-5-2012) Απνθάζεηο Τ.Π.Δ.Κ.Α. 

 

θαη ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Σελ πξνθήξπμε από ηνλ Γήκν Παηξέσλ ηνπ Γηαγσληζκνύ ζηηο 25/05/2020 (ΑΓΑ: 

67ΥΛΧΞΗ-Ε6Ρ), κεηά ηελ ππ‟ αξηζ. 13/12-02-2020 (ΑΓΑ: ΧΗ1ΥΧΞΗ- ΔΘ) απόθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

2. Σελ ζύλζεζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο, όπσο απηή νξίδεηαη από ην άξζξν 8 ηεο 

πξνθήξπμεο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία είλαη επηακειήο θαη απνηειείηαη από: 

-Γύν (2) θξηηέο «εθ πξνζσπηθνηήησλ» κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, ππνδεηθλπόκελνη από 

ηνλ Γήκν Παηξέσλ. 

-Έλαο (1) εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

-Σέζζεξηο (4) θξηηέο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο από ηνλ θαηάινγν θξηηώλ ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 12 ηεο κε αξ. πξση. 28604/2011 Απόθαζεο ΤΠΔΚΑ. 

3. Σν ππ‟ αξηζ. ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/37763/140/16-7-2020 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Μειεηώλ & 

Έξγσλ Αζηηθώλ Αλαπιάζεσλ ηνπ ΤΠΔΝ, κε ην νπνίν δηαβηβάζηεθε ζηνλ Γήκν ην από 

16-7-2020 Πξαθηηθό Κιήξσζεο από ηνλ θαηάινγν Κξηηώλ ησλ Αξρηηεθηνληθώλ 

Γηαγσληζκώλ ηνπ ΤΠΔΝ, γηα ηνλ Αλνηθηό Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκό δύν ζηαδίσλ – 

θιηκαθσηνύ ηεο κειέηεο γηα ηελ «Αλάπιαζε ηνπ Παξαιηαθνύ Μεηώπνπ ηεο Πάηξαο» 

4. Σελ αξηζ. 230/27-07-2020 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πνπ αθνξά ζηε 

πγθξόηεζε Κξηηηθήο Δπηηξνπήο γηα ηνλ Αλνηθηό Αξρηηεθηνληθό Γηαγσληζκό δύν ζηαδίσλ 

γηα ηελ κειέηε κε ηίηιν «Αλάπιαζε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ ηεο Πάηξαο» ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ,  

 

ε Οικονομική Δπιηροπή ζσγκροηεί ηην Κριηική Δπιηροπή γηα ηνλ Αλνηθηό 

Αξρηηεθηνληθό Γηαγσληζκό δύν ζηαδίσλ – θιηκαθσηνύ ηεο κειέηεο γηα ηελ «Ανάπλαζη ηοσ 

Παραλιακού Μεηώποσ ηης Πάηρας», απνηεινύκελε από ηα εμήο κέιε: 
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1. Γύο (2) κριηές ‘‘ εκ προζφπικοηήηφν’’, 

α. Σνλ θ. πανομαρίδη Αθανάζιο ηνπ Κσλζηαληίλνπ, κε αξ. Αζηπλ. Σαπηόηεηαο 

Υ029122, Αξρηηέθηνλα Μεραληθό Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, με αναπληρφηή ηνπ ηελ θα Λιάπη Αικαηερίνη ηνπ Αλαζηαζίνπ, κε αξ. 

Αζηπλ. Σαπηόηεηαο ΑΗ036482, Αξρηηέθηνλα Μεραληθό Καζεγήηξηα ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ 

Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ. 

β. Σνλ θ. Γιαννίζη Γημήηριο ηνπ Αξγπξίνπ, κε αξ. Αζηπλ. Σαπηόηεηαο ΑΒ519301, 

Αξρηηέθηνλα Μεραληθό Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ, κε αναπληρφηή ηνπ ηνλ θ. Κφνζηανηόποσλο Ζλία ηνπ Βαζηιείνπ, κε 

αξ. Αζηπλ. Σαπηόηεηαο ΑΔ104361, Αξρηηέθηνλα Μεραληθό Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο 

Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ.  

 

2. Ένα (1) κριηή εκπρόζφπο ηοσ Γήμοσ Παηρέφν 

Σελ θα Μανηά Κφνζηανηίνα ηνπ Αλαζηαζίνπ, κε αξ. Αζηπλ. Σαπηόηεηαο ΑΑ324532, 

Αξρηηέθηνλα Μεραληθό, Μόληκε Τπάιιειν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ 

Παηξέσλ, κε αναπληρφηή ηεο ηελ θα ίνοσ Οσρανία ηνπ Ησάλλε, κε αξ. Αζηπλ. Σαπηόηεηαο 

ΑΗ752803, Αξρηηέθηνλα Μεραληθό Μόληκε Τπάιιειν ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ Ζ/Μ 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ 

 

3. Σέζζερις (4) κριηές από ηον καηάλογο κριηών ηοσ ΤΠΔΝ 

 

α. Σακηικά Μέλη: 

1. Προκάκης Γεώργιος ηνπ Πξνθνπίνπ, αξρ. κερ/θόο, αλ. Καζεγεηήο Αξρηη, ρεδηαζκνύ 

Αξρηηεθηόλσλ Μερ. Πνιπηερλείνπ Κξήηεο, κε αξ. αζηπλ. ηαπηόηεηαο: ΑΕ 586971.  

2. Μασρομμάηη οθία ηνπ Υξήζηνπ, αξρ. κερ/θόο, ειεύζ. επαγγεικαηίαο, κε αξ. Α. Σ. 

ΑΚ806864.   

3. Bαβύλη Φανή ηνπ Γεκεηξίνπ, αξρ. κερ/θόο, Καζεγήηξηα Σκήκαηνο Αξρηηεθηόλσλ ΑΠΘ, 

κε αξ. αζηπλ. ηαπηόηεηαο ΑΗ 157848,  

4. Γκικαπέππας Βαζίλειος ηνπ Μειεηίνπ, αξρ. κερ/θόο, ειεύζ. επαγγεικαηίαο, κε αξ. αζηπλ. 

ηαπηόηεηαο Υ626994. 

  

  β. Αναπληρφμαηικά Μέλη: 

1. Mελανίηοσ Αννα ηνπ Νηθνιάνπ, αξρ. κερ/θόο, ειεύζ. επαγγεικαηίαο, κε αξ. Α.Σ. 

ΑΗ546768.  

2. Ξάνθη Θεώνη ηνπ Νηθνιάνπ, αξρ. κερ/θόο, αλ. Καζεγήηξηα ΑΠΘ, κε αξ. αζηπλ. 

ηαπηόηεηαο Υ654704.  

3. Aναζηαζοπούλοσ Αναζηαζία ηνπ Νηθνιάνπ, αξρ. κερ/θόο, ειεύζ. επαγγεικαηίαο, κε αξ. 

αζηπλ. ηαπηόηεηαο AM 002034.  

4. Εφίδης Γεώργιος ηνπ Λέαλδξνπ, αξρ. κερ/θόο, νκ. Καζεγεηήο ηκ. Αξρηηεθηόλσλ ΑΠΘ, 

κε αξ. αζηπλ. ηαπηόηεηαο ΑΔ 685463.  

 

Σν θάζε ηαθηηθό κέινο, ζε πεξίπησζε θσιύκαηνο, ζα αλαπιεξώλεηαη από ην αξηζκεηηθά 

αληίζηνηρν αλαπιεξσκαηηθό κέινο.  

Γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο θιεξώζεθαλ επηπιένλ ηέζζεξα (4) 

επηιαρόληα κέιε πνπ αληηθαζηζηνύλ νπνηνδήπνηε αλαπιεξσκαηηθό ή θαη ηαθηηθό κέινο αλ θαη ην 

αληίζηνηρν αλαπιεξσκαηηθό κέινο θσιύεηαη.  

 

 

Δπιλατόνηα Μέλη:     

1. Γραγώνας Παναγιώηης, ηνπ Θενδώξνπ, αξρ. κερ/θόο, θαζεγεηήο Αξρηηεθηνληθνύ & 

Αζηηθνύ ρεδηαζκνύ Παλεπ.Παηξώλ, κε αξ. αζηπλ. ηαπηόηεηαο ΑΖ 537044.  

2. Κοκκίνη Γάθνη ηνπ Αλδξέα, αξρ. κερ/θόο, ειεύζ. επαγγεικαηίαο, κε αξ. αζηπλ. 

ηαπηόηεηαο  AΜ 200549.  
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3. Παπαχφάννοσ Σάζης, ηνπ Ησάλλε, αξρ. κερ/θόο, Αλαπιεξ. Καζεγεηήο  Αξρηηεθηνληθήο 

ρνιήο ηνπ EMΠ, κε αξ. αζηπλ. ηαπηόηεηαο AM 642289.  

4. Koσγιανού Πηνελόπη ηνπ Γεξαζίκνπ, αξρ. κερ/θόο, ειεύζ. Δπαγγεικαηίαο κε αξ. αζηπλ. 

ηαπηόηεηαο ΑΕ 136132. 

  

Πρόεδρος ηης Κριηικής Δπιηροπής ζα νξηζηεί ν έλαο εθ ησλ θξηηώλ «εθ 

πξνζσπηθνηήησλ» θαηά ηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο 

Γραμμαηέας ηης Κριηικής Δπιηροπής νξίδεηαη ε θα Ίζκοσ Διρήνη ηνπ Κσλ/λνπ, ΣΔ 

Πνιηηηθόο κεραληθόο Έξγσλ Τπνδνκήο, Μόληκε Τπάιιεινο ηεο Γ/λζεο Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ 

Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε αξ. Αζηπλ. Σαπηόηεηαο ΑΕ 207941, κε αναπληρώηρια ηελ θα 

Αγγελική Βαρέλη ηνπ Υξήζηνπ, ΣΔ Γηνηθεηηθνύ Λνγηζηηθνύ Μόληκε Τπάιιειν ηεο Γ/λζεο 

Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ Ζ/Μ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε αξ. Αζηπλ. Σαπηόηεηαο ΑΕ 712545. 

Ζ Δπηηξνπή ζα ζπλεδξηάδεη πάληνηε ζε νινκέιεηα παξνπζία ηνπ γξακκαηέα θαη ζα είλαη 

ακεηβόκελε, ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πεξί απνδεκηώζεσλ επηηξνπώλ δηαγσληζκώλ 

(ζρεη. ε ππ‟ αξηζ. ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑ Π/81319/238/13.9.2019 (ΦΔΚ 3537/Β/20.9.2019) απόθαζε 

Τπ. Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο).  

Ζ δαπάλε γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ κειώλ ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ζα θαιπθζεί από ηδίνπο 

πόξνπο ηνπ Γήκνπ κε βάζε ηελ απόθαζε έγθξηζεο δηάζεζεο πίζησζεο 300.000,00 € κε Κ.Α. 30-

7412.00006 (Παλειιήληνο Αξρηηεθηνληθόο Γηαγσληζκόο γηα εθπόλεζε κειέηεο πνπ ζα αθνξά 

ζηελ αλάπιαζε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ) γηα ην έηνο 2020 (ζρεηηθή ε ππ‟ αξηζ. 1/2020 Απόθαζε 

ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ). 

Ζ πξώηε ζπλεδξίαζε ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί θαηόπηλ πξόζθιεζεο 

ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, σο Γηνξγαλώηξηαο Αξρήο. 

 

 Επί τοσ θέματος διεσκρινίζονται τα κάτωθι: 

ηα πιαίζηα ηνπ ελ εμειίμεη Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ δύν ζηαδίσλ – 

θιηκαθσηνύ ηεο κειέηεο γηα ηελ « Ανάπλαζη ηοσ Παραλιακού Μεηώποσ ηης Πάηρας», πνπ 

αθνξά ζηελ κειέηε ηνπ παξαιηαθνύ κεηώπνπ ηεο πόιεο έθηαζεο Δ= 330 ζηξ., θαη εηδηθόηεξα ηνπ 

ηκήκαηνο απηνύ πνπ νξίδεηαη από ην αλάληε πεδνδξόκην ησλ νδώλ Ζξώσλ Πνιπηερλείνπ – 

Όζσλνο Ακαιίαο – Αθηήο Γπκαίσλ έσο ηηο πξνβνιέο ησλ νδώλ Π. Καλειινπνύινπ θαη Δ. 

Βεληδέινπ, θαη επί πιένλ ηνπ ηκήκαηνο πνπ νξίδεηαη δπηηθά ηεο νδνύ Αώνπ έσο ηελ αθηνγξακκή 

θαη κεηαμύ ησλ νδώλ Σεξςηζέαο θαη Π. Καλειινπνύινπ, πνπ πξνθεξύρζεθε από ηνλ Γήκν 

Παηξέσλ ζηηο 25/05/2020 (ΑΓΑ: 67ΥΛΧΞΗ-Ε6Ρ), κεηά ηελ ππ‟ αξηζ. 13/12-02-2020 (ΑΓΑ: 

ΧΗ1ΥΧΞΗ-ΔΘ) απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηελ νπνία 

εγθξίζεθαλ: 

-Ο ραξαθηεξηζκόο ηνπ έξγνπ σο “αμηόινγν ηερληθό έξγν”, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 2 

ηεο Τ.Α. 26804/16-06-2011 (ΦΔΚ 1427/Β΄/16-6-2011) ηνπ Τ.Π.Δ.Κ.Α., όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη 

ηζρύεη. 

-Ζ δηελέξγεηα Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ κηαο θαηεγνξίαο κειεηώλ θαη δύν (2) 

ζηαδίσλ - θιηκαθσηό, θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξ. 2 πεξ. α.1., γ.2. θαη δ.1. ηνπ άξζξνπ 1 ηεο 

Απόθαζεο 26804/2011 Τ.Π.Δ.Κ.Α. (ΦΔΚ  1427/Β΄/16-6-2011),  

-Ζ θαηάξηηζε ησλ όξσλ ηεο δηαθήξπμεο γηα ηε δηελέξγεηα Αλνηθηνύ Αξρηηεθηνληθνύ Γηαγσληζκνύ 

κηαο θαηεγνξίαο κειεηώλ θαη δύν (2) ζηαδίσλ - θιηκαθσηό, κε απνλνκή βξαβείσλ. 

ύκθσλα κε ην άξζξν 8 ηεο δηαθήξπμεο, ιόγσ ηεο ζπνπδαηόηεηαο ηνπ έξγνπ, επιβάλλεηαι 

η ζσγκρόηηζη επηαμελούς Κριηικής Δπιηροπής [άξζξν 12 ηεο ππ‟ αξηζ. πξση. νηθ. 26804/16-6-

2011 απόθαζεο ηνπ ΤΠΔΚΑ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηηο ππ‟ αξηζ. 22186 /2012 (ΦΔΚ 1494/4-5-

2012) θαη ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/81319/238/13.9.2019 (ΦΔΚ 3537/Β/20.9.2019) απνθάζεηο ΤΠΔΚΑ 

θαη Τπ. Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο αληηζηνίρσο], πνπ ζα απαξηίδεηαη από θπζηθά πξόζσπα, ηα 

νπνία ζα νξηζηνύλ σο εμήο: 

1. Γύν (2) θξηηέο «εθ πξνζσπηθνηήησλ» κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο, ππνδεηθλπόκελνη από ηνλ 

Γήκν Παηξέσλ. 

2. Έλαο (1) εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. 

3. Σέζζεξηο (4) θξηηέο κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο από ηνλ θαηάινγν θξηηώλ ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 12 ηεο κε αξ. πξση. 28604/2011 Απόθαζεο ΤΠΔΚΑ. 
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Γηα ηελ ζπγθξόηεζε ηεο Δπηηξνπήο ε Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνύ Έξγνπ – Ζ/Μ απέζηεηιε ζην 

Τπνπξγείν Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο ην ππ‟ αξηζ. 14794/22-4-2020 έγγξαθν γηα ηνλ νξηζκό, 

θαηόπηλ θιήξσζεο, ησλ θξηηώλ από ηνλ θαηάινγν ηνπ Τπνπξγείνπ. 

ε απάληεζε ην Τπνπξγείν απέζηεηιε ζηνλ Γήκν ην ππ‟ αξηζ. 

ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/37763/140/16-7-2020 έγγξαθό ηνπ κε ζπλεκκέλν ην από 16-7-2020 

Πρακηικό κλήρφζης από ηνλ θαηάινγν ησλ θξηηώλ ησλ Αξρηηεθηνληθώλ Γηαγσληζκώλ, κε ηα 

ζηνηρεία ησλ ηεζζάξσλ (4) θξηηώλ ηαθηηθώλ κειώλ πνπ αλαδείρζεθαλ από ηελ θιήξσζε, ησλ 

αλαπιεξσκαηηθώλ ηνπο θαη επηπιένλ ηεζζάξσλ (4) επηιαρόλησλ κειώλ γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Κξηηηθήο Δπηηξνπήο. 

 

        Ο Πρόεδρος                                      Σα σμμεηέτονηα Μέλη 

 

 

        ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ  
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