
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ  

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΑΡΙΘΜ. 68/26.04.2021 

 

 

 Θέμα 6o: 

             6.4 

Τεχνικά 

Χορήγηση νέας παράτασης παραλαβής των μελετών που θα υποβληθούν 

στα πλαίσια του σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με 

τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ 

ΣΑΜΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016 και της με 

αρ.πρωτ.οικ.26804/16-6-2011 απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας 

των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με 

απονομή βραβείων» (ΦΕΚ 1427Β' /2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου αφού έλαβε υπόψη : 

o Τις διατάξεις του Π.Δ. 83/1984 (ΦΕΚ 31/20.3.1984, τ. Α’) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, 

Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» όπως ισχύει, 

o Τη διάταξη του άρθρου 2 του Π.Δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 

έως 49 του Π.Δ. 160/2008 (ΦΕΚ 220 Α/03.11.2008) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15 του 

«Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», 

o Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της 

ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

114/04.08.2017, τ. Α’), 

o Την υπ’ αριθμ. 1/13.09.2018 απόφαση της Συγκλήτου «Ανάθεση αρμοδιοτήτων της 

Συγκλήτου στο Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (ΦΕΚ 4507/τ. 

Β’/12.10.2018), (ΑΔΑ: ΨΝΓΥ469Β7Λ-1ΧΔ), 

o Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως ισχύει, 

o Την με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας των 

αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων» 

(ΦΕΚ 1427Β' /2011) μετά την τροποποίηση με την υπ' αρ. 22186/4-5-2012, απόφασης 

Υ.Π.Ε.Κ.Α (ΦΕΚ 1494Β'/2012), και την  Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/81319/238/2019(ΦΕΚ 

3537/Β’/20-9-2019) όπως ισχύει, 

o Την υπ’αριθμ. πρωτ. οικ. 23932/16-05-2017 Εγκύκλιο 1 Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας (ΑΔΑ:ΨΤΡ64653Π8-ΟΨ2), 

o Τον Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και 

παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 42Α’/2005), όπως ισχύει σήμερα 

o Τον Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν. 

4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα 

κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο», 

o Τον Ν.3833/2010 «Προστασία της εθνικής οικονομίας – Επείγοντα μέτρα για την 

αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης» (Φ.Ε.Κ. 40 Α/2010), όπως τροποποιήθηκε το 

άρθρο 21, του Ν. 4024/2011, Φ.Ε.Κ. 226Α'/27-10-2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως τροποποιήθηκε 

με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 53154/2012 ΥΑ (ΑΔΑ: Β43Δ0-Η0Τ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ισχύει σήμερα, 

o Τον Ν.4129/2013 (ΦΕΚ52Α’) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

o Τον Ν. 4354/15 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και 

άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 176/Α’/16-12-2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

για τις αμοιβές συλλογικών οργάνων, 

o Τον N.3548/2007 (ΦΕΚ 68 Α’) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 
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o Τον Ν.3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων 

περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων» (Α'/32), όπως ισχύει, 

o Τον Ν. 4278/2014 (Α΄157) και ειδικότερα το άρθρο 59 αυτού «Άρση περιορισμών συμμετοχής 

εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα», 

o Το Π.Δ. 696/1974 “Περί αμοιβών μηχανικών δια σύνταξιν μελετών, επίβλεψιν, παραλαβήν  

κλπ  Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών και Κτιριακών Έργων, ως και Τοπογραφικών, 

Κτηματογραφικών  και  Χαρτογραφικών Εργασιών και σχετικών τεχνικών προδιαγραφών 

μελετών” (Α' 301), όπως ισχύει, ως προς το μέρος Β΄ (Προδιαγραφές) και ως συγκριτικό 

στοιχείο για τη προεκτίμηση αμοιβών μελετών που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό 

αμοιβών, 

o Την με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-5-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2519) «Έγκριση 

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 

4412/2016, 

o Την με αρ. ΔΝΣγ/56023/ΦΝ 466/2-8-2017 Απόφαση ΥΠΕΝ (ΦΕΚ Β’ 2724/Β/3-8-2017) 

«Τροποποίηση της με αρ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/16-5-2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 

2519) απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και 

παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών», 

o Την Εγκύκλιο 2/19-3-2020 του ΥΠΟΜΕ «Αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του 

Κανονισμού  Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και υπηρεσιών για το έτος 2020», 

o Τις ισχύουσες προδιαγραφές για τις ανατιθέμενες κατηγορίες μελετών, 

o Την Απόφαση Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: 68Υ44653Π4-425) περί «μη 

χαρακτηρισμού ως μνημείων των κτιρίων 2.1, 2.2, 2.3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.5, 09.1, 09.2, 10.1, 12.1, 

19.5, 19.6, 19.7, 22.1, 22.2, 22.3, 23.1, 25.4, .25.5, 25.6, 26.1, 26.2, 28.1, 29.2, 31.2 του βιομηχανικού 

συγκροτήματος των βυρσοδεψείων (Ταμπάκικα), φερόμενης ιδιοκτησίας Πανεπιστημίου 

Αιγαίου στο Καρλόβασι, Δήμου Σάμου», 

o Την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/181518/16995/2146/17-5-2017 Απόφαση Υπουργού 

Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: 63ΕΥ4653Π4-Ω99) περί «χαρακτηρισμού ως μνημείων, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1β του Ν. 3028/2002, των κελυφών των κτιρίων 

01.1, 03.1-03.9, 04.7, 07.1, 12α,13.1-13.2, 15.1, 15.2, 16.1, 17.1, 18.1, 18.2, 18.3, 19.1, 19.3, 19.4, 25.1, 

25.2, 25.3, 27.1, 27.2, 27α, 28.2, 29.1, και 32.1 των κελυφών των κτιρίων(κατοικιών) 06.8, 09.3, 

25.7 του βιομηχανικού συγκροτήματος των βυρσοδεψείων (Ταμπάκικα) και του κτιρίου 

08.1-08.3 μαζί με τον μηχανολογικό του εξοπλισμό in situ,  φερόμενης ιδιοκτησίας 

Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Καρλόβασι, Δήμου Σάμου» (ΦΕΚ  τευχος Α.Π./101/11-5-2017), 

o Την Απόφαση ΥΠΟΜΕ υπ’ αριθμ. ΔΝΣβ/1732/ΦΝ 466 «Εξειδίκευση του είδους των 

παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης σε ό,τι αφορά τα 

συγκοινωνιακά (οδικά) έργα, τα υδραυλικά, τα λιμενικά και τα κτιριακά έργα», (ΦΕΚ 

1047/Β’/29-3-2019), 

o Την Απόφαση έγκρισης κτιριολογικού προγράμματος 34934/Α2/9-3-2020 (ΑΔΑ: 

66ΔΤ46ΜΤΛΗ-45Γ), 

o Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16): “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες”, 

o Τον Ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του 

Π.Δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα οι διατάξεις του άρθρου 1, 

o Τον Ν.2690/1999 (Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

o Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (Α΄ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,  

o Τον Ν.4270/2014  (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση 

της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
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o Την παρ. Ζ’ του Ν. 4152/2013 (Α΄107) «Προσαρμογή της ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», 

o Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

o Τον Ν. 4076/2012 (Α’ 159) «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και 

άλλες διατάξεις», 

o Τον Ν. 4009/2011 (Α’ 195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και 

διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

o Τον N. 4013/2011  (Α΄ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», 

o Το Π.Δ. 28/2015 (Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 

και στοιχεία», 

o Την με αρ. 57654 (ΦΕΚ Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας 

και Ανάπτυξης», 

o Την με αριθ. Πρωτ. 37326-2/4/2018 Απόφαση ένταξης του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση 

του κτιρίου 04.7 του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα Ταμπάκικα Σάμου» στο Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο Αιγαίο 2017-2020 (Εθνικοί Πόροι ΠΔΕ), 

o Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 21/14.05.2020 έκτακτης συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 4.1 

«Α). Έγκριση της διενέργειας σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο 

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ ΣΑΜΟΥ», Β). Έγκριση σκοπιμότητας για τη 

δαπάνη των βραβείων του διαγωνισμού και για την ανάθεση των μελετών του έργου στον 

πρώτο βραβευθέντα», 

o Την υπ’ αριθμ. 41/26-27.05.2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου  θέμα 6.2 «Έγκριση 

α) διενέργειας σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο 

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ ΣΑΜΟΥ» σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στην με αρ.πρωτ.οικ.26804/16-6-2011 απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο 

διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με απονομή 

βραβείων» (ΦΕΚ 1427Β' /2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στον Ν. 4412/16 και β) των 

τευχών και του σχεδίου της προκήρυξης» (ΑΔΑ: Ω0ΡΤ469Β7Λ-Ι52), 

o Το τεύχος της εγκεκριμένης Προκήρυξης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 

(20PROC006855048 2020-06-12) η οποία δημοσιεύτηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 12-06-2020 και τα 

λοιπά εγκεκριμένα Τεύχη, 

o Το τεύχος της εγκεκριμένης Προκήρυξης του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 

(20PROC006854873 2020-06-12), η οποία απεστάλη στη TED στις 10-06-2020, 

o Την υπ’ αριθμ. 53/09.11.2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου θέμα 6.6  «Α) Παράταση 

παραλαβής των μελετών που θα υποβληθούν στα πλαίσια του σύνθετου αρχιτεκτονικού 

διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ 

ΣΑΜΟΥ», σύμφωνα με το άρθρο 60 παρ.3 περ. β΄ του ν.4412/2016. Β)Έγκριση της αλλαγής του 

εγγράφου της σύμβασης ήτοι της Προκήρυξης, σε ότι αφορά τις προδιαγραφές των 

παραδοτέων της παρ.15.2 – ΣΧΕΔΙΑ» (ΑΔΑ: ΩΔΖΕ469Β7Λ-ΓΘ4), 

o Την ΣΑΜ 046, στην οποία είναι ενταγμένο το έργο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ "ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ" ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 

ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟ», με κωδικό 

2016ΣΜ04600001, 
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o Την ΣΑΕ 388 στην οποία είναι ενταγμένο το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 04.7 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ ΣΑΜΟΥ» με κωδικό 

2018ΣΕ38800010, 

o Την απόφαση της υπ’ αριθμ. 62/18-2-2021 συνεδρίασης του Πρυτανικού Συμβουλίου θέμα 

6.4 με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της παραλαβής των μελετών που θα υποβληθούν 

στα πλαίσια του εν λόγω διαγωνισμού, έως την 12η Μαΐου 2021, με αντίστοιχη παράταση 

της προθεσμίας υποβολής αίτησης για εγγραφή στον κατάλογο συμμετεχόντων έως την 

15η Απριλίου 2021, 

o Την προφορική εισήγηση του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και 

Ανάπτυξης, σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 8384/22.04.2021 εγγράφου του  Αναπλ. 

Προϊσταμένου της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 

o Το γεγονός ότι, σύμφωνα με την υπηρεσία διενέργειας:  

✓ βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία του ως άνω διαγωνισμού, όπως αυτή περιγράφεται 

στην με αρ.πρωτ.οικ.26804/16-6-2011 απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο διενέργειας 

των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με απονομή 

βραβείων» (ΦΕΚ 1427Β' /2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στον Ν. 4412/16,  

✓ η επιλογή των κριτών της Κριτικής Επιτροπής του διαγωνισμού, διενεργείται με 

κλήρωση, με ευθύνη του ΥΠΠΕΝ, από τον κατάλογο της αντίστοιχης κατηγορίας 

μελέτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 της Υ.Α. 26804/16-6-2011 Υ.ΠΕ.Κ.Α. 

(Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  

✓ στις 23/2/2021 παρελήφθη το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3819 έγγραφο του Υπουργείο 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το οποίο αποστέλλετε το πρακτικό με τα 

αποτελέσματα της κλήρωσης για δύο (2) τακτικά, δύο (2) αναπληρωματικά καθώς και 

δύο (2) επιλαχόντα μέλη για την πενταμελή κριτική επιτροπή του εν λόγω 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, για τις κατηγορίες των Αρχιτεκτονικών μελετών και 

Αστικού Σχεδιασμού & Έργων Διαμόρφωσης – Ανάπλασης Ελεύθερων Χώρων, με 

βάση τον κατάλογο του 2018-20 που έχει καταρτιστεί από την Κεντρική Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, η οποία  εξακολουθεί και ισχύει με την με αριθμ. 

πρωτ. 16799/30-03-2016.απόφαση της Γ.Γ. Π.ΕΝ, 

✓ στις 9/03/2021 παρελήφθη το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4987 έγγραφο του Συλλόγου Πολιτικών 

Μηχανικών Ελλάδος, σχετικά με τον ορισμό ενός (1)  εκπροσώπου-κριτή με τον 

αντίστοιχο αναπληρωτή του για τη συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής του Ανοικτού 

Σύνθετου Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο: 

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ ΣΑΜΟΥ», 

✓ η Διοργανώτρια Αρχή συγκροτεί την κριτική επιτροπή και αυτή η συγκρότηση 

γνωστοποιείται τουλάχιστον 20 ημέρες προ της καταληκτικής υποβολής των μελετών 

(που είναι η 11η Μαρτίου 2021) και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 & 4 του άρθρου 12 της Υ.Α. 26804/16-6-2011 

Υ.ΠΕ.Κ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1427 Β΄/2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

✓ δεν έχει γίνει ο ορισμός της κριτικής επιτροπής του εν λόγω Διαγωνισμού εκ μέρους 

της Διοργανώτριας Αρχής, 

✓ τις ιδιαίτερες συνθήκες που ισχύουν στη χώρα, λόγω της νόσου Covid-19, 

 

καθώς και μετά από συζήτηση, ομόφωνα 

 

αποφασίζει 

 

και εγκρίνει τη χορήγηση νέας παράτασης της παραλαβής των μελετών που θα υποβληθούν 

στα πλαίσια του σύνθετου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων με τίτλο 

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ 
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑ ΤΑΜΠΑΚΙΚΑ ΣΑΜΟΥ», σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016 και της με αρ. πρωτ. οικ. 26804/16-6-2011 απόφαση Υ.Π.Ε.Κ.Α. «Νέο πλαίσιο 

διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών και γενικά διαγωνισμών μελετών με απονομή 

βραβείων» (ΦΕΚ 1427Β' /2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, έως την 18η  Ιουνίου 2021, με 

αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας υποβολής αίτησης για εγγραφή στον κατάλογο 

συμμετεχόντων του Διαγωνισμού έως την 15η Μαΐου 2021, σύμφωνα με τα ανωτέρω.  

 

Η παρούσα απόφαση αναρτάται στον ιστότοπο του Προγράμματος «Διαύγεια», σύμφωνα με το 

Ν. 3861/2010. 
 

Ακολούθως, εξουσιοδοτείται η Κεντρική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για τις περαιτέρω 

ενέργειες. 

 

 

 

H Πρυτάνισσα 

 

 

 

Καθηγήτρια Χρυσή Βιτσιλάκη  
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