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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμό 45ης /30 Νοεμβρίου 2021 Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καβάλας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αριθ. απόφασης  528/2021
 «Παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσχεδίων για 

τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων, ενός σταδίου, με 
τίτλο: Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΡΟΜΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ             ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Στο Δημοτικό Κατάστημα Καβάλας, σήμερα στις 30 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2021 ημέρα 

της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14.00΄, συνεδρίασε με μεικτή συνεδρίαση (διά ζώσης και με 
τηλεδιάσκεψη), σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 643/24.09.2021/Α.Π.69472/24.09.2021 (Α.Δ.Α. 
ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, η Οικονομική Επιτροπή Δήμου 
Καβάλας μετά την από 26 Νοεμβρίου 2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στα 
μέλη της.

Λόγω του ότι τα τακτικά μέλη κ. Ιγνατιάδης Παναγιώτης και Καλανταρίδης Ηλίας είχαν 
δηλώσει κώλυμα συμμετοχής στην εν λόγω συνεδρίαση, κλήθηκαν και ήταν παρόντα τα 
αναπληρωματικά μέλη κ. Λαζαρίδης Σωτήριος και Ιωσηφίδου Αναστασία αντίστοιχα.

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
Δρακονάκη Ευαγγελία, Ιωσηφίδου Αναστασία, Λαζαρίδης Σωτήριος, Μιχαηλίδης Γεώργιος, 
Μουμτσάκης Απόστολος, Παππάς Λεωνίδας, Χρόνης Απόστολος. 

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αν και κλήθηκαν νόμιμα με τη με αριθμό 45/2021 πρόσκληση, είναι οι πιο κάτω:
Κελαϊδάκης Εμμανουήλ.

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Προσήλθαν: 
Απεχώρησαν: 
Επανήλθαν:

Αν και κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, παρευρέθηκαν:

Μετά τη διαπίστωση απαρτίας (άρθρο 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο 77 παρ. 1 του Ν. 4555/2018) και έχοντας υπόψη τις υπ’ αριθ. 437, 474 /2019 & 82/2020 
αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, την υπ’αριθ.πρωτ. 28205/2-9-2019 απόφαση 
Δημάρχου Καβάλας όπως τροποποιήθηκε με τις υπ΄αριθ.πρωτ. 21670/28-8-2020 & 5385/1-3-2021 
αποφάσεις Δημάρχου Καβάλας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Παράταση της προθεσμίας 
υποβολής των προσχεδίων για τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό προσχεδίων, ενός σταδίου, με 
τίτλο: Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας», ανέγνωσε την υπ’ αριθ. 33461/2021 εισήγηση του 
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Τμήματος Μελετών & Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, στην οποία αναφέρονται τα 
εξής:

Έχοντας υπόψη:
α) Την υπ’ αρ. 331/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΖΑΡΩΕ6-ΚΜΞ), με την 

οποία εγκρίθηκε η υποβολή της αίτησης για χρηματοδότηση του ανωτέρου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2019 – Αρχιτεκτονικοί 
Διαγωνισμοί», συνολικού προϋπολογισμού 74.750,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

β) Την υπ΄ αριθ. 190.10.2/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου ταμείου περί 
ένταξης στο Χ.Π. «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» Α.Π. 3: Λοιπές δράσεις 
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου, του Δήμου Καβάλας για την χρηματοδότηση: ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΑΝΑΠΛΑΣΗ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ με προϋπολογισμό χρηματοδότησης για τα 3 βραβεία «1ο βραβείο: 
25.312,50 € (άνευ ΦΠΑ), 2o βραβείο: 18.562,50 € (άνευ ΦΠΑ) και 3o βραβείο: 12.375,00 € (άνευ 
ΦΠΑ) », επιπλέον εξαγορά μέχρι πέντε μελετών αντί του ποσού 2.000 € (άνευ ΦΠΑ) εκάστη ήτοι 
συνολικά: 82.150,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και 5.000,00 € για λοιπά έξοδα.

γ) Την υπ΄ αριθ. 15/2021 απόφαση της Οικονομικής περί έγκρισης τροποποίηση της υπ. αρ. 
331/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, ως προς τον τίτλο της πράξης «Ανοιχτός 
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης υλοποίησης: Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας» και 
συνολικού ποσού χρηματοδότησης 87.150,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. το οποίο αναλύεται 
ως εξής: «1ο βραβείο: 25.312,50€ (άνευ ΦΠΑ), 2o βραβείο: 18.562,50€ (άνευ ΦΠΑ) και 3o βραβείο: 
12.375,00€ (άνευ ΦΠΑ)», επιπλέον εξαγορά μέχρι πέντε μελετών αντί του ποσού 2.000€ (άνευ ΦΠΑ) 
εκάστη ήτοι συνολικά: 82.150,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και 5.000,00€ για λοιπά έξοδα.

δ) Την υπ’ αρ. 198/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ:ΨΨ5ΗΩΕ6-7ΗΣ), με την οποία 
έγινε η έγκριση διενέργειας του ανωτέρου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού.

ε) Την υπ’ αρ. 301/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9ΦΖΩΕ-ΡΑΧ), με την οποία 
εγκρίθηκε η διακύρηξη, οι όροι και τα τεύχη δημοπράτησης του ανωτέρου αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού.

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 12 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 «Νέο 
πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με απονομή 
βραβείων» (ΦΕΚ2239/Β/31-05-2021). 

ζ) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) :  «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

η) Την παρ. 4 του άρθρου 12 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/2021 «Νέο 
πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με απονομή 
βραβείων» (ΦΕΚ2239/Β/31-05-2021),  με την οποία δημοσιοποιήθηκε ο ανωτέρω διαγωνισμός 
αναφέρεται ότι η συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής δημοσιεύεται στην εφημερίδα της Κυβέρνησης 
τουλάχιστον 20 ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των μελετών

Ο Δήμος Καβάλας έχει προκηρύξει Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων, ενός σταδίου, με τίτλο : 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΙΑΣ». Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσχεδίων 
μελετών του διαγωνισμού, όπως ορίζεται στην περίληψη της προκήρυξης, είναι η 23η Δεκεμβρίου 2021, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00. 

Λόγω των καθυστερήσεων που προέκυψαν για την συγκρότηση της επταμελούς κριτικής επιτροπής 
που οφείλεται στην μη έγκαιρη αποστολή του ορισμού των προβλεπόμενων τεσσάρων κριτών από τον 
κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ, με αποτέλεσμα να μην μπορεί  να τηρηθεί η απαίτηση της παρ. 4 του 
άρθρο 12 του η) σχετικού, εισηγούμαστε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσχεδίων 
μελετών του ανωτέρω διαγωνισμού μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
14:00.

Παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στην Οικονομική Επιτροπή για την λήψη σχετικής 
απόφασης.
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Στη συζήτηση του θέματος παρέστη ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιακωβίδης 

Ιωάννης, ο οποίος έδωσε διευκρινήσεις σχετικά με το θέμα.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72  του 

Ν.3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όλα τα 
προαναφερόμενα έγγραφα και την ανωτέρω εισήγηση, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής των προσχεδίων μελετών του  
αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων, ενός σταδίου, με τίτλο: Ανάπλαση Πλατείας 
Ελευθερίας» μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00.

Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής 

 

Ιωάννης Προμούσας 
Αντιδήμαρχος Καβάλας
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