
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       
ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ                                
ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΔΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

     Από το αριθ. 41/28-12-2021 Πρακτικό  Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής
Επιτροπής με Τηλεδιάσκεψη.
 Αριθ. Απόφασης:519/2021      

    Περίληψη      
 
Παράταση  προθεσμίας
υποβολής  αίτησης  εγγραφής
στον  κατάλογο  συμμετεχόντων
στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό
προσχεδίων  με  τίτλο:
«Διαμόρφωση  Περιβάλλοντος
Χώρου  του  Κέντρου
Παλαιοντολογίας Μηλιάς Δήμου
Γρεβενών».

  Στα Γρεβενά,  σήμερα 28-12-2021  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  11:00 π.μ.
συνήλθε σε Τ  ακτική    συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Γρεβενών με
Τηλεδιάσκεψη ύστερα από την αριθ. 18118/24-12-2021 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου και Αντιδημάρχου κ.  Αδάμου Ματθαίου, που επιδόθηκε νόμιμα
χωριστά σε καθένα από τα μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75  παρ. 6 του
Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο  77 του Ν.4555/2018  και
διεξήχθη σύμφωνα με την εγκύκλιο 426/ΑΠ 77233/13-11-2020.
        Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος  διαπίστωσε ότι από τα
εννέα (9) τακτικά   μέλη της Οικονομικής Επιτροπής συνδέθηκαν και  δήλωσαν
παρόντα επτά (7)  ήτοι: 
         ΠΑΡΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:      ΑΠΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αδάμος Ματθαίος  (Πρόεδρος)   1.Παπαδόπουλος  Ιωάννης 
2. Τριγώνης Χρήστος 2.Παλάσκας Κωνσταντίνος 
3. Πέτρου Χρήστος Αν  και  κλήθηκαν  νόμιμα  δεν

προσήλθαν.
4. Τσικούρας Νικόλαος
5. Σιούλας Κωνσταντίνος
6. Κουπτσίδης Δημοσθένης
7. Δόλγηρας Ιωσήφ

    Στη συνεδρίαση συμμετέχει  (μετά από προφορική Εντολή του Προέδρου) και
η Μπασνά Δάφνω υπάλληλος του δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
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     Αφού διαπιστώθηκε η συμμετοχή καθώς από το σύνολο εννέα (9)  μελών
δήλωσαν παρόντα επτά (7) .
      Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε τα θέματα
ημερήσιας διάταξης ως εξής: 
7ο   ΘΕΜΑ:  Παράταση  προθεσμίας  υποβολής  αίτησης  εγγραφής  στον
κατάλογο  συμμετεχόντων  στον  Αρχιτεκτονικό  Διαγωνισμό  προσχεδίων
με  τίτλο:  «Διαμόρφωση  Περιβάλλοντος  Χώρου  του  Κέντρου
Παλαιοντολογίας Μηλιάς Δήμου Γρεβενών».

O πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών του επιτροπής
την εισήγηση της Διεύθυνσης  των  Τεχνικών Υπηρεσιών  η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη 
 α)Την  υπ’  αριθ.  181/2020  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου

Γρεβενών με την οποία “Εγκρίνεται η διεξαγωγή Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού προσχεδίων ενός σταδίου μιας κατηγορίας μελέτης με τίτλο
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου του κέντρου Παλαιοντολογίας Μηλιάς
Δήμου Γρεβενών” 

β)  Την  αριθ.  163/2021  Απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου
Γρεβενών  με  την  οποία  τροποποιείται  η  αριθ.  181/2020  προηγούμενη
απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ως  προς  το  αποφασιστικό  μέρος
αυτής

  γ) Το υπ’ αριθμ. 67075/16-12-2021 έγγραφο του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ με θέμα:
«Καθυστέρηση  ανάρτησης  Διακήρυξης  του  Δήμου  Γρεβενών  στην
ιστοσελίδα του ΣΑΔΑΣ - ΠΕΑ»
δ)  Τον  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87/07.06.2010  τεύχος  Α')  Νέα  Αρχιτεκτονική
της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -  Πρόγραμμα
Καλλικράτης,  άρθρο 72, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα 
ε)  Τον  Ν.  4412/2016  “Δημόσιες  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,  ειδικότερα  των
κανόνων σχετικά με τη διοργάνωση διαγωνισμών μελετών και την επιλογή
συμμετεχόντων του άρθρου 113
στ) Την  Αποφ-ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387/21  (ΦΕΚ-2239/Β/31-5-21) “Νέο
πλαίσιο  διενέργειας  των  αρχιτεκτονικών  διαγωνισμών  και  γενικά  των
διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων”

Ο  Δήμος  Γρεβενών  έχει  προκηρύξει  Αρχιτεκτονικό  Διαγωνισμό
Προσχεδίων  με  τίτλο:  «Διαμόρφωση  Περιβάλλοντος  Χώρου  του  Κέντρου
Παλαιοντολογίας Μηλιάς Δήμου Γρεβενών» και όπως ορίζεται στο άρθρο 26
της  Διακήρυξης  του Διαγωνισμού μετά  την έναρξη του διαγωνισμού  στις
25/11/2021  οι  ενδιαφερόμενοι  έχουν  προθεσμία  υποβολής  αίτησης
εγγραφής  στον  κατάλογο  συμμετεχόντων  (15)  δεκαπέντε  ημερών  ήτοι
10/12/2021.

Σύμφωνα   με  το  άρθρο  24  της  Διακήρυξης  του  Διαγωνισμού  θα
πρέπει  η  Διακήρυξη  και  τα  τεύχη  να  δημοσιευτούν  στις  ιστοσελίδες  του
ΤΕΕ και του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ. Η υπηρεσία μας με το υπ’ αριθμ. 16498/30-11-
2021  έγγραφό  μας  τους  κοινοποίησε  τα  απαιτούμενα  στοιχεία  για  την
ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα τους. 

Λόγω τεχνικού προβλήματος της ιστοσελίδας αλλά και βλάβης στον
τεχνικό  εξοπλισμό  του  ΣΑΔΑΣ –  ΠΕΑ,  που  προκλήθηκε  από  την  μεγάλη
κακοκαιρία  που έπληξε  την Αττική,  σύμφωνα  με  το  γ)  σχετικό  έγγραφο
του  συλλόγου,  η  συγκεκριμένη  ανάρτηση  έγινε  στις  13/12/2021,
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ημερομηνία  μετά  την  λήξη  της  προθεσμίας  υποβολής  αίτησης  εγγραφής
στον κατάλογο συμμετεχόντων η οποία ήταν καταληκτική στις 10/12/2021
(άρθρο 26 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού).

Ο  ΣΑΔΑΣ  –ΠΕΑ  είναι  ο  επίσημος  σύλλογος  των  αρχιτεκτόνων  ο
οποίος  μέσω  της  ιστοσελίδας  του  ενημερώνει  τα  μέλη  του  για  τους
αρχιτεκτονικούς διαγωνισμού που εξελίσσονται σε όλη την Ελλάδα.

Μετά  από  αρκετές  τηλεφωνικές  οχλήσεις  αρχιτεκτόνων  και
μελετητικών  γραφείων  που  θέλουν  να  συμμετέχουν  στον  συγκεκριμένο
διαγωνισμό και που λόγω της καθυστερημένης ανάρτησης της ανακοίνωσης
από το ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ είναι εκπρόθεσμες οι συμμετοχές τους και το γεγονός
ότι η συμμετοχή πολλών μελετητών στη διαδικασία του διαγωνισμού  είναι
προς  όφελος  του  Δήμου  γιατί  θα  υπάρχουν  αρκετές  προτάσεις  που  θα
αξιολογηθούν  από  την  κριτική  επιτροπή  του  Διαγωνισμού  και  ο
ανταγωνισμός θα είναι μεγαλύτερος

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ 
Την  παράταση  της  προθεσμίας  υποβολής  αίτησης  εγγραφής  στον

κατάλογο συμμετεχόντων έως τις  20/01/2022 τροποποιώντας τον πίνακα
του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής διαγωνισμού ως εξής: 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Έναρξη  του  Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού με την δημοσίευση
των τευχών του Διαγωνισμού ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ Τ 25-11-2021

Προθεσμία  υποβολής  αίτησης
εγγραφής  και  παραλαβής  των
στοιχείων του Διαγωνισμού

Τ + 15 ημέρες
10-12-2021

Παράταση προθεσμία  υποβολής
αίτησης εγγραφής και παραλαβής
των στοιχείων του Διαγωνισμού

41 ημέρες
20-01-2022

Προθεσμία  υποβολής
ερωτημάτων  από  τους
διαγωνιζόμενους Τ + 30 ημέρες + 41  ημέρες

παράτασης
07-02-2022

Προθεσμία  απάντησης  σε
ερωτήματα

Τ + 40 ημέρες + 41  ημέρες
παράτασης

21-02- 2022

Λήξη  προθεσμίας  υποβολής
Μελετών

Τ + 120 ημέρες + 41 ημέρες
παράτασης

09-05-2022

ΑΔΑ: ΨΚΛ5Ω9Γ-ΞΧΥ



Συνημμένα
Το υπ’ αριθμ. 67075/16-12-2021 έγγραφο του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ.

Στη  συνέχεια  ο  Πρόεδρος   της  Επιτροπής   κάλεσε  τα  μέλη  να  αποφασίσουν
σχετικά:                      

                 Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
      Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και αφού έλαβε
υπόψη της τα ανωτέρω και : 

Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 3 του Ν. 4623/2019 και το άρθρο 40 του Ν. 4735/20.
Την εισήγηση της υπηρεσίας.         

    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγρα-
φής  στον  κατάλογο  συμμετεχόντων  έως  τις  20-01-2022  τροπο-
ποιώντας  τον πίνακα του χρονοδιαγράμματος διεξαγωγής διαγωνι-
σμού ως εξής:                     

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Έναρξη  του  Αρχιτεκτονικού
Διαγωνισμού με την δημοσίευση
των τευχών του Διαγωνισμού ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ Τ 25-11-2021

Προθεσμία  υποβολής  αίτησης
εγγραφής  και  παραλαβής  των
στοιχείων του Διαγωνισμού

Τ + 15 ημέρες
10-12-2021

Παράταση προθεσμία  υποβολής
αίτησης εγγραφής και παραλαβής
των στοιχείων του Διαγωνισμού

41 ημέρες
20-01-2022

Προθεσμία  υποβολής
ερωτημάτων  από  τους
διαγωνιζόμενους Τ + 30 ημέρες + 41  ημέρες

παράτασης
07-02-2022

Προθεσμία  απάντησης  σε
ερωτήματα

Τ + 40 ημέρες + 41  ημέρες
παράτασης

21-02- 2022

Λήξη  προθεσμίας  υποβολής
Μελετών

Τ + 120 ημέρες + 41 ημέρες
παράτασης

09-05-2022
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  Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 519/2021.
……………………………………………................................................................
Για  τα  παραπάνω  θέματα  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και

υπογράφεται ως εξής: 
 Ο Πρόεδρος                                                           Τα Μέλη

          Υπογραφή                                                             Υπογραφές
                                                Ακριβές απόσπασμα
                                                Γρεβενά 29-12-2021
                                                      Ο Πρόεδρος                               

                                           Αδάμος Ματθαίος
       Αντιδήμαρχος

       Οικονομικών- Διοικητικών                  
                  Υπηρεσιών 
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