
   

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                          

 
Αριθ. Αποφ. 15 /2022 
 
 

Από το Πρακτικό της   2ης /2022 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Ερμιονίδας 

 

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση της Α.Ο.Ε. 210/2021 σε ο.ε. ως προς την προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων εγγραφής και παραλαβής των στοιχείων του αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού : «Ανάπλαση και Ανάδειξη της οδού Πορτοχελίου – όρμου Βερβερόντας 
του Δήμου Ερμιονίδας». 
 
Στο Κρανίδι, σήμερα την 26η Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 συνήλθε σε 
έκτακτη συνεδρίαση δια περιφοράς, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας, στο 
πλαίσιο λήψης μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 643/69472/24.09.2021(ΑΔΑ: 
ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) και υπ’ αρ. 705/17-01-2022(ΑΔΑ : 6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ) εγκυκλίους του 
ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 506/ 26.1.2022 πρόσκληση της Προέδρου, που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.  
 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7 μελών) βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αντωνοπούλου Αντωνία (Πρόεδρος) 1. Αντωνόπουλος Ιωάννης 

2. Αντουλινάκης Σπυρίδων  

2. Κουτούβαλης Δαμιανός  

3. Γκαμίλη – Σιάνα Ελένη  

4. Τσεγκής Γεώργιος  

5. Μίζης Δημήτριος  

 
Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Ερμιονίδας, Ρουσσοπούλου 
Σοφία για την τήρηση των πρόχειρων πρακτικών.  
 

Η Πρόεδρος ύστερα από διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 
έθεσε προς έγκριση το «έκτακτο» και «κατεπείγον» αυτής. Ειδικότερα δε υποστήριξε ότι η  
έκτακτη αυτή συνεδρίαση κρίνεται απαραίτητη και επιβεβλημένη, διότι διαπιστώθηκε ότι 
στην σε ορθή επανάληψη Α.Ο.Ε. 210/2021 με Α.Δ.Α. : 6ΤΠΥΩΡΡ-ΔΞ0 αναφέρθηκε εκ 
παραδρομής εσφαλμένη προθεσμία υποβολής αιτήσεων (Τ+15 ημερολογιακές ημέρες) 
εγγραφής και παραλαβής των στοιχείων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού : «Ανάπλαση και 
Ανάδειξη της οδού Πορτοχελίου – όρμου Βερβερόντας του Δήμου Ερμιονίδας».  
Η ορθή προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η Τ+25 ημερολογιακές ημέρες. Όπου Τ = 

ημερομηνία προκήρυξης του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. 

 

ΑΔΑ: Ρ48ΘΩΡΡ-ΣΧΖ



 
Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα και ενέκρινε το «κατεπείγον» της συνεδρίασης. 

 

 

Η Πρόεδρος εισηγήθηκε το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέροντας τα εξής: 
Διαπιστώθηκε ότι στην σε ορθή επανάληψη Α.Ο.Ε. 210/2021 με Α.Δ.Α. : 6ΤΠΥΩΡΡ-ΔΞ0 
αναφέρθηκε εκ παραδρομής εσφαλμένη προθεσμία υποβολής αιτήσεων ( η 25/1/2022) 
εγγραφής και παραλαβής των στοιχείων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού : «Ανάπλαση και 
Ανάδειξη της οδού Πορτοχελίου – όρμου Βερβερόντας του Δήμου Ερμιονίδας».  
Η ορθή προθεσμία υποβολής αιτήσεων εγγραφής και παραλαβής των στοιχείων του 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού: «Ανάπλαση και Ανάδειξη της οδού Πορτοχελίου – όρμου 

Βερβερόντας του Δήμου Ερμιονίδας», είναι η 4/2/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

Συγκεκριμένα στην Α.Ο.Ε. 210/2021, είχε αναφερθεί η προθεσμία Τ+15 ημερολογιακές 

ημέρες ενώ το ορθό είναι Τ+25 ημερολογιακές ημέρες. Όπου Τ = ημερομηνία προκήρυξης 

του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. 

   
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

1. τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν 
με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 

2. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν 
με τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.1 του Ν.4735/2020 

3. τις υπ’ αρ. 161.2/2019, 182.11/2020 (Α.Δ.Α.: 6Δ5646Ψ844-ΩΙΙ) & 201.5/2020(Α.Δ.Α.: 
Ω7ΕΠ46Ψ844-ΥΘΡ)   Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου 
του Υ.Π.ΕΝ. 

4. τις  υπ’ αριθ. 186/2020 (ΑΔΑ:6ΚΕ6ΩΡΡ-ΗΤΓ)  & 166/2021 (ΑΔΑ:6ΡΥΙΩΡΡ-ΤΛΦ) 
Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής  

5. την υπ’ αριθ. 131/2021 (ΑΔΑ:ΩΣ6ΕΩΡΡ-045) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
6. την υπ’ αριθ. πρωτ.  7461/27-10-2020 ηλεκτρονική υποβολή της πρότασής μας στη 

πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου του Υ.Π.ΕΝ. 
7. την υπ’ αρ. απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/48505/387 (ΦΕΚ 2239Β’/31-05-2021) 
8. την υπ’ αριθμ. 210/2021 (ΑΔΑ: 6ΤΠΥΩΡΡ-ΔΞ0) σε ορθή επανάληψη Απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας. 
9. τις υπ’ αρ. 643/69472/24.09.2021(ΑΔΑ: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5)και υπ’ αρ. 705/17-01-

2022(ΑΔΑ: 6ΟΧΥ46ΜΤΛ6-07Θ) εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
1. Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο  σκεπτικό της παρούσης, να τροποποιήσει την 

σε ορθή επανάληψη Α.Ο.Ε. 210/2021(ΑΔΑ: 6ΤΠΥΩΡΡ-ΔΞ0) ως προς την προθεσμία 
υποβολής αιτήσεων εγγραφής και παραλαβής των στοιχείων του αρχιτεκτονικού 
διαγωνισμού : «Ανάπλαση και Ανάδειξη της οδού Πορτοχελίου – όρμου 
Βερβερόντας του Δήμου Ερμιονίδας» στο ορθό που είναι Τ+25 ημερολογιακές 
ημέρες. Όπου Τ = ημερομηνία προκήρυξης του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
δηλαδή έως 4/2/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθμ. 210/2021 (ΑΔΑ: 6ΤΠΥΩΡΡ-ΔΞ0) σε ορθή 
επανάληψη Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ερμιονίδας. 

ΑΔΑ: Ρ48ΘΩΡΡ-ΣΧΖ



 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 15/2022. 
 

                     
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Αντωνοπούλου Αντωνία 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

  1. Αντουλινάκης Σπυρίδων 
  2. Κουτούβαλης Δαμιανός 
  3. Γκαμίλη – Σιάνα Ελένη 
  4. Τσεγκής Γεώργιος 
  5. Μίζης Δημήτριος 
  

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 
 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 

 
 

 
 

 

ΑΔΑ: Ρ48ΘΩΡΡ-ΣΧΖ
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