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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Αριθ. Αποφ. 1650/28-11-2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 52ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
της 28-11-2018
Στη Θεσ/νίκη σήµερα στις 28 Νοεµβρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14:00΄, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης συνεδρίασε στο
∆ηµοτικό Κατάστηµα, µε πρόεδρο τον κ. Λεκάκη Πέτρο, Αντιδήµαρχο
Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, ύστερα από την 126684/3386/23-112018 έγγραφη πρόσκλησή του που επιδόθηκε νόµιµα στις 23-11-2018 προς
όλα τα τακτικά (10) και αναπληρωµατικά (5) µέλη της σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 75 και του άρθρου 87 § 4 του Ν. 3852/2010
Τακτικά µέλη
1. Σ. ∆ηµητριάδης Αντιπρόεδρος
2. Λ. Ζαχαριάδης
3. Στ. Λιακόπουλος
4. Αθ.-Αλ. Μπαρµπουνάκης
5. Γ. Ρανέλλα
6. Μ. Ακριτίδου - Γιαννουλοπούλου
7. Σ. Ασλανίδου
8. Γ. Αβαρλής
9. Ε. Παντελίδης
10.Ι. ∆ελής

Αναπληρωµατικά µέλη
1. Α. Αγγελίδου-Πολυχρονιάδου
2. Στ. Τανιµανίδου
3. Κ. Σεβρής
4. Μ. Αϊβάζογλου
5. Στ. Γωγάκος

Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωµατικών Μελών ήταν:
Παρόντες (6)
1.Π. Λεκάκης Πρόεδρος
2.Σ. ∆ηµητριάδης
3.Λ. Ζαχαριάδης

4.Αθ.-Αλ. Μπαρµπουνάκης
5.Σ. Ασλανίδου
6.Στ.Γωγάκος

Απόντες από τα Τακτικά Μέλη (6)
1.Στ.Λιακόπουλος
2.Γ. Ρανέλλα
3.Μ. Ακριτίδου - Γιαννουλοπούλου

4.Γ.Αβαρλής
5.Ε.Παντελίδης
6.Ι.∆ελής
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια Προϊσταµένη του Τµήµατος
∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, Ουρανία Χαριτίδου.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας, ο Αντιπρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και εισηγήθηκε, το 5ο θέµα της Η.∆ που αφορά:
«Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής για τον ανοιχτό Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό
προσχεδίων µελέτης, µε τίτλο “∆ηµιουργία χώρου εγκαταστάσεων Κοινής
Ωφέλειας στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Αλοννήσου – Μυκόνου –
Άνδρου - Σιδηροκάστρου (πρώην Στάβλοι Παπάφη)” του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης.»
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψη:
α)Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδ. ε΄ του Ν. 3852/2010.
β)Τις διατάξεις του Ν.4412/2016
γ)Την υπ’ αριθµ. 97/29-01-2018 (Α∆Α:ΩΒΟΖΩΡ5-Μ1Τ) Απόφαση ∆ηµοτικού
Συµβουλίου που αφορά: «Εγκρίνει κατά πλειοψηφία τη διενέργεια Ανοιχτού
Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού προσχεδίων µελέτης, «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ Ο∆ΟΥΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΑΝ∆ΡΟΥ –
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΑΒΛΟΙ ΠΑΠΑΦΗ)»
δ)Την υπ’ αριθµ. 882/02-07-2018 (Α∆Α:ΩΒΟΜΩΡ5-Π9Μ) Απόφαση
∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά: «Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την
επικαιροποίηση της υπ’ αριθµ. 97/29-01-2018 Απόφασης ∆ηµοτικού
Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού
∆ιαγωνισµού προσχεδίων µελέτης µε τίτλο «∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΧΩΡΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΣΤΟ Ο.Τ. ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΙΣ Ο∆ΟΥΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ – ΜΥΚΟΝΟΥ – ΑΝ∆ΡΟΥ –
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ ΣΤΑΒΛΟΙ ΠΑΠΑΦΗ)».
ε)Την υπ’ αριθµ. 1034/30-07-2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που
αφορά: «Εγκρίνει κατά πλειοψηφία την κατάρτιση όρων διακήρυξης για την
προκήρυξη Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού προσχεδίων µελέτης, µε
τίτλο «∆ηµιουργία Χώρου Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας στο Ο.Τ. που
περικλείεται από τις οδούς Αλοννήσου – Μυκόνου – Άνδρου –
Σιδηροκάστρου (πρώην Στάβλοι Παπάφη)», σύµφωνα µε το άρθρο 206 του
Ν. 4555/2018.
στ)Το υπ’ αριθµ. 86974/3541/10-08-2018 έγγραφο της ∆/νσης Αστικού
Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος
& Ενέργειας για τον ορισµό κριτών από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ.
ζ)Το υπ’ αριθµ. 11125/25-10-2018 έγγραφο της ∆/νσης Αστικού Σχεδιασµού
και Αρχιτεκτονικών Μελετών σχετικά µε την κλήρωση για την συγκρότηση
κριτικής επιτροπής.
η)Την υπ’ αριθµ. 126353/4454/4507/23-11-2018 εισήγηση της ∆/νσης
Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών στο σκεπτικό της οποίας
αναφέρονται τα εξής:
«Στο πλαίσιο του εν εξελίξει Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού
προσχεδίων µελέτης για τη “∆ηµιουργία Χώρου Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας
στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Αλοννήσου – Μυκόνου – Άνδρου –
Σιδηροκάστρου (πρώην Στάβλοι Παπάφη)”, που προκηρύχθηκε από τον ∆ήµο
Θεσσαλονίκης στις 20-08-2018 (Α∆ΑΜ: 18PROC003580184 2018-08-20), κατόπιν
της υπ’ αριθ. 97/2018 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη διενέργειά του και τον
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χαρακτηρισµό του έργου ως αξιόλογου τεχνικού (επικαιροποίηση µε την υπ’ αριθ.
882/2018 Α∆Σ), και σύµφωνα µε:
α) την υπ’ αριθ. οικ. 26804/16-06-2011 απόφαση π. ΥΠΕΚΑ “Νέο
πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και γενικά των διαγωνισµών
µελετών µε απονοµή βραβείων” (ΦΕΚ 1427/Β’/16-06-2011), όπως ισχύει, και
ειδικότερα το άρθρο 12, και
β) τους όρους του ∆ιαγωνισµού, όπως καταρτίσθηκαν µε την υπ’ αριθ.
1034/2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και, ειδικότερα, το άρθρο 8 της
Προκήρυξης “Σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής”,απαιτείται η συγκρότηση
πενταµελούς Κριτικής Επιτροπής.
Για τη συγκρότηση της Επιτροπής, η Υπηρεσία µας απευθύνθηκε στο
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας για τον ορισµό κριτών από τον κατάλογο του
ΥΠΕΝ, κατόπιν κλήρωσης (σχετ. 4). Σε απάντηση, το ΥΠΕΝ µας διαβίβασε µε το
σχετικό (5) το Πρακτικό Κλήρωσης από τον κατάλογο Κριτών των Αρχιτεκτονικών
∆ιαγωνισµών, µε τα στοιχεία των τριών (3) τακτικών µελών που αναδείχθηκαν από
την κλήρωση, των αναπληρωµατικών τους και, επιπλέον, τριών (3) επιλαχόντων
µελών για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Κριτικής Επιτροπής.
Ο κριτής εκπρόσωπος του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και ο κριτής εκ
προσωπικοτήτων ορίστηκαν κατόπιν σχετικού αιτήµατος της Υπηρεσίας µας και σε
συνεννόηση µε τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος &
Καθαριότητας (σχετ. 6 και 7).
Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία µας,
έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών, και
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” (ΦΕΚ
147/Α’/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 111 115.
2) Την υπ’ αριθ. οικ.26804/16-06-2011 απόφαση ΥΠΕΚΑ (νυν ΥΠΕΝ) “Νέο πλαίσιο
διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισµών και γενικά των διαγωνισµών µε
απονοµή βραβείων” (ΦΕΚ 1427/Β’/16-06-2011), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’
αριθ. 22186/04-05-2012 απόφαση ΥΠΕΚΑ.
3) Την Εγκύκλιο 1/2017 του ΥΠΕΝ “Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρµογή
του Ν. 4412/2016 σχετικά µε τη διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισµών” (Α∆Α:
ΨΤΡ64653Π8-ΟΨ2).
4) Την υπ’ αριθ. 97/29-01-2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία
εγκρίθηκε η διενέργεια του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού προσχεδίων
µελέτης µε τίτλο: “∆ηµιουργία Χώρου Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας στο Ο.Τ. που
περικλείεται από τις οδούς Αλοννήσου – Μυκόνου – Άνδρου – Σιδηροκάστρου
(πρώην Στάβλοι Παπάφη)” και χαρακτηρίστηκε το έργο ως αξιόλογο τεχνικό.
5) Την υπ’ αριθ. 882/02-07-2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία
επικαιροποιήθηκε η υπ’ αριθ. 97/2018 Α∆Σ.
6) Την υπ’ αριθ. 1034/30-07-2018 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία
καταρτίστηκαν οι όροι ∆ιακήρυξης του ∆ιαγωνισµού.
7) Την υπ’ αριθ. 87133/3613/17-08-2018 (Α∆ΑΜ 18PROC003580184 2018-08-20)
προκήρυξη του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού προσχεδίων µελέτης µε τίτλο:
“∆ηµιουργία Χώρου Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας στο Ο.Τ. που περικλείεται από
τις οδούς Αλοννήσου – Μυκόνου – Άνδρου – Σιδηροκάστρου (πρώην Στάβλοι
Παπάφη)”.
8) Τη σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 8 της
Προκήρυξης, σύµφωνα µε το οποίο είναι πενταµελής και αποτελείται από:
έναν κριτή “εκ προσωπικοτήτων”
έναν κριτή εκπρόσωπο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης
τρεις κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ της παρ. 3 του άρθρου 12 της υπ’
αριθ. οικ. 28604/2011 απόφασης π. ΥΠΕΚΑ, κατόπιν διενέργειας κλήρωσης
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9) Το υπ’ αριθ. 11125/25-10-2018 έγγραφο της ∆/νσης Μελετών & Έργων Αστικών
Αναπλάσεων του ΥΠΕΝ, µε το οποίο διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία µας το από 2410-2018 Πρακτικό Κλήρωσης από τον κατάλογο Κριτών των Αρχιτεκτονικών
∆ιαγωνισµών του ΥΠΕΝ για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό προσχεδίων
µελέτης µε τίτλο “∆ηµιουργία Χώρου Εγκαταστάσεων Κοινής Ωφέλειας στο Ο.Τ. που
περικλείεται από τις οδούς Αλοννήσου – Μυκόνου – Άνδρου – Σιδηροκάστρου
(πρώην Στάβλοι Παπάφη)”.
εισηγείται:
Α. Τη συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής για τον Ανοικτό Αρχιτεκτονικό
∆ιαγωνισµό προσχεδίων µελέτης µε τίτλο “∆ηµιουργία Χώρου Εγκαταστάσεων
Κοινής Ωφέλειας στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Αλοννήσου – Μυκόνου –
Άνδρου – Σιδηροκάστρου (πρώην Στάβλοι Παπάφη)” του ∆ήµου Θεσσαλονίκης,
αποτελούµενη από τα εξής µέλη:
Ι. Έναν κριτή “εκ προσωπικοτήτων”:
Πρόδροµος Νικηφορίδης του Ευστρατίου, αρχιτ. µηχ/κός, µε ΑΤ:……..
Αναπληρωτής: Bernard Cuomo του Albert, αρχιτ. µηχ/κός, µε Αριθµό ∆ιαβατηρίου
………..
ΙΙ. Έναν κριτή εκπρόσωπο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης:
Κωνσταντίνος Μπελιµπασάκης του Εµµανουήλ, αρχιτ. µηχ/κός, µόνιµος
υπάλληλος, Γενικός ∆/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, µε
ΑΤ: ………..
Αναπληρωτής: Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης του Πέτρου, Πρόεδρος της ∆’
∆ηµοτικής Κοινότητας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, µε ΑΤ: ………
ΙΙΙ. Τρεις (3) κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ:
α. Τακτικά µέλη:
1. Χατζοπούλου Ολυµπία του Πασχάλη, αρχιτ. µηχ/κός, ελεύθ. επαγγελµατίας,
µε ΑΤ: ………..
2. Γιόγιας Νικόλαος του Ιωάννη, αρχιτ. µηχ/κός, ελεύθ. επαγγελµατίας, µε ΑΤ:
…………
3. Καραδαλή Αικατερίνη, αρχιτ. µηχ/κός, ελεύθ. επαγγελµατίας, µε ΑΤ: …………
β. Αναπληρωµατικά µέλη:
1. Γιαννίσης ∆ηµήτρης του Αργυρίου, αρχιτ. µηχ/κός, αν. Καθηγητής
Αρχιτεκτονικής Σχολής Πάτρας, µε ΑΤ: ………….
2. Κοκκινίδου Εύα του Θεοφίλου, αρχιτ. µηχ/κός, ελεύθ. επαγγελµατίας, µε ΑΤ:
…………
3. Μακροπόδης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, αρχιτ. µηχ/κός, ελεύθ.
επαγγελµατίας, µε ΑΤ: ………….
Επιλαχόντα µέλη:
1. Κωτσάκη Αµαλία του Σπυρίδωνος, αρχιτ. µηχ/κός, αν. Καθηγήτρια
Αρχιτεκτονικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης, µε ΑΤ: ………….
2. Τσακαλίδου Βενετία του ∆ηµητρίου, αρχιτ. µηχ/κός, επικ. Καθηγήτρια
Αρχιτεκτονικής Σχολής ΑΠΘ, µε ΑΤ: ………….
3. Σπυριδέλη Μαρία του Ιωάννη, αρχιτ. µηχ/κός, ελεύθ. επαγγελµατίας, µε ΑΤ:
…………..
Κάθε τακτικό µέλος, σε περίπτωση κωλύµατος, θα αναπληρώνεται από το αριθµητικά
αντίστοιχο αναπληρωµατικό µέλος, ενώ τα επιλαχόντα µέλη αντικαθιστούν
οποιοδήποτε αναπληρωµατικό ή και τακτικό µέλος, αν το αντίστοιχο
αναπληρωµατικό µέλος κωλύεται.
IV. Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής ορίζεται ο κριτής εκ προσωπικοτήτων,
Πρόδροµος Νικηφορίδης του Ευστρατίου, αρχιτ. µηχ/κός, µε ΑΤ: …………..
V. Γραµµατέας της Κριτικής Επιτροπής ορίζεται η Βασιλεία Τσελίκα του Γεωργίου,
αρχιτ. µηχ/κός, µόνιµη υπάλληλος της ∆/νσης Αστικού Σχεδιασµού και
Αρχιτεκτονικών Μελετών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, µε ΑΤ: …………., µε
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αναπληρώτρια τη Μαρία Αντωνιάδου του Κυριάκου, πολιτ. µηχ/κός ΤΕ, µόνιµη
υπάλληλος της ∆/νσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης, µε ΑΤ: ………..
Β. Οι συνεδριάσεις της Κριτικής Επιτροπής θα διεξαχθούν εντός του νόµιµου
ωραρίου της υπηρεσίας. Οι ιδιώτες µέλη της Κριτικής Επιτροπής, τακτικά ή µη, θα
αποζηµιωθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4345/2915 περί αµοιβών
συλλογικών οργάνων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µετά την ολοκλήρωση των
εργασιών της Επιτροπής.
Γ. Η δαπάνη για την αποζηµίωση των µελών της Κριτικής Επιτροπής θα καλυφθεί
από τον κωδικό εξόδων του Προϋπολογισµού µε ΚΑΕ 6132.01.01 της Υπηρεσίας
00, µε λεκτικό “Αποζηµίωση τρίτων για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές”, ενώ
η δαπάνη για τα λοιπά έξοδα (οδοιπορικά και διαµονή) θα καλυφθεί από τον κωδικό
εξόδων του προϋπολογισµού µε ΚΑΕ 6423.01.01 της Υπηρεσίας 00 µε λεκτικό
“Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση τρίτων”.
∆. Η πρώτη συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής θα πραγµατοποιηθεί κατόπιν
πρόσκλησης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ως ∆ιοργανώτριας Αρχής, προς τα µέλη
της…»

και ύστερα από διαλογική συζήτηση:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
A)Συγκροτεί Κριτική Επιτροπή για τον ανοιχτό Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό
προσχεδίων µελέτης, µε τίτλο “∆ηµιουργία χώρου εγκαταστάσεων Κοινής
Ωφέλειας στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Αλοννήσου – Μυκόνου –
Άνδρου - Σιδηροκάστρου (πρώην Στάβλοι Παπάφη)” του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης ως εξής:
Ι. Έναν κριτή “εκ προσωπικοτήτων”:
Τακτικό Μέλος:
Πρόδροµος Νικηφορίδης του Ευστρατίου, αρχιτ. µηχ/κός.
Αναπληρωµατικό Μέλος:
Bernard Cuomo του Albert, αρχιτ. µηχ/κός.
ΙΙ. Έναν κριτή εκπρόσωπο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης:
Τακτικό Μέλος:
Κωνσταντίνος Μπελιµπασάκης του Εµµανουήλ, αρχιτ. µηχ/κός, µόνιµος
υπάλληλος, Γενικός ∆/ντής Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης.
Αναπληρωµατικό Μέλος:
Κωνσταντίνος Τσιαπακίδης του Πέτρου, Πρόεδρος της ∆’ ∆ηµοτικής
Κοινότητας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.
ΙΙΙ. Τρεις (3) κριτές από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ:
α. Τακτικά µέλη:
-Χατζοπούλου Ολυµπία του Πασχάλη, αρχιτ. µηχ/κός, ελεύθ.
Επαγγελµατίας.
-Γιόγιας Νικόλαος του Ιωάννη, αρχιτ. µηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελµατίας.
-Καραδαλή Αικατερίνη, αρχιτ. µηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελµατίας.
β. Αναπληρωµατικά µέλη:
-Γιαννίσης ∆ηµήτρης του Αργυρίου, αρχιτ. µηχ/κός, αν. Καθηγητής
Αρχιτεκτονικής Σχολής Πάτρας.
5

ΑΔΑ: 7ΥΞΠΩΡ5-Φ05

-Κοκκινίδου Εύα του Θεοφίλου, αρχιτ. µηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελµατίας.
-Μακροπόδης Θεόδωρος του Κωνσταντίνου, αρχιτ. µηχ/κός, ελεύθ.
Επαγγελµατίας.
γ. Επιλαχόντα µέλη:
-Κωτσάκη Αµαλία του Σπυρίδωνος, αρχιτ. µηχ/κός, αν. Καθηγήτρια
Αρχιτεκτονικής Σχολής Πανεπιστηµίου Κρήτης.
-Τσακαλίδου Βενετία του ∆ηµητρίου, αρχιτ. µηχ/κός, επικ. Καθηγήτρια
Αρχιτεκτονικής Σχολής ΑΠΘ.
-Σπυριδέλη Μαρία του Ιωάννη, αρχιτ. µηχ/κός, ελεύθ. Επαγγελµατίας.
Κάθε τακτικό µέλος, σε περίπτωση κωλύµατος, θα αναπληρώνεται από το
αριθµητικά αντίστοιχο αναπληρωµατικό µέλος, ενώ τα επιλαχόντα µέλη
αντικαθιστούν οποιοδήποτε αναπληρωµατικό ή και τακτικό µέλος, αν το
αντίστοιχο αναπληρωµατικό µέλος κωλύεται.
IV. Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής ορίζεται ο κριτής εκ προσωπικοτήτων,
Πρόδροµος Νικηφορίδης του Ευστρατίου, αρχιτ. µηχ/κός.
V. Γραµµατέας της Κριτικής Επιτροπής ορίζεται η Βασιλεία Τσελίκα του
Γεωργίου, αρχιτ. µηχ/κός, µόνιµη υπάλληλος της ∆/νσης Αστικού Σχεδιασµού
και Αρχιτεκτονικών Μελετών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, µε αναπληρώτρια τη
Μαρία Αντωνιάδου του Κυριάκου, πολιτ. µηχ/κός ΤΕ, µόνιµη υπάλληλος της
∆/νσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών του ∆ήµου
Θεσσαλονίκης.
Β. Οι συνεδριάσεις της Κριτικής Επιτροπής θα διεξαχθούν εντός του νόµιµου
ωραρίου της υπηρεσίας. Οι ιδιώτες µέλη της Κριτικής Επιτροπής, τακτικά ή
µη, θα αποζηµιωθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4345/2915
περί αµοιβών συλλογικών οργάνων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µετά
την ολοκλήρωση των εργασιών της Επιτροπής.
Γ. Η πρώτη συνεδρίαση της Κριτικής Επιτροπής θα πραγµατοποιηθεί
κατόπιν πρόσκλησης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ως ∆ιοργανώτριας Αρχής,
προς τα µέλη της.
Αναθέτει στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 1650/2018.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Π. ΛΕΚΑΚΗΣ
(Ακολουθεί υπογραφή)

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων µελών)
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Π. ΛΕΚΑΚΗΣ
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