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2 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

3 Οργανισμοί - Λοιποί Φορείς

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

   Αριθμ. Π 46Ι- 64969 
Τροποποίηση της Π46Ι-59349/09.10.2019 (ΥΟΔΔ 

852) απόφασης, παύση δύο Μελών του Διοικητι-

κού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «Ελλη-

νική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπο-

ρίου Α.Ε.», με δ.τ. «Enterprise Greece Α.Ε.» λόγω 

αλλαγής του καταστατικού αυτής.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) της παρ. 6, περ. α΄ και των παρ. 10, 11 του άρθρου 

4, του π.δ. 81/2019, «Σύσταση, συγχώνευση και μετονο-
μασία Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων 
τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ 
Υπουργείων» (Α΄ 119),

β) του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, «Σύσταση 
φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικα-
σίας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 29), όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 84 του ν. 4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα 
και άλλες διατάξεις» (Α΄167),

γ) του καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύ-
σεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», με δ.τ. «Enterprise 
Greece Α.Ε.», όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με την πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 84 του ν. 4635/2019 και ειδικό-
τερα της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του καταστατικού 
όπου καθορίζεται πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

δ) του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που 
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007 «Κύρω-
ση ως Κώδικα του "Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών”» (Α΄ 117),

ε) του ν. 3861/2010, «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερ-
νητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (Α΄ 
112), όπως ισχύει,

στ) του ν. 3469/2006, «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131), όπως 
ισχύει,

ζ) του άρθρου 119 περ. 22 του ν. 4622/2019, «Επιτε-
λικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρι-
κής δημόσιας διοίκησης» (Α΄ 133), σε συνδυασμό με το 
άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα κυβερνητικά όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο 
πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98), 

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

2. Την αριθμ. Π46Ι-50965/13.09.2019 (ΥΟΔΔ 763/ 
20.09.2019) απόφαση «Αποδοχή παραίτησης και ορι-
σμός Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας “Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.”, με 
δ.τ. “Enterprise Greece Α.Ε.” του Υπουργού Εξωτερικών»,

3. Την αριθμ. Π46Ι-59349/09.10.2019 (ΥΟΔΔ 852/
14.10.2019) απόφαση «Τροποποίηση της αριθμ.: Π46Ι-
50965/20.09.2019 (ΥΟΔΔ 763), αντικατάσταση και ορι-
σμός Προέδρου και Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Ανώνυμης Εταιρείας “Ελληνική Εταιρεία Επενδύσε-
ων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.”», με δ.τ. “Enterprise 
Greece Α.Ε.”».,

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από-
φασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του 
κρατικού προϋπολογισμού,

5. Την ανάγκη απρόσκοπτης λειτουργίας της «Ελλη-
νικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 
Α.Ε.», με δ.τ. «Enterprise Greece Α.Ε.», αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την αριθμ.: Π46Ι-59349/09.10.2019 
(ΥΟΔΔ 852/14.10.2019) απόφαση «Τροποποίηση της 
αριθμ.: Π46Ι-50965/20.09.2019 (ΥΟΔΔ 763), αντικατά-
σταση και ορισμός Προέδρου και Μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας “Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.”, με 
δ.τ. “Enterprise Greece Α.Ε.”». ως εξής:

i) Παύουμε από τις θέσεις μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας “Ελληνική Εται-
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ρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.”, με δ.τ. 
“Enterprise Greece Α.Ε.”, τους κάτωθι:

α) Ελένη Πατιμπούλη του Κωνσταντίνου, υπάλληλο 
Υπ. Εξωτερικών (ΑΔΤ Φ 040327),

β) Δούκα Μαρινόπουλο του Δημητρίου, υπάλληλο Υπ. 
Εξωτερικών (ΑΔΤ ΑΒ 527240).

ii) Ορίζουμε ως εκτελεστικό μέλος την Παναγιώτα Τρι-
τάκη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΚ 021689),

2. Κατόπιν των ανωτέρω μεταβολών, η σύνθεση του πεντα-
μελούς Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας έχει ως εξής:

(α) Γρηγόριος Δημητριάδης του Δημητρίου, Γενικός 
Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξω-
στρέφειας (ΑΔΤ ΑΒ 733147), ως Πρόεδρος (μη εκτελε-
στικό μέλος),

(β) Γεώργιος Φιλιόπουλος του Εμμανουήλ (ΑΔΤ ΑΑ 
244076), ως Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος)

(γ) Δημήτριος Κούρκουλας του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΟ 
076199), ως μέλος (μη εκτελεστικό),

(δ) Παναγιώτα Τριτάκη του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΚ 
021689), ως μέλος (εκτελεστικό),

(ε) Ευάγγελος Νίκας του Κωνσταντίνου (ΑΔΤ ΑΚ 
106498), ως μέλος (μη εκτελεστικό),

3. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. Π46Ι-59349/09.10.2019 
(ΥΟΔΔ 852/14.10.2019) απόφαση.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

 Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός

ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Ι

2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

      Με την οικ. 81214/5-11-2019 απόφαση του Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών, που εκδόθηκε σύμφωνα με: 
1) τις διατάξεις των άρθρων 45, 46, 47, 48 και 76 του 
ν. 4622/2019 (Α΄ 133), 2) τις διατάξεις του άρθρου 9 του 
Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως τροποποι-
ήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 110 του ν. 4622/2019 (Α΄ 
133), 3) τις διατάξεις του π.δ. 83/2019 (Α΄ 121), προσλαμ-
βάνεται ο Νικόλαος Καζάς του Χρήστου, με ΑΔΤ:Χ282965, 
σε θέση Μετακλητού συνεργάτη, στο Ιδιαίτερο Γραφείο 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνου Αχ. 
Καραμανλή, από 1-11-2019. Ο ανωτέρω κατατάσσεται 
στο 13ο ΜΚ της TE κατηγορίας.

Η πρόσληψη διαρκεί για όσο χρόνο ασκεί καθήκοντα 
Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ο Κωνσταντίνος 
Αχ. Καραμανλής.

(Αριθμ. βεβ. ΓΔΟΥ/ΥΠ.ΥΠ.ΜΕ: 18430/5.11.2019).
(Αριθμ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρωπίνου Δυ-

ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 9472895170/4.11.2019). 

  Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

3 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ - ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΕ

    Αριθμ. 6677 
Τροποποίηση της 5935/03.10.2019 απόφασης 

Διευθύνοντος Συμβούλου της «ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙ-

ΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» με θέμα «Συγκρότη-

ση Κριτικής Επιτροπής για τον αρχιτεκτονικό 

διαγωνισμό προσχεδίων μελέτης υλοποίησης 

με τίτλο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩ-

ΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΟΦΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ 

ΠΑΝ.ΟΡΑΜΑ”», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 

845/Υ.Ο.Δ.Δ./14.10.2019. 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.

  Έχοντας υπόψη:
1. Το ν. 2636/1998 (ΦΕΚ 198/Α/1998) και ιδιαίτερα 

το κεφ. Β αυτού περί «σύστασης Ανώνυμης Εταιρείας 
για τη διαχείριση της Περιουσίας του ΕΟΤ», όπως τρο-
ποποιήθηκε με το ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178/Α΄/2000), το 
ν. 3270/2004 (ΦΕΚ 187/11.10.2001), το π.δ. 186 (ΦΕΚ 213/
Α΄/07.10.2009), το ν. 3943/2011 (ΦΕΚ 66/Α/31.03.2011), 
το ν. 4002/2011 και ειδικότερα το άρθρο 66 (ΦΕΚ Α 
180) με το οποίο προστέθηκε στο άρθρο 14Α του 
ν. 3429/2005 (ΦΕΚ Α 314), άρθρο 14Β, ως και την αριθμ. 
Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011 κοινή υπουργική απόφαση 
(ΦΕΚ 2779/Β/2.12.2011) περί συγχώνευσης της Κ.Ε.Δ. 
Α.Ε. και της Ε.Τ.Α. Α.Ε. και ισχύει σήμερα, καθώς και το 
ν. 4321/2015 (ΦΕΚ Α΄ 32/21-03-2015) και τις εξουσιοδο-
τικές διατάξεις της υπουργικής απόφασης 41082 (ΦΕΚ 
626/Β’/2015), περί απορρόφησης της εταιρείας «Παρά-
κτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.» από την ΕΤΑΔ Α.Ε.

2. Το κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, όπως 
ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου περ. β΄ του 
ν. 4431/2016 (ΦΕΚ 207/Α΄/4-11-2016), σύμφωνα με τις 
οποίες παραμένουν σε ισχύ και δεν έχουν θιγεί από την 
εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4412/2016 οι Κανονι-
σμοί του άρθρου 20 παρ. 1 του ν. 2636/1998, ήτοι οι 
Κανονισμοί της Εταιρείας.

4. Τις διατάξεις των άρθρων 184, 196 και επόμενων του 
ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή 
της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 94/
Α΄/27-5-2016), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

5. Το ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/8-8-2016), όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τη με αριθμ. οικ. 26804/16-06-2011, απόφαση του 
Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (ΦΕΚ 1427/Β΄/16-06-2011), «Νέο 
πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών 
και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βρα-
βείων», όπως τροποποιήθηκε με την, με αρ. 22186/
04-05-2012, απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1494/Β/04-05-2012) 
και ειδικότερα το άρθρο 12 αυτής.

7. Το με αριθμ. πρωτ. οικ. 23932/16-5-2017 (ΑΔΑ: 
ΨΤΡ64653 Π8-ΟΨ2), έγγραφο του Υπουργείου Περι-
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βάλλοντος και Ενέργειας (εγκύκλιος 1) με θέμα «Πα-
ροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 
4412/2016 σχετικά με τη διενέργεια αρχιτεκτονικών 
διαγωνισμών».

8. Τη με αριθμ. 577/20.03.2019, απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε. με την οποία εγκρίθηκε 
η διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισμού προσχεδίων 
μελέτης υλοποίησης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛ-
ΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕ-
ΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΟΦΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ ΠΑΝ.
ΟΡΑΜΑ».

9. Τη με αριθμ. 347/2018 απόφαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Αττικής με την οποία εγκρίθηκε το Πρό-
γραμμα Εκτελεστέων ‘Έργων της Περιφέρειας Αττικής 
του έτους 2019 (ΑΔΑ: 6ΕΔ7Λ7-ΔΛ7) και στην οποία πε-
ριλαμβάνεται το παρόν έργο.

10. Τη με αριθμ. 349/2018 απόφαση του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης 2019 και προβλέφθη-
κε το ποσό της σχετικής πίστωσης (ΑΔΑ: ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ).

11. Τη με αριθμ. πρωτ. 346468/03.07.2019 απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΡΟ47Λ7-Λ2Φ).

12. Την από 04.07.2019 Προγραμματική Σύμβαση Πο-
λιτισμικής Ανάπτυξης με τίτλο «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑ-
ΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ», μεταξύ του Υπουργείου Πο-
λιτισμού και Αθλητισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
«Περιφέρεια Αττικής (Ο.Τ.Α. β’ βαθμού) και την εταιρεία 
με επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη 
Εταιρεία (ΕΤΑΔ Α.Ε.).

13. Το με αριθμ. πρωτ. 4567/25.07.2019 έγγραφο της 
ΕΤΑΔ Α.Ε. για τον ορισμό τεσσάρων (4) μελών της Κριτι-
κής Επιτροπής από τον κατάλογο κριτών του άρθρου 12 
της με αριθμ. πρωτ. 28604/2011 απόφασης του ΥΠΕΚΑ, 
όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

14. Το με αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/68875/203/
07.08.2019 έγγραφο του ΥΠΕΝ, με το οποίο διαβιβάζε-
ται το από 07-08-2019 πρακτικό κλήρωσης, όπου ορίζο-
νται ΤΕΣΣΕΡΑ (4) τακτικά, ΤΕΣΣΕΡΑ (4) αναπληρωματικά 
καθώς και ΤΕΣΣΕΡΑ (4) επιλαχόντα μέλη για την κριτική 
επιτροπή για την κατηγορία των αρχιτεκτονικών με-
λετών με βάση τον κατάλογο του 2018-2020, που έχει 
καταρτιστεί από το ΥΠΕΝ και ισχύει σύμφωνα με την 
απόφαση με αριθμ. πρωτ. 16799/30-3-2016 της Γ.Γ. ΠΕΝ.

15. Τη με αριθμ. 588/24.07.2019 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου της ΕΤΑΔ Α.Ε, με την οποία ορίζο-
νται δύο (2) τακτικά και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη 
της Κριτικής Επιτροπής ως κριτές "εκ προσωπικοτή-
των" και ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό 
μέλος της Κριτικής Επιτροπής ως εκπρόσωπος της 
ΕΤΑΔ Α.Ε.

16. Το γεγονός ότι η αμοιβή για τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες των μελών της κριτικής επιτροπής καθορίζε-
ται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 
21 του ν. 4354/2015 (Α’/176) και οι δαπάνες καλύπτο-
νται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής (ΚΑΕ 
9769.01.171), όπως ορίζεται στην ως άνω (7) Προγραμ-
ματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης.

17. Το με αριθμ. πρωτ. 6668/05.11.2019 έγγραφο της 
με α.π. 1207/12.03.2019 απόφασης Δ/ντος Συμβούλου 
Ομάδας Εργασίας περί τροποποίησης της σύνθεσης της 
κριτικής επιτροπής του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
προσχεδίων μελέτης υλοποίησης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡ-
ΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΟΦΟΥ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΛΥ-
ΚΑΒΗΤΤΟΣ ΠΑΝ.ΟΡΑΜΑ».

18. Το αριθμ. 845/14.10.2019 τ.Υ.Ο.Δ.Δ. της Εφημερί-
δας της Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύτηκε η αριθμ. 
5935/03.10.2019 απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου 
της ΕΤΑΔ Α.Ε., αποφασίζει:

Την τροποποίηση της αριθμ. 5935/03.10.2019 από-
φασης Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ Α.Ε. με θέμα 
«Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής για τον αρχιτεκτονικό 
διαγωνισμό προσχεδίων μελέτης υλοποίησης με τίτλο 
“ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣ-
ΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΟΦΟΥ ΛΥ-
ΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ ΠΑΝ.ΟΡΑΜΑ”» (ΦΕΚ 845/ 
Υ.Ο.Δ.Δ/14.10.2019) ως ακολούθως:

Α. Συγκροτεί την Κριτική Επιτροπή για τον αρχιτε-
κτονικό διαγωνισμό προσχεδίων μελέτης υλοποίησης 
με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ ΛΟΦΟΥ 
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ, ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ ΠΑΝ. ΟΡΑΜΑ» αποτελού-
μενη από τα εξής τακτικά μέλη και τους αναπληρωτές 
τους:

• Τουρνικιώτης Παναγιώτης του Ιωάννη με Α.Δ.Τ.: 
Ξ348973, αρχιτέκτονας μηχ/κος Κοσμήτορας και κα-
θηγητής της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ/κων του ΕΜΠ, 
πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής (κριτής εκ προσωπι-
κοτήτων), με αναπληρωτή τον Παγώνη Αθανάσιο του 
Λουκιανού με Α.Δ.Τ.: ΑΝ001764, αρχιτέκτονα μηχ/κο 
επίκουρο καθηγητή της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ/
κων του ΕΜΠ

• Καραδήμας Κωνσταντίνος του Άγγελου με Α.Δ.Τ.: 
Ρ111020, αρχιτέκτονας μηχ/κος αναπληρωτής καθηγη-
τής της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ/κων του ΕΜΠ (κριτής 
εκ προσωπικοτήτων), με αναπληρωτή τον Παρμενίδη 
Γεώργιο του Νικήτα με Α.Δ.Τ.: ΑΚ004446, αρχιτέκτονα 
μηχ/κο καθηγητή της σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχ/κων 
του ΕΜΠ

• Πατρινέλη Χλόη του Γεωργίου με Α.Δ.Τ.: ΑΒ615513, 
αρχιτέκτονας μηχ/κος εκπρόσωπος της ΕΤΑΔ Α.Ε., με 
αναπληρωτή τον Λούκο Δημήτριο του Ιωάννη με Α.Δ.Τ.: 
ΑΙ130557, αρχιτέκτονα μηχ/κο εκπρόσωπο της ΕΤΑΔ Α.Ε.

• Διαμαντόπουλος Δημήτρης του Αλεξίου με Α.Δ.Τ.: 
ΑΒ256560, αρχιτέκτονας μηχ/κος ελεύθερος επαγγελ-
ματίας, με αναπληρωτή την Τζώρα Μαρία του Ιωάννη 
με Α.Δ.Τ.: Μ227873, αρχιτέκτονας μηχ/κος ελεύθερος 
επαγγελματίας.

• Δρούγα Ιουλία του Αποστόλου με Α.Δ.Τ.: ΑΙ542162, 
αρχιτέκτονας μηχ/κος υπάλληλος ΥΠΕΝ, με αναπληρωτή 
τον Ιωάννου Σταύρο του Θεοχάρη με Α.Δ.Τ.: ΑΚ129361, 
αρχιτέκτονας μηχ/κος ελεύθερος επαγγελματίας.

• Σακελλαρίδου Ειρήνη του Τιμολέοντος με Α.Δ.Τ.: 
Χ736312, αρχιτέκτονας μηχ/κος αναπληρώτρια καθη-
γήτρια στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΑΠΘ, με αναπλη-
ρωτή τον Λαμπρόπουλο Ανδρέα του Κων/νου με Α.Δ.Τ.: 
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Σ286699, αρχιτέκτονας μηχ/κος ελεύθερος επαγγελμα-
τίας.

• Πετρακόπουλος Πέτρος του Θεόδωρου με Α.Δ.Τ.: 
ΑΚ695885, αρχιτέκτονας μηχ/κος ελεύθερος επαγγελ-
ματίας, με αναπληρωτή τον Διγώνη Ελευθέριο του Κων/
νου με Α.Δ.Τ.: Φ093892, αρχιτέκτονας μηχ/κος ελεύθερος 
επαγγελματίας.

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 5935/03.10.2019 από-
φαση (ΦΕΚ 845/ Υ.Ο.Δ.Δ /14.10.2019).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2019
Ο Διευθύνων Σύμβουλος
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΡΖΑΚΗΣ   

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