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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

Λάρισα 28-07-2022 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 511 

 

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων που αφορά τον ανοικτό αρχιτεκτονικό 

διαγωνισμό προσχεδίων, ενός σταδίου, κάτω των ορίων με απονομή βραβείων με τίτλο 

«Αναβίωση του ρολογιού της Λάρισας-ανέγερση νέου δημοτικού ρολογιού». 

 

Στη Λάρισα σήμερα 28-07-2022 ηµέρα της εβδοµάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.µ., η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 

32294/22-07-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Αθανασίου Αδαμόπουλου, που 

ορίστηκε με τη µε αριθµ. 16/07-01-2022 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα 

µέλη οι κ.κ. 1) Αθανάσιος Αδαμόπουλος ως Πρόεδρος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Σούλτης 

Γεώργιος, 4) Βούλγαρης Σωτήριος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αναστασίου Μιχαήλ, 7) Απρίλη 

Αγορίτσα και 8) Νταής Παναγιώτης. 

Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης 

(πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης), μετά από ομόφωνη απόφαση ένταξης 

λόγω του κατεπείγοντος λήψης απόφασης, σχετικά με το θέμα: Παράταση προθεσμίας υποβολής 

προτάσεων που αφορά τον ανοικτό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων, ενός σταδίου, κάτω των 

ορίων με απονομή βραβείων με τίτλο «Αναβίωση του ρολογιού της Λάρισας-ανέγερση νέου 

δημοτικού ρολογιού» και αφού έλαβε υπόψη: 

1. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Τη με αριθμ. πρωτ. 32410/22-07-2022 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα 

Κτιριακών Έργων & Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής: 

Σύμφωνα με: 

1) Το άρθρο 1 παρ.2.β., της με αρ. ΦΕΚ 2239/31-05-2021/τεύχος Β΄ Απόφασης 

Υ.Π.ΕΝ./ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 “Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και 

γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων” 

2) Την με αρ.154/17-03-2022 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων 

που εγκρίνει τα τεύχη της  προκήρυξης για την διενέργεια του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού του 

θέματος και ειδικότερα το άρθρο 8 της προκήρυξης, με το οποίο συστήνεται η κριτική επιτροπή του 

παραπάνω Διαγωνισμού, η οποία ορίζει ότι:Η επιλογή των 3 (τριών) κριτών θα διενεργηθεί με 

κλήρωση, με ευθύνη του Υ.Π.ΕΝ. από τον αντίστοιχο κατάλογο της κατηγορίας μελέτης. Η 

απόφαση της συγκρότησης της κριτικής επιτροπής δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 

κατά την διάταξη της περ.ΙΒ΄ της παρ.2, του άρθρου 5 του Ν.3469/2006-ΦΕΚ 131Α΄ και 

δημοσιοποιείται 20 (είκοσι) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μελετών. 

3) Η Υπηρεσία με το υπ΄αρ.πρ. 12959/28-03-2022 αίτημά της προς το Υ.Π.ΕΝ./Διεύθυνση 

Μελετών και Έργων Αστικών Αναπλάσεων (Δ.Μ.Ε.Α.Α.), αιτήθηκε τον ορισμό με κλήρωση των 

τριών (3) εκ των πέντε (5) μελών της επιτροπής διαγωνισμού καθώς και τους αναπληρωματικούς 

αυτών ή τυχόν επιλαχόντα μέλη, από τον κατάλογο των κριτών του Υ.Π.ΕΝ. Κατόπιν προφορικής 

επικοινωνίας της Υπηρεσίας με την ανωτέρω Διεύθυνση του Υ.Π.ΕΝ., μας επισημάνθηκε ότι 

επειδή δεν κατέστη δυνατόν να καταρτιστεί κατάλογος κριτών για τον κριτή πολιτικό μηχανικό, 

λόγω έλλειψης συμμετοχών, ο ορισμός του κριτή αυτής της ειδικότητας θα πρέπει να οριστεί από 

τον αντίστοιχο κλαδικό φορέα. 

4) Η Υπηρεσία με το υπ΄αρ.πρ. 31036/12-07-2022 αίτημά της προς το Τοπικό Τμήμα 

Λάρισας/Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών αιτήθηκε τον ορισμό του κριτή πολιτικού μηχανικού με 
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εξειδίκευση σε κτιριακά έργα, με τον αναπληρωτή του. 

Λόγω μη έγκαιρης απάντησης στα ανωτέρω αιτήματά μας (σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του 

παρόντος), η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης της συγκρότησης της κριτικής 

επιτροπής (20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μελετών) δεν είναι εφικτή.  

Ζητούμε όπως η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων μετατεθεί από τις 26-08-2022 στις 17-

10-2022 ημέρα Δευτέρα, ώστε η διαδικασία να είναι σύννομη.  

Η νέα αυτή ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί με e-mail, από το τμήμα Κτιριακών Έργων & 

Αναπλάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Λαρισαίων, στους εγγραφέντες στον κατάλογο των 

συμμετεχόντων και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων. Κατά τα λοιπά ισχύει ως 

έχει η παρ. Β.6 της Περίληψης Προκήρυξης, πλην της ημερομηνίας υποβολής των μελετών. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων που αφορά τον ανοικτό 

αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων, ενός σταδίου, κάτω των ορίων με απονομή βραβείων με 

τίτλο «Αναβίωση του ρολογιού της Λάρισας-ανέγερση νέου δημοτικού ρολογιού», για τους λόγους 

που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση. 

Επομένως, η ημερομηνία μετατίθεται από τις 26-08-2022 στις 17-10-2022 ημέρα Δευτέρα, 

ώστε η διαδικασία να είναι σύννομη. 

Η νέα αυτή ημερομηνία θα γνωστοποιηθεί με e-mail, από το τμήμα Κτιριακών Έργων & 

Αναπλάσεων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Λαρισαίων, στους εγγραφέντες στον κατάλογο των 

συμμετεχόντων και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαρισαίων. Κατά τα λοιπά ισχύει ως 

έχει η παρ. Β.6 της Περίληψης Προκήρυξης, πλην της ημερομηνίας υποβολής των μελετών. 

 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε. 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΜΑΜΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

ΑΛΕΞΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 


