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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1 Προεδρία της Κυβέρνησης

2 Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

3 Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

4 Περιφέρειες

1 ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

     Με την υπ’ αρ. 19/28.01.2022 απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 5 του 
άρθρου 29 και την παρ. 4 του άρθρου 47 του ν. 4622/2019, 
το π.δ. 83/2019, το π.δ. 98/2020, την υπό στοιχεία 
Υ 36/05.10.2021 (Β’ 4621) απόφαση του Πρωθυπουργού 
και την υπ’ αρ. 276/27.09.2021 (Υ.Ο.Δ.Δ. 843, διόρθω-
ση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 914) απόφαση του Υπουργού 
Επικρατείας, γίνεται αποδεκτή η παραίτηση της Παρα-
σκευής Τσαδήμα του Ανάργυρου (ΑΔΤ: ΑΚ 133737), από 
τη θέση συνεργάτη στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουρ-
γού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και από 09.01.2022 
απαλλάσσεται από τα καθήκοντά της. 

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1067911429/07.02.2022). 

Με την υπ’ αρ. 27/07.02.2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 
23, 29 και 45 έως 48 του ν. 4622/2019, το Κεφ. Β’ του 
ν. 4354/2015, το π.δ. 98/2020, το π.δ. 83/2019 και την υπό 
στοιχεία Υ36/05.10.2021 (Β’ 4621) απόφαση του Πρωθυ-
πουργού, διορίζεται από 21.01.2022 η Λαμπρινή Γιωτά-
κη του Δημητρίου (ΑΔΤ: ΑΖ 021110), σε θέση συνεργάτη 
στη Γενική Γραμματεία Πρωθυπουργού της Προεδρίας 

της Κυβέρνησης με τις αποδοχές του 11ου Μισθολογι-
κού Κλιμακίου της ΔΕ κατηγορίας. 

(Αρ. βεβ. ΓΔΟΥ/Προεδρίας της Κυβέρνησης: 7/
07.02.2022).

(Αρ. βεβ. εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυνα-
μικού Ελληνικού Δημοσίου: 5851181248/07.02.2022). 

    Με την υπ’ αρ. 26/07.02.2022 απόφαση του Υπουρ-
γού Επικρατείας, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις δια-
τάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 
45 του ν. 4622/2019, του π.δ. 83/2019, του π.δ. 98/2020 
και τις υπό στοιχεία Υ36/05.10.2021 (Β’ 4621) και Υ2/
21.01.2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 30) αποφάσεις του Πρωθυπουργού 
διαπιστώνεται η από 21.01.2022 αυτοδίκαιη λήξη της 
υπηρεσίας του προσωπικού στο Ιδιαίτερο Γραφείο του 
τέως Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, 
Ιωάννη Μαστρογεωργίου, ως ακολούθως: 

1. Βασίλειου Καραμητσόπουλου του Δημητρίου (ΑΔΤ: 
ΑΚ 208872), ο οποίος διορίσθηκε σε θέση Διευθυντή στο 
Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας 
και Ενημέρωσης Ιωάννη Μαστρογεωργίου, με την υπ’ αρ. 
135/19.11.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 985, διόρθωση σφάλματος Υ.Ο.Δ.Δ. 1054). 

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 2374466138/01.02.2022). 

2. Βιργινίας Κόκιου του Στυλιανού (ΑΔΤ: Φ 003939), 
η οποία διορίσθηκε σε θέση συνεργάτη στο Ιδιαίτε-
ρο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και 
Ενημέρωσης Ιωάννη Μαστρογεωργίου, με την υπ’ αρ. 
118/21.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 925, τροπ. Υ.Ο.Δ.Δ. 336/2021). 

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1655741081/01.02.2022). 
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3. Ευθύμιου- Φρειδερίκου Τράγκα του Γεωργίου (ΑΔΤ: 
ΑΒ 255296), ο οποίος διορίσθηκε σε θέση συνεργάτη στο 
Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας 
και Ενημέρωσης Ιωάννη Μαστρογεωργίου, με την υπ’ αρ. 
119/21.10.2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 925). 

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1081106510/01.02.2022). 

7. Μαρίας Λύρα του Σπυρίδωνος (ΑΔΤ: ΑΚ 611904), 
υπαλλήλου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορί-
στου Χρόνου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνη-
σης, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ειδικότητας Διοικητικού 
Οικονομικού, με βαθμό Α’, η οποία αποσπάσθηκε στο 
Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας 
και Ενημέρωσης Ιωάννη Μαστρογεωργίου, με την υπό 
στοιχεία Υ145/28.11.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυ-
πουργού και του Υπουργού Επικρατείας (Υ.Ο.Δ.Δ. 1054). 

8. Αμαλίας-Μαρίας Κουτσογιάννη του Γεωργίου (ΑΔΤ: 
AΖ 019465), μόνιμης υπαλλήλου του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πε-
ριβάλλοντος, με βαθμό Γ’, η οποία αποσπάσθηκε στο 
Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνί-
ας και Ενημέρωσης Ιωάννη Μαστρογεωργίου, με την 
υπ’ αρ. 12/26.02.2020 κοινή απόφαση του Πρωθυπουρ-
γού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 159). 

9. Χαράλαμπου Παπασπήλιου του Σπήλιου (ΑΔΤ: AΒ 
505529), μόνιμου υπαλλήλου της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, κατηγορίας ΔΕ κλάδου Οδηγών, με 
βαθμό Α’, ο οποίος αποσπάσθηκε στο Ιδιαίτερο Γραφείο 
του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης 
Ιωάννη Μαστρογεωργίου, με την υπ’ αρ. 356/12.11.2021 
κοινή απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και του Δι-
οικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
(Υ.Ο.Δ.Δ. 982).  

 Ο Υπουργός 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  

Ι

2    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Διορθώσεις Σφαλμάτων

 Στην υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/632877/30-12-2021 απόφα-
ση συγκρότησης και ορισμού μελών Ομάδας Εργασίας 
για την επεξεργασία, σύνταξη σχεδίων οργανισμών και 
έκδοση π.δ. των Εποπτευομένων Ν.Π.Δ.Δ. της Γενικής 
Γραμματείας Αθλητισμού, που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Υ.Ο.Δ.Δ. 1133), στη σελί-
δα 5273 στην Α’ στήλη, στην παρ. 5 στην αρίθμηση 14, 
διορθώνεται:

το εσφαλμένο: «ΑΔΤ Χ653683»,
στο ορθό: «ΑΜ 111175».

  (Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού)

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 

 ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

    Αριθμ. 5 
Σύσταση Επιτροπής για τη διερεύνηση και σύντα-

ξη πορίσματος για το δυστύχημα της 16.11.2021 

στο δίκτυο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/

2019 «Επιτελικό Κράτος, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κε-
ντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2017 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» (Α’ 151).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του Κώδικα Δι-
οικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄131).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα της νομο-
θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 
(π.δ. 63/2005, Α΄98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ σύμ-
φωνα με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 
«Επιτελικό Κράτος, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρ-
νησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής 
δημόσιας διοίκησης» (Α΄133).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνι-
κό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες 
διατάξεις» (Α΄131).

6. Τις διατάξεις των άρθρων 75, 76, 77, 78 του ν. 4727/
2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελ-
ληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) -Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄184).

7. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομι-
κής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.» 
(Α΄143).

8. Την υπ’ αρ. 68261/16.03.2021 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Με-
ταφορών «Διορισμός μετακλητού Γενικού Γραμματέα 
Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 204).

9. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού για την αποζημίωση των 
μελών της Επιτροπής θα καθορισθεί με έκδοση κοινής 
απόφασης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 
του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 (Α΄133), αποφασίζουμε:

Συστήνεται τριμελής Επιτροπή για τη διερεύνηση συν-
θηκών επέλευσης του δυστυχήματος που έλαβε χώρα 
την 16.11.2021 στο δίκτυο της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και την υπο-
βολή σχετικού πορίσματος στον Υπουργό Υποδομών 
και Μεταφορών.

Ειδικότερα, έργο της Επιτροπής ορίζεται:
α) Η συλλογή, μελέτη και επεξεργασία στοιχείων σχε-

τικά με το δυστύχημα,
β) η διερεύνηση συνθηκών και αιτιών πρόκλησης του 

δυστυχήματος,
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γ) η σύνταξη προτάσεων για την αποφυγή πρόκλησης 
μελλοντικών ατυχημάτων στην περιοχή αρμοδιότητας 
της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και

δ) η εξαγωγή συμπερασμάτων, διατύπωση θέσεων και 
υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών αναφορικά με το ανατεθέν σε αυτήν έργο.

Η Επιτροπή θα αποτελείται από τους:
1. Βασίλη Σπιτά, Αναπληρωτή Καθηγητή Σχολής Μη-

χανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ, Τομέας Μηχανολογικών 
Κατασκευών και Αυτομάτου Ελέγχου.

2. Παναγιώτη Τερεζάκη, Μηχανικό Σιδηροδρομικών 
Μεταφορών.

3. Αλέξανδρο - Θεόδωρο Αργυρόπουλο, Πολιτικό Μη-
χανικό.

Λειτουργία - Διάρκεια Εργασιών:
Η Επιτροπή θα συνεδριάζει εντός και εκτός των ωρών 

του κανονικού ωραρίου εργασίας σε χώρο που θα ορί-
σουν από κοινού τα μέλη ή μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η αμοιβή των μελών της επιτροπής καθορίζεται με 
κοινή απόφαση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
παρ. 3 του άρθρου 44 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

Η θητεία της Επιτροπής λήγει με την υποβολή του 
τελικού πορίσματος της στον Υπουργό Υποδομών και 
Μεταφορών, και για χρονικό διάστημα δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη δημοσίευση της 
παρούσας. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 14 Ιανουαρίου 2022

  Ο Γενικός Γραμματέας 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΞΙΦΑΡΑΣ

Ι

4 ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΣ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

    Αριθμ. 2175  
Συγκρότηση κριτικής Επιτροπής για την αξιολό-

γηση των προτάσεων του αρχιτεκτονικού Διαγω-

νισμού προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΑΡΧΙΤΕ-

ΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΛΑΟΥ 

ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΑΜΙΑΣ ».

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Την προκήρυξη διενέργειας ανοιχτού αρχιτεκτο-

νικού διαγωνισμού προσχεδίων, κατά την έννοια της 
παρ. 2.β. του άρθρου 1 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑ-
ΑΠ/48505/387/19.05.2021 απόφασης ΥΠΕΝ (Β’ 2239).

2. Τους όρους πραγματοποίησης του Αρχιτεκτονικού 
Διαγωνισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕ-
ΑΑΠ/48505/387/19.05.2021 απόφαση, τον ν. 4412/2016 
και το άρθρο 206 του ν. 4555/2018.

3. Την υπ’ αρ. 105/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβου-
λίου της διενέργειας και της έγκρισης των όρων του αρ-

χιτεκτονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ανοικτός αρχιτε-
κτονικός διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης ανάπλασης 
των πλατειών Ελευθερίας, Λαού και Διάκου της πόλης 
της Λαμίας».

4. Το άρθρο 8 των όρων της αναλυτικής προκήρυξης 
του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού του θέματος, σύμ-
φωνα με το οποίο η σύνθεση της Κριτικής Επιτροπής 
ορίζεται ως πενταμελής, με τρεις (3) κριτές, υποδεικνυ-
όμενοι από τον κατάλογο κριτών του ΥΠΕΝ με κλήρω-
ση και δύο (2) κριτές που θα επιλεγούν από το Δήμο 
Λαμιέων.

5. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/110905/895/
01-12-2021 έγγραφό της Διεύθυνσης Μελετών και Έρ-
γων Αστικών Αναπλάσεων του ΥΠΕΝ, με το οποίο δια-
βιβάστηκε το σχετικό πρακτικό κλήρωσης του ως άνω 
άρθρου, για τον ορισμό των τριών (3) μελών της κριτικής 
επιτροπής.

6. Την υπ’ αρ. 710/10.01.2022 απόφαση Δημάρχου του 
ορισμού των μελών της κριτικής επιτροπής εκ μέρους 
του Δήμου Λαμιέων.

7. Την υπ’ αρ. 20/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτρο-
πής περί της συγκρότησης της κριτικής επιτροπής για 
την αξιολόγηση προτάσεων του ανοικτού αρχιτεκτονι-
κού διαγωνισμού προσχεδίων, αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής, σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 114, του ν. 4412/2016 
και του άρθρου 12 της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/
48505/387/19.05.2021 απόφασης ΥΠΕΝ, για την εξέτα-
ση και αξιολόγηση των προτάσεων που θα κατατεθούν 
στο πλαίσιο του ανοικτού διαγωνισμού προσχεδίων ενός 
σταδίου με τίτλο «Ανοικτός αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
προσχεδίων μελέτης ανάπλασης των πλατειών Ελευθε-
ρίας, Λαού και Διάκου της πόλης της Λαμίας».

ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
- Ο Παναγιώτης Τουρνικιώτης του Ιωάννου, Καθηγητής 

της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ, με δελτίο 
αστυνομικής ταυτότητας Ξ348973 ως πρόεδρος, με 
αναπληρωτή τον Γεώργιο Πανέτσο του Αχιλλέως, Κα-
θηγητή Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού στο Πα-
νεπιστήμιο Πατρών, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας 
ΑΜ122801, ως αναπληρωτή Πρόεδρο.

- Η Αφροδίτη Πολιτοπούλου του Ζαχαρία, αρχιτέκτο-
νας μηχανικός, αναπληρώτρια προϊσταμένη της Διεύ-
θυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων Δήμου Λαμιέ-
ων, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΙ 980489, ως 
εκπρόσωπος του Δήμου Λαμιέων, με αναπληρωτή τον 
Ιωάννη Γκέτσιο του Αγαθάγγελου, αρχιτέκτονα μηχανι-
κό, υπάλληλο της Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών 
Έργων του Δήμου Λαμιέων, με δελτίο αστυνομικής ταυ-
τότητας ΑΝ994220.

- H Αργυρώ Παναγούλη του Χρήστου, αρχιτέκτονας 
μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας, με δελτίο αστυνο-
μικής ταυτότητας ΑΖ098069, ως μέλος, με αναπληρωτή 
τον Γεώργιο Ζούπα του Δημητρίου, αρχιτέκτονας μηχα-
νικός, ελεύθερος επαγγελματίας, με δελτίο αστυνομικής 
ταυτότητας Ξ138481.

- H Πηνελόπη Κουγιανού του Γερασίμου, αρχιτέκτονας 
μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας ως μέλος, με δελτίο 
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αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ136132, με αναπληρώτρια 
την Ευαγγελία Κοκκινίδου του Θεόφιλου, αρχιτέκτονα 
μηχανικό, ελεύθερη επαγγελματία με δελτίο αστυνομι-
κής ταυτότητας ΑΙ949628.

- Η Αικατερίνη Χελιδώνη του Ιωάννου, αρχιτέκτονας 
μηχανικός, ελεύθερη επαγγελματίας, με δελτίο αστυνο-
μικής ταυτότητας Σ061012/95, ως μέλος, με αναπληρωτή 
τον Κωνσταντίνο Ντάφλο του Ευαγγέλου, αρχιτέκτονας 
μηχανικός, επ. καθηγητής ΕΜΠ, με δελτίο αστυνομικής 
ταυτότητας Χ211304.

Η κριτική επιτροπή έχει την ευθύνη να αποφασίσει για 
την εγκυρότητα και την πληρότητα των προτάσεων, να 
τις κρίνει, να τις αξιολογήσει και να τις κατατάξει, ώστε 
να επιλέξει τις καλύτερες για την απονομή των βραβείων 
και εξαγορών, σύμφωνα με την προκήρυξη.

Η κριτική επιτροπή είναι υπεύθυνη για την ορθή τήρη-
ση της διαδικασίας κρίσης του διαγωνισμού, ειδικότερα:

- Αξιολογεί τις προτάσεις σύμφωνα με τα κριτήρια που 
έχει θέσει η προκήρυξη.

- Συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης των προτάσεων.

- Ελέγχει την εγκυρότητα συμμετοχής των διακριθέ-
ντων μετά την οριστική κρίση και απονέμει τα βραβεία 
και τις εξαγορές.

- Μετά την ολοκλήρωση της κρίσης, γνωστοποιεί το 
αποτέλεσμα στην αρμόδια υπηρεσία της διοργανώτριας 
αρχής.

Ορίζεται ως γραμματέας της Επιτροπής η Ζωή Κακα-
νά του Βασιλείου πολιτικός μηχανικός, υπάλληλος της 
Διεύθυνσης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου 
Λαμιέων, με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ΑΖ477198, 
με αναπληρώτρια την Όλγα- Μαρία Αντωνοπούλου του 
Παναγιώτη, πολιτικό μηχανικό, υπάλληλο της Διεύθυν-
σης Υποδομών και Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαμιέων, 
με δελτίο αστυνομικής ταυτότητας Σ982389.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Λαμία, 2 Φεβρουαρίου 2022

Ο Δήμαρχος 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ   

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