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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο   7
ο
 

 

Της από  18- 05 - 2018 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
Αριθµός Πρακτικού 7 / 18 - 05 - 2018                                    Αριθµός Απόφασης 251 / 2018 
 
Στα νησιά Σύρο και Ρόδο σήµερα, 18 - 05 - 2018, ηµέρα Παρασκευή, και ώρα 12:00 µ.µ., 
στα Καταστήµατα της Περιφερειακής Ενότητας Σύρου (Πλατεία Τσιροπινά) και της 
Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Πλατεία Ελευθερίας 1), συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, 
µε τηλεδιάσκεψη, η Οικονοµική Επιτροπή ύστερα από τη µε αριθµ. πρωτ.: 58895 / 4325  
10-05-2018, (Α∆Α: 6Ι6Ι7ΛΞ-Θ3Ψ), πρόσκληση του Προέδρου αυτής, Αντιπεριφερειάρχη, 
Φιλήµονα Γ. Ζαννετίδη, που δηµοσιεύτηκε και στάλθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα στα µέλη 
της. 
 
Παρόντες στη ν. Ρόδο: 1. Φιλήµονας Γ. Ζαννετίδης, Αντιπεριφερειάρχης ως Πρόεδρος,     
2. Μιχαήλ Μπαριανάκης, 3. Χρήστος Μπάρδος, 4. Χαρίκλεια Γιασιράνη, 5. Χρήστος 
Ευστρατίου, 6. ∆ηµήτριος Τσοπανάκης (αναπληρωµατικό µέλος του απόντος τακτικού 
µέλους Χρηστιάννας Πάπιτση). 
Παρόντες στη ν. Σύρο: 1. Άννα Μαυρουδή, 2. Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, 3. Ιωάννης 
∆εκαβάλλας (αναπληρωµατικό µέλος του απόντος τακτικού µέλους Παρασκευής – 
Ελευθερίας Φτακλάκη). 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τους Γραµµατείς της Επιτροπής, Κατερίνα Παλαιολόγου      
(ν. Σύρο) και Αντώνιο Πατρό (ν. Ρόδο).  
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, άρχισε η συζήτηση των θεµάτων, που 
αναγράφονται στην πρόσκληση.  
 
ΘΕΜΑ 12o: Έγκριση Πρακτικών του Αρχιτεκτονικού διαγωνισµού ιδεών µε τίτλο: 

«Σχεδιασµός φωτιστικού ιστού εξωτερικού χώρου για τα νησιά της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου».  

 
Στη συνεδρίαση µέσω τηλεδιάσκεψης παρευρέθηκαν στην ν. Ρόδο ο προϊστάµενος της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου κ. Μαριάς Εµµανουήλ και ο υπάλληλος της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου κος Μαυρίλας Θεόδωρος. 
 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα εξής: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14, παραγρ.13 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/τ.Α΄/1999) 
«Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας περί ‘’Σύνθεσης-Συνεδριάσεων-Λειτουργίας’’ 
Συλλογικών Οργάνων ∆ιοίκησης». Η παράγραφος 13 προστέθηκε µε το άρθρο 6 παρ. 7 
του ν. 3242/2004 - ΦΕΚ 102/τ.Α.  
2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010), περί ενίσχυσης της 
διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
3. Το Π.∆. 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Α΄/27-12-2010), «Οργανισµός της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.   
4. Τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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5. Τις διατάξεις των άρθρων 175 και 177 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-06-2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», και την διάταξη του άρθρου 5 του Ν. 4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση, Ενσωµάτωση οδηγίας 
2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ.Α΄/11-04-2012), µε το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 176 του Ν. 
3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , µετά και τον νόµο 4447/2016 άρθρο 54 
(ΦΕΚ 241/τ.Α΄/23-12-2016). 
6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και τα ΦΕΚ 200Α/2016, 206Α/2016 και τον Ν. 4441/2016 
άρθρο 22 (ΦΕΚ 227Α/06-12-2016). 
7. Την µε αριθµ. 36/2017 , (Α∆Α: 6ΠΦΙ7ΛΞ-Κ0Θ) , απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου 
Νοτίου Αιγαίου, 5ης συνεδρίασης, 05-03-2017, για την εκλογή των τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών της Οικονοµικής Επιτροπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 175 του Ν. 3852/2010. 
8. Την µε αριθµ. 61/2017 , (Α∆Α: 6ΤΟΤ7ΛΞ-ΡΗΝ) , απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου 
Νοτίου Αιγαίου, 6ης συνεδρίασης, 15-05-2017, µε θέµα: Μεταβίβαση αρµοδιότητας στην 
Οικονοµική Επιτροπή.  
9. Την µε αριθµ. 171/2015 , (Α∆Α: 6∆ΑΦ7ΛΞ-Π4Γ) , απόφαση Περιφερειακού Συµβουλίου 
Νοτίου Αιγαίου, 13ης συνεδρίασης, 25-11-2015, µε θέµα: Προκήρυξη Αρχιτεκτονικών 
∆ιαγωνισµών για τον σχεδιασµό αστικού εξοπλισµού σε νησιά της Περιφέρειας Νοτίου 
αιγαίου πιλοτική εφαρµογή στα νησιά Ρόδο, Κω, Λέρο, Σαντορίνη, Σίφνο, Αµοργό και 
Μήλο. 
10. Η υπ’ αρ. 532/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, πρακτικό 24ο, συνεδρίασης 
26/09/16, (Α∆Α: ΩΟΘΣ7ΛΞ-ΨΙΣ), µε θέµα: Έγκριση Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού 
∆ιαγωνισµού ιδεών, προδιαγραφών, προϋποθέσεων και όρων συµµετοχής µε τίτλο: 
«Αρχιτεκτονικός διαγωνισµός ιδεών για το σχεδιασµό φωτιστικού ιστού εξωτερικού χώρου 
για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου». 
11. Την υπ΄αριθµ. 634/2016 Απόφαση, µε (Α∆Α: ΩΜ6Ω7ΛΞ-5ΤΕ), πρακτικό 28ο, 
συνεδρίασης 24-11-2016, Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε 
θέµα: Έγκριση δαπανών έργων και έγκριση ανάληψης πολυετούς  υποχρεώσεων  έργων 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
12. Την υπ΄αριθµ. 593/2017 Απόφαση, µε (Α∆Α: 7ΜΧΓ7ΛΞ-ΚΒΛ), πρακτικό 20ο, 
συνεδρίασης 19-10-2017, Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε 
θέµα: Έγκριση Κριτικής Επιτροπής για τους τέσσερις Πανελλήνιους Αρχιτεκτονικούς 
∆ιαγωνισµούς Ιδεών που αφορούν στον αστικό εξοπλισµό των νησιών της Περιφερειακής 
Ενότητας ∆ωδεκανήσου. 
13. Την υπ΄αριθµ. 61/2018 Απόφαση, µε (Α∆Α: 682Μ7ΛΞ-ΤΤΩ), πρακτικό 2ο, 
συνεδρίασης 29-01-2018, Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε 
θέµα: Έγκριση δέσµευσης ποσών για έργα έτους 2018 Περιφερειακής Ενότητας 
∆ωδεκανήσου. 
14. Την υπ΄αριθµ. 118/2018 Απόφαση, µε (Α∆Α: Ω∆ΥΡ7ΛΞ-ΗΟΡ), πρακτικό 3ο, 
συνεδρίασης 20-02-2018, Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε 
θέµα: Έγκριση δέσµευσης ποσών για διάφορες δαπάνες έτους 2018 Περιφερειακής   
Ενότητας ∆ωδεκανήσου. 
15. Την υπ΄αριθµ. 120/2018 Απόφαση, µε (Α∆Α: ΩΠΠ67ΛΞ-∆23), πρακτικό 3ο, 
συνεδρίασης 20-02-2018, Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε 
θέµα: Έγκριση ανάθεσης ποσών για διάφορες δαπάνες  έτους 2018 Περιφερειακής 
Ενότητας ∆ωδεκανήσου. 
16. Την µε αριθ. πρωτ. 18796/27.3.2018 (Α∆Α: ΩΨΤΞΟΡ1Ι-ΓΑΝ) απόφαση της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αιγαίου που αφορά στην επικύρωση της υπ’ αριθ. 120/2018 
απόφασης της Οικ. Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 
17. Τα αναλυτικά Πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού 
Ιδεών µε τίτλο: «Σχεδιασµός φωτιστικού ιστού εξωτερικού χώρου για τα νησιά της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου». 
18. Το από 19 Απριλίου 2018 Συγκεντρωτικό Πρακτικό της Κριτικής Επιτροπής  του 
Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού Ιδεών µε τίτλο: «Σχεδιασµός φωτιστικού ιστού εξωτερικού 
χώρου για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου». 
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19. Το µε αριθµ. πρωτ. ∆ΤΕ 1621 /09-05-2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
∆ωδεκανήσου, µε θέµα: Έγκριση Πρακτικών του Αρχιτεκτονικού διαγωνισµού ιδεών µε 
τίτλο: «Σχεδιασµός φωτιστικού ιστού εξωτερικού χώρου για τα νησιά της Περιφερειακής 
Ενότητας ∆ωδεκανήσου». 
20. Το γεγονός ότι το διαλαµβανόµενο θέµα είναι σύµφωνο µε τις ισχύουσες διατάξεις του 
νόµου. 
 
Ο κος Μαριάς Εµµανουήλ, Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων ∆ωδεκανήσου, 
ενηµέρωσε την Επιτροπή επί του ανωτέρω θέµατος που αφορά τα πρακτικά του 
Αρχιτεκτονικού διαγωνισµού ιδεών µε τίτλο: «Σχεδιασµός φωτιστικού ιστού εξωτερικού 
χώρου για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου», σύµφωνα µε την 
αρ.πρωτ. ∆ΤΕ 1621/09-05-2018 γραπτή εισήγηση της υπηρεσίας.  
Ο κος Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, Περιφερειακός Σύµβουλος και τακτικό µέλος της 
επιτροπής, δήλωσε ότι θα µειοψηφήσει στα θέµατα ηµερήσιας διάταξης της πρόσκλησης 
της Οικονοµικής Επιτροπής, µε α/α 11, 12, 13, 14 και 15,  όπου αφορούν εγκρίσεις 
πρακτικών διενέργειας των Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών ιδεών στα νησιά της 
Περιφερειακής Ενότητας ∆ωδεκανήσου, σύµφωνα µε τις τοποθετήσεις που έχει κάνει επί 
των ∆ιαγωνισµών σε προηγούµενες αποφάσεις και όπως αρχικώς µειοψήφησε επί των 
συγκεκριµένων θεµάτων κατά το πρακτικό 24ο συνεδρίασης 26-09-2016 της οικονοµικής 
επιτροπής, και αφορούσε την ‘’Έγκριση των Πανελλήνιων Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών 
ιδεών’’.   
Ο κος Ιωάννης ∆εκαβάλλας, περιφερειακός σύµβουλος και αναπληρωµατικό µέλος της 
επιτροπής, ανέφερε κατά την τοποθέτηση του στη συνεδρίαση της επιτροπής ότι θα 
συµφωνήσει στα προαναφερόµενα του κ. Γεώργιου Ν. Μακρυωνίτη και παροµοίως θα 
µειοψηφήσει και ο ίδιος επί του θέµατος. 
Η κα Άννα Μαυρουδή, Περιφερειακή Σύµβουλος και τακτικό µέλος της επιτροπής,   
ανέφερε κατά την τοποθέτηση της στη συνεδρίαση της επιτροπής ότι παροµοίως θα  
µειοψηφήσει στα θέµατα ηµερήσιας διάταξης της πρόσκλησης της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µε α/α 11, 12, 13, 14 και 15,  όπου αφορούν εγκρίσεις πρακτικών διενέργειας 
των Αρχιτεκτονικών ∆ιαγωνισµών ιδεών στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας 
∆ωδεκανήσου, για τους λόγους που είχε διατυπώσει και όπως αντιστοίχως είχε 
µειοψηφήσει µε τοποθετήσεις της, και σε προηγούµενες αποφάσεις της οικονοµικής 
επιτροπής «επί των ιδίων συγκεκριµένων θεµάτων».  
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και µετά από διαλογική συζήτηση: 
 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία 

 

    Εγκρίνει τα Πρακτικά (Αναλυτικά και Συγκεντρωτικά) του Πανελλήνιου Αρχιτεκτονικού 
∆ιαγωνισµού Ιδεών µε τίτλο: «ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ» σύµφωνα 
µε τα οποία: 

Η κριτική Επιτροπή του Αρχιτεκτονικού ∆ιαγωνισµού αποτελούµενη από τον κ. 
∆ηµήτρη Αντωνίου ως πρόεδρο και τους κ.κ. Παναγιώτη Στέφα, Ανδρέα Λαµπρόπουλο, 
Παρασκευά Λιάκο και Μαρία Τέττη ως µέλη, συνεδρίασε από 16 Απριλίου έως και 19 
Απριλίου 2018.  

Στον διαγωνισµό υποβλήθηκαν δυο (2) συµµετοχές, οι οποίες εξετάστηκαν 
λεπτοµερώς και αξιολογήθηκαν µεµονωµένα και συγκριτικά. Η κριτική επιτροπή 
αποφάσισε να απονείµει τρίτο βραβείο, και µια εξαγορά ως εξής: 
 
3ο βραβείο 

Η µελέτη µε Χαρακτηριστικό Αριθµό Σήµανσης OY90389038 

Κώστας-Ορφέας Γεννιάς του ∆ηµητρίου Ταξιάρχη - Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ποσοστό 
50% 

Αλεξάνδρα Φιλίππου του Ανδρέα - Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ποσοστό 50% 
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Εξαγορά 

Η µελέτη µε Χαρακτηριστικό Αριθµό Σήµανσης 00000028ΑΕ 

 
Η κα Άννα Μαυρουδή, ο κος Γεώργιος Ν. Μακρυωνίτης, και ο κος Ιωάννης ∆εκαβάλλας, 
µέλη της επιτροπής, ‘’µειοψήφησαν’’ σύµφωνα µε τις ανωτέρω τοποθετήσεις τους. 
 
 

Α ρ ι θ µ ό ς  Α π ό φ α σ η ς  251/ 2018 

   Για την ακρίβεια συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:   
 
          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                             ΤΑ ΜΕΛΗ                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ Γ. ΖΑΝΝΕΤΙ∆ΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ ΜΠΑΡΙΑΝΑΚΗΣ     ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΤΡΟΣ               
                                           
                                                                 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡ∆ΟΣ  
 
                                                     ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΙΑΣΙΡΑΝΗ   

 
                                                     ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ 
 
                                                     ΑΝΝΑ ΜΑΥΡΟΥ∆Η 
                                                      
                                                     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΚΡΥΩΝΙΤΗΣ 
                                                      
                                                     ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ     
 
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΕΚΑΒΑΛΛΑΣ       
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