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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Υπουργείο Υγείας

2 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

     Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οίκ.:42491  
Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.90041/2019/ 

9-3-2020, απόφασης του Υπουργού Υγείας «Συ-

γκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ», αρμοδιότητας 

4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης» (ΥΟΔΔ 214). 

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 7 του α.ν. 1828/1951 «Περί κυρώσεως 

της από 18-4-1951 συμβάσεως μεταξύ του Υπουργού 
Κοινωνικής Προνοίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης» (Α΄ 133), 

β) της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 «Βελ-
τίωση και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 37), 

γ) του άρθρου 5 του ν. 4052/2012 «Νόμος αρμοδιό-
τητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή 
του νόμου “Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματο-
δοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του 
Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελλη-
νικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της 
Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις 
για την μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της 
εθνικής οικονομίας” και άλλες διατάξεις» (Α΄ 41), 

δ) της παρ. 11A του άρθρου 66 του ν.  3984/2011 
(Α΄ 150) «Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες 
διατάξεις», 

ε) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45), 

στ) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας», όπως ισχύει (Α΄ 148),

ζ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121), 

η) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123). 

2) Την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.90041/2019/9-3-2020 απόφαση 
του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ», αρμοδι-
ότητας 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης »(ΥΟΔΔ 214, 
ΑΔΑ: 6ΑΨ2465ΦΥΟ-ΣΨΣ). 

3. Τα έγγραφα 
α) το υπ’ αρ. Α1β/ΓΠ.34733/10-6-2020 έγγραφο της Δι-

εύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υπο-
στήριξης- Τμήμα Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου 
Υγείας, με συνημμένο το υπ’ αρ. 22943/2-6-2020 έγγρα-
φο του ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ «Διορισμός μελών Διοικητικού 
Συμβουλίου» και το πρακτικό εκλογής αιρετών εκπρο-
σώπων ιατρών και λοιπών εργαζομένων στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νοσοκομείου, 

β) την υπ’ αρ. B2α.οικ.39734/25-6-2020, προβλεπόμενη 
από την περ.ε της παρ.5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143), όπως ισχύει, Εισήγηση του Προϊσταμένου της 
Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμφω-
να με την οποία δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη τόσο 
σε βάρος του Προϋπολογισμού, του φορέα όσο και σε 
βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.90041/2019/ 
9-3-2020, απόφασης του Υπουργού Υγείας «Συγκρότη-
ση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ», αρμοδιότητας 4ης Υ.Πε. Μακεδονίας 
και Θράκης» (ΥΟΔΔ 214, ΑΔΑ: 6ΑΨ2465ΦΥΟ-ΣΨΣ), ως 
ακολούθως: 

- ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΟΛΓΑ του Δημητρίου, με ΑΔΤ: ΑΕ183665, 
Επιμελήτρια Α’ Βιοπαθολογίας- Ιατρών ΕΣΥ, ως αναπλη-
ρωματικό μέλος- εκπρόσωπος των ιατρών του Νοσοκο-
μείου, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος ΣΠΗΛΙΩΤΟ-
ΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Θεοδοσίου, με ΑΔΤ: Π659739, 
Διευθυντή Νευροχειρουργικής ΕΣΥ. 
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Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.90041/2019/ 
9-3-2020, (ΥΟΔΔ 214, ΑΔΑ: 6ΑΨ2465ΦΥΟ-ΣΨΣ) απόφα-
ση του Υπουργού Υγείας, ως έχει. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 7 Ιουλίου 2020 

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

  

      Αριθμ. Γ4β/ΓΠ.οίκ.42486  
2η Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π. 49952/

22-11-2018 κοινής απόφασης του Υπουργού και 

του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, «Ορισμός με-

λών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νο-

σοκομείου Δράμας, αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μα-

κεδονίας και Θράκης» (ΥΟΔΔ 722).  

 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις: 
α) της παρ.1 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 «Αναβάθ-

μιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης» (Α΄ 129), 

β) του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 «Εθνικό Σύστημα 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» 
(Α΄ 81), όπως ισχύει, 

γ) του άρθρου 6 του ν. 2839/2000 «Ρυθμίσεις θεμάτων 
του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 196), 

δ) των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση 
του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 45), 

ε) του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου 
Υγείας» (Α΄ 148), όπως ισχύει, 

στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121) και 

ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών 
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

2. Τις αποφάσεις: 
α) την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π. 49952/22-11-2018 κοινή απόφα-

ση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, 
«Ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού 
Νοσοκομείου Δράμας, αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδο-
νίας και Θράκης» (ΥΟΔΔ 722, ΑΔΑ:68ΠΨ465ΦΥΟ-ΚΣΘ), 

β) την υπ’ αρ. Γ4β/ΓΠ.οίκ.16259/9-3-2020 απόφαση του 
Υπουργού Υγείας «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π. 49952/
22-11-2018 (ΥΟΔΔ 722, ΑΔΑ:68ΠΨ465ΦΥΟ-ΚΣΘ) απόφα-
σης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγεί-
ας, σχετικά με τον ορισμό μελών στο Διοικητικό Συμβού-
λιο του ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ, αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας 
και Θράκης» (ΥΟΔΔ 168, ΑΔΑ: 6ΜΒ5465ΦΥΟ-4ΜΚ).

3. Τα έγγραφα: 
α) τα από 26-11-2019, 3-6-2020 και 9-6-2020 έγγραφα- 

δηλώσεις, με τα οποία γνωστοποιούνται οι παραιτήσεις 
του συνόλου των ορισθέντων από τον Υπουργό και τον 
Αναπληρωτή Υγείας, δυνάμει της ως άνω (2α) απόφασης, 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ήτοι: ΠΟΥΛΗ ΑΜΑ-
ΛΙΑ, ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, 
ΒΑΤΣΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

β) το με ημερ. 11-6-2020 ενημερωτικό σημείωμα προς 
το Γραφείο Υπουργού, με συμπληρωμένα από το Γρα-
φείο Υπουργού τα υποδειχθέντα πρόσωπα προς αντι-
κατάσταση των ως άνω παραιτηθέντων στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ 

γ) την υπ’ αρ. B2α.οίκ.40495/26-6-2020 προβλεπόμενη 
από την περ.ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 
(Α΄ 143/2014), όπως ισχύει, Εισήγηση του Προϊσταμένου 
της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, σύμ-
φωνα με την οποία δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη 
τόσο σε βάρος του Προϋπολογισμού, του φορέα όσο 
και σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφα-
σίζουμε: 

Α. Τροποποιούμε την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π. 49952/22-11-
2018 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Υγείας «Ορισμός μελών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, αρμοδι-
ότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης» (ΥΟΔΔ 722, 
ΑΔΑ:68ΠΨ465ΦΥΟ-ΚΣΘ), ως ακολούθως: 

1. ΤΖΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ιωάννη, με ΑΔΤ: ΑΒ916406, 
Συνταξιούχος Ιατρός, ως τακτικό μέλος, σε αντικατά-
σταση της παραιτηθείσας ΠΟΥΛΗ ΑΜΑΛΙΑΣ του Πανα-
γιώτη, με ΑΔΤ: ΑΕ904353, Συνταξιούχου Νοσηλεύτριας, 
με αναπληρώτριά του τη ΖΑΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
του Θρασύβουλου, με ΑΔΤ: ΑΖ394795, Συνταξιούχο 
ΟΑΕΕ, σε αντικατάσταση της παραιτηθείσας ΒΑΤΣΑΛΙ-
ΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ του Κωνσταντίνου, με ΑΔΤ: ΑΕ405693, 
Κτηματομεσίτριας 

2. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Καλογιάννη, με 
ΑΔΤ: ΑΕ402012, Συνταξιούχος ΟΣΕ, ως τακτικό μέλος, σε 
αντικατάσταση της παραιτηθείσας ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑ-
ΤΕΡΙΝΗΣ του Γεωργίου, με ΑΔΤ: ΑΕ404841, Δικηγόρου, 
με αναπληρώτριά του τη ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ του 
Παύλου, με ΑΔΤ: ΑΗ-886524, Ελεύθερη Επαγγελματία, σε 
αντικατάσταση της παραιτηθείσας ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΘΑ-
ΝΑΣΙΑΣ του Πασχάλη, με ΑΔΤ: ΑΖ890375, Οδοντιάτρου 

Β. Ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορί-
ζεται ο ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 

Γ. Κατά τα λοιπά, ισχύει η υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π. 49952/
22-11-2018 (ΥΟΔΔ 722, ΑΔΑ:68ΠΨ465ΦΥΟ-ΚΣΘ) κοινή 
απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού 
Υγείας, όπως έχει μεταγενέστερα τροποποιηθεί. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

  Αθήνα, 7 Ιουλίου 2020 

Ο Υπουργός

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ 
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2 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

     ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

 Αριθμ. απόφ. 336/30-06-202 
Συγκρότηση κριτικής επιτροπής για τον ανοικτό 

σύνθετο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων 

με τίτλο «Υποδομές Πρόνοιας και Πάρκο Γειτο-

νιάς στο Δήμο Χανίων».

  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει.
2. Την υπ’ αρ. οικ.26804/16-06-2011 υπουργική από-

φαση «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών με απονομή 
βραβείων» (Β΄ 1427), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ 
αρ. 22186/04-05-2012, όμοια απόφαση (Β΄ 1494), και 
ειδικότερα το άρθρο 12 αυτής.

3. Το υπ’ αρ. οικ.23932/16-05-2017 (ΑΔΑ: ΨΤΡ64653Π8-
ΟΨ2), έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (εγκύκλιος 1) με θέμα «Παροχή διευκρινίσεων ως 
προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 σχετικά με την 
διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών».

4. Την υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238/2019 απόφα-
ση Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β' 3537) 
με θέμα «Τροποποίηση της 26804/16.06.2011 απόφασης 
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχι-
τεκτονικών 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)» (Β’ 3537) και ειδικά το άρ-
θρο 2, με το οποίο τροποποιείται η παρ. 9 του άρθρου 11 
της υπ’ αρ. 26804/16-06-2011 υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 1427), ως εξής: «9. Η κριτική επιτροπή είναι αμειβό-
μενη 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 αυ-
τής καθορίζεται, σε όλες τις περιπτώσεις αρχιτεκτονι-
κών 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 (βρα-
βεία, έκδοση τεύχους, οργάνωση έκθεσης των μελετών 
που βραβεύτηκαν)…».

5. Την παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015, (Α΄ 176)  
σύμφωνα με την οποία : «….στους ιδιώτες - μέλη των 
ανωτέρων συλλογικών οργάνων καθορίζεται αποζημί-
ωση με απόφαση του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, η 
οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα (50) πενήντα ευρώ 
ανά συνεδρίαση και μέχρι (50) συνεδριάσεις ετησίως».

6. Τον ν. 3469/2006 (Α΄ 131), άρθρο 5 παρ. 2 περ. ιβ΄, 
περί δημοσίευσης σε ΦΕΚ της συγκρότησης της Κριτικής 
Επιτροπής.

7. Τον ν. 3861/2010 (Α΄ 112), περί υποχρεωτικής ανάρ-
τησης πράξεων στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

8. Την υπ’ αρ. 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 προ-
σχεδίων 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.

9. Την υπ’ αρ. 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 πλη-
ρωμή ισόποσης δαπάνης από τον ΚΑΕ του οικονομικού 
έτους 2020 (κωδικός 30.7413.034) για τον Σύνθετο Αρ-
χιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων του Δήμου Χανίων.

10. Την υπ’ αρ. 818/2019 (ΑΔΑ: 6Χ7ΓΩΗ5-ΘΒΖ) από-
φαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, με την οποία 
ορίζονται τα μέλη της κριτικής επιτροπής του διαγωνι-
σμού εκ μέρους του Δήμου Χανίων.

11. Tο υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΣΣΠ/119426/310 23-01-2020 
έγγραφο της Διεύθυνσης Μελετών και Έργων Αστικών 
Αναπλάσεων του Υ.Π.ΕΝ. προς τον Δήμο Χανίων (Αρ. 
πρωτ. Δήμου Χανίων 3125/27-01-2020) και το συνημ-
μένο σε αυτό πρακτικό κλήρωσης, στο οποίο ορίζονται 
τα μέλη της κριτικής επιτροπής του διαγωνισμού , για τις 
κατηγορίες Αρχιτεκτονικών μελετών και μελετών Αστι-
κού Σχεδιασμού και Έργων Διαμόρφωσης – Ανάπλασης 
Ελεύθερων Χώρων.

12. Το υπ’ αρ. 12020/07-04-2020 έγγραφο του Περιφε-
ρειακού τμήματος Χανίων του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Διπλωματούχων Μηχανολόγων (15780/2020 αρ. πρωτ. 
Δήμου Χανίων), με το οποίο ορίζεται το μέλος της κρι-
τικής επιτροπής του διαγωνισμού για την κατηγορία με-
λέτης Μηχανολογικών , Ηλεκτρολογικών, Ηλεκτρονικών.

13. Το από 13-04-2020 έγγραφο του Συλλόγου Πολι-
τικών Μηχανικών Ελλάδος (16292/2020 αρ. πρωτ. Δή-
μου Χανίων), με το οποίο ορίζεται το μέλος της κριτικής 
επιτροπής του διαγωνισμού για την κατηγορία μελέτης 
Στατικών, αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε την Κριτική Επιτροπή για τον Ανοικτό 
Σύνθετο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων με τίτ-
λο «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΚΟ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ», αποτελούμενη από τους:

1. Κυριαφίνη Θεοδώρα του Ιωάννη, αρχ. μηχ/κός, ελεύ-
θερη επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΜ257064, ως κριτής «εκ 
προσωπικοτήτων», με την ιδιότητα του Προέδρου της 
επιτροπής, με αναπληρώτρια την Φραγγεδάκη Ευαγγελία 
του Ιωάννη, αρχ. μηχ/κό, ΕΔΙΠ, ΕΜΠ, με ΑΔΤ ΑΕ016210.

2. Ανδρουλάκη Μαρία του Ιωάννη, αρχ. μηχ/κός , υπάλ-
ληλος της ΤΥΔΧ Χανίων, με ΑΔΤ ΑΙ469115, ως μέλος - εκ-
πρόσωπος της διοργανώτριας αρχής, με αναπληρώτρια 
την Σταματιάδη Καλλιόπη του Γρηγορίου, αρχ. μηχ/κό, 
υπάλληλο της ΤΥΔΧ , με ΑΔΤ ΑΕ952976.

3. Παπαδάκη Αφροδίτη του Εμμανουήλ, αρχ. μηχ/κός, 
υπάλληλος της ΤΥΔΧ, με ΑΔΤ ΑΙ971371, ως μέλος - εκπρό-
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σωπος της διοργανώτριας αρχής, με αναπληρώτρια την 
Βαγιανού Ελένη του Χαραλάμπου, αρχ. μηχ/κό, υπάλλη-
λος της ΤΥΔΧ, με ΑΔΤ Χ780818.

4. Γιόγιας Νικόλαος του Ιωάννη, αρχ.μηχ/κός, ελεύθ. 
επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΝ019769, ως μέλος από τον κα-
τάλογο κριτών του ΥΠΕΝ, με αναπληρώτρια την Iωαν-
νίδου Λητώ του Ιωάννη, αρχ.-μηχ, ελεύθ. επαγγελματία, 
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 ανα-
πληρωτή τον Διγώνη Ελευθέριο του Κων/νου, αρχ.μηχ/
κό, ελεύθ. επαγγελματία, με ΑΔΤ Φ093892.

Για τη διασφάλιση της λειτουργίας της Κριτικής Επι-
τροπής, 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 Ιωάννη, αρχ. μηχ/κός, 
ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ Σ286699,

• Παπαματθαίου Iωάννα του Ιωάννη, αρχ. μηχ/κός, 
ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΕ098608.

6. Μαρακάκης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ, μηχ. 
μηχ/κός, ελεύθ. επαγγελματίας, με ΑΔΤ ΑΗ975507, ως 
μέλος εκπρόσωπος του αρμόδιου κλαδικού φορέα, με 
αναπληρωτή τον Κουτσουνάκη Γεώργιο του Ιωάννη, μηχ. 

μηχ/κό, ελεύθ. επαγγελματία, με ΑΔΤ ΑΝ478357.
7. Παληός Μιχαήλ του Εμμανουήλ, 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 του Ευτυχίου, διοικητική υπάλ-
ληλο, με ΑΔΤ ΑΒ975079.

Οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα της κριτικής επιτρο-
πής ορίζονται από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 12 
της υπ’ αρ. οικ.26804/16-06-2011 υπουργικής απόφασης 
(Β΄ 1427), 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 η 
καταβολή αμοιβής με βάση τα οριζόμενα στις κείμενες 
διατάξεις, αυτή καταβάλλεται εφάπαξ στο τέλος των ερ-
γασιών. Η αμοιβή θα οριστεί με μεταγενέστερη απόφαση 
και θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου 
Χανίων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Ο Πρόεδρος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΛΟΓΛΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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