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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
της 27ης τακτικής με τηλεδιάσκεψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων
ΘΕΜΑ: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ»

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Στα Χανιά, σήμερα την 30η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ., διεξήχθη τακτική με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση της
Οικονομικής Επιτροπής μέσω της υπηρεσίας epresence.gov.gr (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 Ν.
3852/2010, άρθρου 10 παρ. 1 ΠΝΠ ΦΕΚ 55Α’/11-03-2020, αρ. πρωτ. 18318/13-03-2020 εγγράφου Υπουργείου Εσωτερικών,
αρ. 40/20930/31-03-2020 Εγκυκλίου Υπ. Εσωτερικών, KYA 429/2020 – ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020), ύστερα από την υπ’ αριθμ.
πρωτ. 29735/26-06-2020 πρόσκληση που δημοσιεύτηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με
την παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 4623/2019.
Ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα έντεκα (11) μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Αλόγλου Αναστάσιος, Πρόεδρος
Ζερβουδάκη Ελένη
Καλογριδάκης Μιχαήλ
Μιχαηλάκης Στυλιανός
Αποστολάκης Σπυρίδων
Γιακουμογιαννάκης Μύρων
Πρωτοπαπαδάκης Κωνσταντίνος

ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.

Νικηφοράκης Ιωάννης
Ξανθουδάκης Γεώργιος
Δρακάκης Πέτρος
Σπυριδάκης Ιωάννης

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και η Γραμματέας της Επιτροπής Τσουκαλά Ουρανία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί, δεν συμμετείχε κανείς.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών συμμετείχαν επτά (7) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης.
Μετά τη λήψη της υπ΄ αριθμ. 332/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και συμμετείχαν στην με
τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση οι κ.κ. Ξανθουδάκης Γεώργιος και Σπυριδάκης Ιωάννης.
Μετά τη λήψη της υπ’ αριθμ. 337/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκε και συμμετείχε στην με
τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση ο κ. Νικηφοράκης Ιωάννης.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εντός ημερήσιας διάταξης, υπ' αριθμ. πρωτ. 29109/24-06-2020
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Σύμφωνα με τις διατάξεις:
Του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Της ΥΑ οικ.26804/16-06-2011 (ΦΕΚ 1427Β΄) : «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των
διαγωνισμών με απονομή βραβείων», όπως τροποποιήθηκε με την 22186/04-05-2012, απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494Β΄)
και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτής .
Του με αριθμ. οικ.23932/16-05-2017 (ΑΔΑ: ΨΤΡ64653Π8-ΟΨ2), εγγράφου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(εγκύκλιος 1) με θέμα «Παροχή διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή του Ν 4412/2016 σχετικά με την διενέργεια
αρχιτεκτονικών διαγωνισμών».
Την με αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238 απόφαση Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΦΕΚ Β'
3537/20.09.2019) με θέμα «Τροποποίηση της 26804/16.06.2011 απόφασης Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας
των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» (Β' 1427), όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την 22186/04.05.2012 απόφαση Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (Β' 1494)» και ειδικά το άρθρο 2 όπου
τροποποιείται η παρ. 9 του άρθρο 11 της ΥΑ 26804//16-06-2011 (ΦΕΚ 1427Β΄) ως εξής : «9. Η κριτική επιτροπή είναι
αμειβόμενη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 4354/2015 (Α΄176) περί αμοιβών συλλογικών οργάνων,
όπως εκάστοτε ισχύει, η δε καταβαλλόμενη, ανά συνεδρίαση αποζημίωση στους ιδιώτες μέλη αυτής καθορίζεται, σε όλες τις
περιπτώσεις αρχιτεκτονικών διαγωνισμών μελετών σε 50 € και μέχρι δέκα (10) συνεδριάσεις για κάθε διαγωνισμό. Η
ανωτέρω δαπάνη βαρύνει την ίδια πηγή χρηματοδότησης από την οποία καλύπτονται τα έξοδα του εκάστοτε διαγωνισμού
(βραβεία, έκδοση τεύχους, οργάνωση έκθεσης των μελετών που βραβεύτηκαν)…»
Την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν 4354/2015 «Αμοιβές συλλογικών οργάνων» σύμφωνα με την οποία : «….στους ιδιώτες –
μέλη των ανωτέρων συλλογικών οργάνων καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού , η
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα (50) πενήντα ευρώ ανά συνεδρίαση και μέχρι (50) συνεδριάσεις ετησίως».
Του Ν 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α΄) , άρθρο 5, παρ. 2, εδάφιο ιβ΄, περί δημοσίευσης σε ΦΕΚ της συγκρότησης της Κριτικής
Επιτροπής.
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7.

8.

9.

Του Ν 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α’), περί υποχρεωτικής ανάρτησης πράξεων στο πρόγραμμα «Διαύγεια».
Έχοντας υπόψη :
Την με αριθμ. 490/03-12-2019 (ΑΔΑ: ΩΗΞΤΩΗ5-8Μ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι
όροι της Αναλυτικής Προκήρυξης του Ανοικτού Σύνθετου Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο :
‘’ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ” και συγκεκριμένα το άρθρο 8 της Αναλυτικής
Προκήρυξης σχετικά με την Σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής.
Την με αριθμ. Πρωτ. 26064/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (Α/Α 660 , ΑΔΑ : 6ΕΒΕΩΗ5-ΒΦΚ, ΑΔΑΜ:
20REQ006845543) με την οποία εγκρίνεται η δαπάνη και διατίθεται πίστωση ύψους 31.080,48 € για την πληρωμή
ισόποσης δαπάνης από το ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2020 (κωδικός 30.7413.034) για τον Σύνθετο Αρχιτεκτονικό
Διαγωνισμό Προσχεδίων του Δήμου Χανίων.

10. Την με αριθμ. 818/2019 (ΑΔΑ: 6Χ7ΓΩΗ5-ΘΒΖ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων όπου ορίζονται τα μέλη της
κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού :
•
•
•

•

Κυριαφίνη Θεοδώρα, αρχ.μηχ/κός , ελεύθερη επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΜ257064, ως κριτής ‘’εκ προσωπικοτήτων’’, με
την ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής, με αναπληρώτρια την:
Ευαγγελία Φραγγεδάκη, αρχ.μηχ/κός, ΕΔΙΠ, ΕΜΠ, με ΑΔΤ ΑΕ016210.
Ανδρουλάκη Μαρία, αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, με ΑΔΤ ΑΙ469115, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής , με αναπληρώτρια την:
Καλλιόπη Σταματιάδη , αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, με ΑΔΤ ΑΕ952976.
Παπαδάκη Αφροδίτη, αρχ.μηχ/κός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, με ΑΔΤ ΑΙ971371, ως μέλος
εκπρόσωπος της διοργανώτριας αρχής, με αναπληρώτρια την:
Ελένη Βαγιανού, αρχ.μηχ/κός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, με ΑΔΤ Χ780818.
Καθώς και η :
Φαραντάκη Μαρία, διοικητικός, υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Χανίων, με ΑΔΤ ΑΒ975079, ως γραμματέας
για την διαδικασία του διαγωνισμού.

11. Tο με αριθμ. Πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΣΣΠ/119426/310 23-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Μελετών και Έργων Αστικών
Αναπλάσεων του Υ.Π.ΕΝ. προς τον Δήμο Χανίων (αρ.πρωτ. Δήμου Χανίων 3125/27-01-2020) και το συνημμένο σε αυτό
πρακτικό κλήρωσης όπου ορίζονται τα μέλη της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού , για τις κατηγορίες Αρχιτεκτονικών
μελετών και μελετών Αστικού Σχεδιασμού & Έργων Διαμόρφωσης – Ανάπλασης Ελεύθερων Χώρων :
•
•

Α. Τακτικά μέλη :
1) Γιόγιας Νικόλαος του Ιωάννη, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΝ019769
2) Κλειδωνάς Αλέξανδρος του Δημητρίου, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. μητρώου ΤΕΕ 87833

•
•

Β. Αναπληρωματικά μέλη:
1) Iωαννίδου Λητώ του Ιωάννη, αρχ.μηχ/κός , ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΙ144202
2) Διγώνης Ελευθέριος του Κων/νου, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ Φ093892
Το κάθε τακτικό μέλος, σε περίπτωση κωλύματος, θα αναπληρώνεται από το αριθμητικά αντίστοιχο αναπληρωματικό
μέλος.
Για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Κριτικής Επιτροπής κληρώθηκαν επιπλέον δυο (2) επιλαχόντα μέλη που
αντικαθιστούν οποιοδήποτε αναπληρωματικό ή και τακτικό μέλος αν και το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος κωλύεται.

•
•

Γ. Επιλαχόντα μέλη
1) Λαμπρόπουλος Ανδρέας του Κων/νου, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ Σ286699
2) Παπαματθαίου Iωάννα του Ανδρέα, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΕ098608

12. Το με αριθμ . πρωτ. 12020/07-04-2020 έγγραφο του Περιφερειακού τμήματος Χανίων του Πανελλήνιου Συλλόγου
Διπλωματούχων Μηχανολόγων (15780/2020 αρ.πρωτ. Δήμου Χανίων) όπου ορίζεται το μέλος της κριτικής επιτροπής του
διαγωνισμού για την κατηγορία μελέτης Μηχανολογικών , Ηλεκτρολογικών, Ηλεκτρονικών , (δεν έχει συσταθεί αντίστοιχος
κατάλογος στην αρμόδια δ/νση του Υ.Π.ΕΝ. ):
•
Μαρακάκης Κωνσταντίνος, μηχ.-ηλεκτρολ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΗ975507, με αναπληρωτή τον:
Κουτσουνάκη Γεώργιο , μηχ.-ηλεκτρολ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΝ478357.
13. Το από 13-04-2020 έγγραφο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (16292/2020 αρ.πρωτ. Δήμου Χανίων) όπου
ορίζεται το μέλος της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού για την κατηγορία μελέτης Στατικών , (δεν έχει συσταθεί
αντίστοιχος κατάλογος στην αρμόδια δ/νση του Υ.Π.ΕΝ. ):
•
Παληός Μιχαήλ, πολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΖ975201.
Και επειδή :
Με βάση τα παραπάνω, η επιλογή των μελών της Κριτικής Επιτροπής του σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο :
‘’ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ”, έγινε σύμφωνα με το άρθρ. 114 του Ν 4412/2016
και το άρθρ. 12 της ΥΑ οικ.26804/16-06-2011 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και σύμφωνα με το άρθρο 8 της Αναλυτικής
Προκήρυξης του διαγωνισμού, παρακαλούμε :
Α. να συγκροτήσετε την Κριτική Επιτροπή για τον Ανοικτό Σύνθετο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτλο
‘’ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ” αποτελούμενη από τους:
1.

Κυριαφίνη Θεοδώρα , αρχ.μηχ/κός, ελεύθερη επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΜ257064, ως κριτής ‘’εκ προσωπικοτήτων’’,
με την ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής, με αναπληρώτρια την :
Ευαγγελία Φραγγεδάκη , αρχ.μηχ/κός ΕΔΙΠ,ΕΜΠ, με ΑΔΤ ΑΕ016210 .
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2.

Ανδρουλάκη Μαρία , αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της ΤΥΔΧ Χανίων, με ΑΔΤ ΑΙ469115, ως μέλος εκπρόσωπος της
διοργανώτριας αρχής , με αναπληρώτρια την :
Καλλιόπη Σταματιάδη , αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της ΤΥΔΧ , με ΑΔΤ ΑΕ952976 .

3.

Παπαδάκη Αφροδίτη , αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της ΤΥΔΧ, με ΑΔΤ ΑΙ971371, ως μέλος εκπρόσωπος της
διοργανώτριας αρχής , με αναπληρώτρια την :
Ελένη Βαγιανού , αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της ΤΥΔΧ , με ΑΔΤ Χ780818.

4.

Γιόγιας Νικόλαος του Ιωάννη, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΝ019769, ως μέλος από τον κατάλογο
κριτών του ΥΠΕΝ , με αναπληρώτρια την :
Iωαννίδου Λητώ του Ιωάννη, αρχ.-μηχ, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΙ144202.

5.

Κλειδωνάς Αλέξανδρος του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. μητρώου ΤΕΕ 87833, ως μέλος
από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ , με αναπληρωτή τον :
Διγώνης Ελευθέριος του Κων/νου, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας , με ΑΔΤ Φ093892.
Για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Κριτικής Επιτροπής κληρώθηκαν επιπλέον δυο (2) επιλαχόντα μέλη που
αντικαθιστούν οποιοδήποτε αναπληρωματικό ή και τακτικό μέλος αν και το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος
κωλύεται, και είναι οι:
•
Λαμπρόπουλος Ανδρέας του Κων/νου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ Σ286699 ,
•
Παπαματθαίου Iωάννα του Ανδρέα, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας , με ΑΔΤ ΑΕ098608.

6.

Μαρακάκης Κωνσταντίνος, μηχ.-ηλεκτρολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΗ975507, ως μέλος
εκπρόσωπος του αρμόδιου κλαδικού φορέα , με αναπληρωτή τον :
Κουτσουνάκη Γεώργιο , μηχ.-ηλεκτρολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΝ478357.

7.

Παληός Μιχαήλ, πολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΖ975201, ως μέλος εκπρόσωπος του αρμόδιου
κλαδικού φορέα .

Β. να ορίσετε γραμματέα της επιτροπής την υπάλληλος της ΤΥΔΧ , Φαραντάκη Μαρία , διοικητικός, με ΑΔΤ ΑΒ975079.
Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα της κριτικής επιτροπής ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του αρθρ. 12 της ΥΑ
οικ.26804/16-06-2011 (ΦΕΚ 1427Β΄) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει .
Η συνεδρίαση της κριτικής επιτροπής για κρίση, γίνεται ύστερα από πρόσκληση της Διοργανώτριας αρχής, το αργότερο σε 10
ημέρες από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσχεδίων της μελέτης.
Στα μέλη της κριτικής επιτροπής που προβλέπεται αμοιβή με βάση τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, αυτή καταβάλλεται
εφάπαξ στο τέλος των εργασιών. Η αμοιβή θα οριστεί με μεταγενέστερη απόφαση σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Χανίων.
Η απόφαση συγκρότησης της επιτροπής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών και αφού δεν υπήρξε αντίρρηση
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019
(ΦΕΚ 134 Α’), έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί την Κριτική Επιτροπή για τον Ανοικτό Σύνθετο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων

με τίτλο

‘’ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ” αποτελούμενη από τους:
1.

Κυριαφίνη

Θεοδώρα,

αρχ.μηχ/κός,

ελεύθερη

επαγγελματίας,

με

ΑΔΤ

ΑΜ257064,

ως

κριτής

‘’εκ

προσωπικοτήτων’’, με την ιδιότητα του προέδρου της επιτροπής, με αναπληρώτρια την :
Ευαγγελία Φραγγεδάκη , αρχ.μηχ/κός ΕΔΙΠ,ΕΜΠ, με ΑΔΤ ΑΕ016210 .
2.

Ανδρουλάκη Μαρία , αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της ΤΥΔΧ Χανίων, με ΑΔΤ ΑΙ469115, ως μέλος εκπρόσωπος της

διοργανώτριας αρχής , με αναπληρώτρια την :
Καλλιόπη Σταματιάδη , αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της ΤΥΔΧ , με ΑΔΤ ΑΕ952976 .
3.

Παπαδάκη Αφροδίτη , αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της ΤΥΔΧ, με ΑΔΤ ΑΙ971371, ως μέλος εκπρόσωπος της
διοργανώτριας αρχής , με αναπληρώτρια την :

Ελένη Βαγιανού , αρχ.μηχ/κός , υπάλληλος της ΤΥΔΧ , με ΑΔΤ Χ780818.
Γιόγιας Νικόλαος του Ιωάννη, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΝ019769, ως μέλος από τον
κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ , με αναπληρώτρια την :
Iωαννίδου Λητώ του Ιωάννη, αρχ.-μηχ, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΙ144202.
4.

ΑΔΑ: ΩΥΡΞΩΗ5-ΓΙ8
Κλειδωνάς Αλέξανδρος του Δημητρίου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με αρ. μητρώου ΤΕΕ 87833, ως
μέλος από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ , με αναπληρωτή τον :
Διγώνης Ελευθέριος του Κων/νου, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας , με ΑΔΤ Φ093892.
5.

Για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Κριτικής Επιτροπής τα παρακάτω επιπλέον δυο (2) επιλαχόντα μέλη θα
αντικαθιστούν οποιοδήποτε αναπληρωματικό ή και τακτικό μέλος αν και το αντίστοιχο αναπληρωματικό μέλος
κωλύεται, και είναι οι:
•
Λαμπρόπουλος Ανδρέας του Κων/νου, αρχ. μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ Σ286699 ,
•
Παπαματθαίου Iωάννα του Ανδρέα, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας , με ΑΔΤ ΑΕ098608.
Μαρακάκης Κωνσταντίνος, μηχ.-ηλεκτρολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΗ975507, ως μέλος
εκπρόσωπος του αρμόδιου κλαδικού φορέα , με αναπληρωτή τον :
Κουτσουνάκη Γεώργιο , μηχ.-ηλεκτρολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΝ478357.
6.

7.

Παληός Μιχαήλ, πολ.μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΖ975201, ως μέλος εκπρόσωπος του αρμόδιου
κλαδικού φορέα .

Β. Ορίζει γραμματέα της επιτροπής την υπάλληλο της ΤΥΔΧ , Φαραντάκη Μαρία , διοικητικός, με ΑΔΤ ΑΒ975079.
Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα της κριτικής επιτροπής ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 12 της ΥΑ
οικ.26804/16-06-2011 (ΦΕΚ 1427Β΄) όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει .
Η συνεδρίαση της κριτικής επιτροπής για κρίση, γίνεται ύστερα από πρόσκληση της Διοργανώτριας αρχής, το αργότερο σε
10 ημέρες από την ημερομηνία λήξης της υποβολής των προσχεδίων της μελέτης.
Στα μέλη της κριτικής επιτροπής που προβλέπεται αμοιβή με βάση τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, αυτή καταβάλλεται
εφάπαξ στο τέλος των εργασιών. Η αμοιβή θα οριστεί με μεταγενέστερη απόφαση σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου
Χανίων.
Η απόφαση συγκρότησης της επιτροπής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 336/2020.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΛΟΓΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΙΧΑΗΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΙΑΚΟΥΜΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Γραμματέας
Τσουκαλά Ουρανία

