
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 ΔΗΜΟΣ  ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ                                          

                                                                                                                                      Αριθ. Αποφ. 5/2023 

 

Από το Πρακτικό της   2ης /2023 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Ερμιονίδας 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση συνολικού και συνοπτικού πρακτικού των συνεδριάσεων των μελών της Κριτικής 

Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ- ΟΡΜΟΥ ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ» 

 

Στο Κρανίδι, σήμερα την 27η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα 
Κρανιδίου - Αίθουσα Συνεδριάσεων Κεντρικού Κτηρίου Δημαρχείου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερμιονίδας, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ.: 529/23.01.2023 
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 και απόν ένα (1) μέλος:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Αντωνοπούλου Αντωνία - Πρόεδρος 1. Αντουλινάκης Σπυρίδων - Αντιπρόεδρος 

2. Κουτούβαλης Δαμιανός – τακτικό μέλος  

3. Γκαμίλη – Σιάνα Ελένη - τακτικό μέλος  

4. Τσεγκής Γεώργιος - τακτικό μέλος  

5. Ρούσσης Ιωάννης – αναπληρωματικό μέλος  

6. Μίζης Δημήτριος – αναπληρωματικό μέλος  

 

Η Πρόεδρος ύστερα από διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και παρουσίασε το 1ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτοντας υπόψη των μελών την με αριθμ. πρωτ. 396/18-01-2023 εισήγηση 

της κας Σουσάνας Καρανικόλα, Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης του 

Δήμου Ερμιονίδας, η οποία έχει ως εξής: 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις:  

1. Του Ν 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2. Της ΥΑ οικ.48505/31-05-2021 (ΦΕΚ 2239Β΄): «Νέο πλαίσιο διενέργειας των αρχιτεκτονικών 

διαγωνισμών και γενικά των διαγωνισμών μελετών με απονομή βραβείων», και ειδικότερα το άρθρο 

12 αυτής και την παρ. 9 του άρθρου 11 αυτής: «9. Η κριτική επιτροπή είναι αμειβόμενη σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 21, παρ. 1 του ν. 4354/2015 (Α΄176) περί αμοιβών συλλογικών οργάνων, όπως 

εκάστοτε ισχύει, η δε καταβαλλόμενη, ανά συνεδρίαση αποζημίωση στους ιδιώτες μέλη αυτής 

καθορίζεται, σε όλες τις περιπτώσεις αρχιτεκτονικών διαγωνισμών μελετών σε 50 € και μέχρι δέκα (10) 

συνεδριάσεις για κάθε διαγωνισμό. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει την ίδια πηγή χρηματοδότησης από 
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την οποία καλύπτονται τα έξοδα του εκάστοτε διαγωνισμού (βραβεία, έκδοση τεύχους, οργάνωση 

έκθεσης των μελετών που βραβεύτηκαν, αμοιβή των κριτών, οδοιπορικά και έξοδα διαμονής της 

κριτικής επιτροπής, αμοιβή τυχόν τεχνικών συμβούλων κ.λ.π.)…» 

3. Του με αριθμ. οικ.23932/16-05-2017 (ΑΔΑ: ΨΤΡ64653Π8-ΟΨ2), εγγράφου του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (εγκύκλιος 1) με θέμα «Παροχή διευκρινήσεων ως προς την εφαρμογή 

του Ν 4412/2016 σχετικά με την διενέργεια αρχιτεκτονικών διαγωνισμών». 

4. Την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν 4354/2015 «Αμοιβές συλλογικών οργάνων» σύμφωνα με την οποία 

: «….στους ιδιώτες – μέλη των ανωτέρων συλλογικών οργάνων καθορίζεται αποζημίωση με απόφαση 

του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα (50) πενήντα ευρώ ανά 

συνεδρίαση και μέχρι (50) συνεδριάσεις ετησίως». 

5. Του Ν 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α΄) , άρθρο 5, παρ. 2, εδάφιο ιβ΄, περί δημοσίευσης σε ΦΕΚ της 

συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής.  

6. Του Ν 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α’), περί υποχρεωτικής ανάρτησης πράξεων στο πρόγραμμα «Διαύγεια». 

 

Έχοντας υπόψη :  

1. Την με αριθμ. 210/14-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΠΥΩΡΡ-ΔΞ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την 

οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Αναλυτικής Προκήρυξης του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο: 

«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ» 

και συγκεκριμένα το άρθρο 8 της Αναλυτικής Προκήρυξης σχετικά με την Σύνθεση της Κριτικής 

Επιτροπής. 

 

2. Την με αριθμ. 166/09-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΥΙΩΡΡ-ΤΛΦ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία 

εγκρίνεται η δαπάνη και διατίθεται πίστωση ύψους 100.800,00 € για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης 

από το ΚΑΕ του οικονομικού έτους 2021 (κωδικός 1329.011) για τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών 

του Δήμου Ερμιονίδας.  
 

3. Την με αριθμ. 160/2022 (ΑΔΑ: 62ΤΙΩΡΡ-Ε13) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Ερμιονίδας για τη συγκρότηση της Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Ιδεών. 
 

4. Το υπ΄ αρ. πρωτ. 6060/01-08-2022 διαβιβαστικό έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου 

Ερμιονίδας προς το Εθνικό Τυπογραφείο για Δημοσίευση (1) μιας απόφασης στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 
 

5. Το υπ΄ αρ. 842/14-09-2022 ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. περί συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής για τον 

Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ – 

ΟΡΜΟΥ ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ». 
 

6. Την με αριθμ. πρωτ. 8358/26-10-2022 πρόσκληση έναρξης των συνεδριάσεων των μελών της Κριτικής 

Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ». 

 

Παρακαλούμε όπως: 

Εγκρίνετε το συνολικό και συνοπτικό πρακτικό των συνεδριάσεων των μελών της Κριτικής Επιτροπής 
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του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 

ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ» και να επικυρώσετε το αποτέλεσμά 

του. Κατόπιν της απόφασής σας, θα ακολουθήσει η δημοσιοποίηση του αποτελέσματος και θα 

αποσταλεί για ενημέρωση των ιστοσελίδων ΤΕΕ, ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ & ΥΠΕΝ. 

Στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής που προβλέπεται αμοιβή με βάση τα οριζόμενα στις κείμενες 

διατάξεις, αυτή καταβάλλεται εφάπαξ στο τέλος των εργασιών. Η αμοιβή θα οριστεί με μεταγενέστερη 

απόφαση.   

 

Η Οικονομική επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη: 

1. την εισήγηση της Προέδρου, κυρίας Αντωνίας Αντωνοπούλου,  
2. την με αριθμ. πρωτ. 396/18-01-2023 εισήγηση της κας Σουσάνας Καρανικόλα, 

Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Έργων Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου 
Ερμιονίδας 

3. τις διατάξεις των άρθρων 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν καιισχύουν με 
τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018, 

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

5. τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12 Α’/19.01.2023), 
6. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει  
7. την ΥΑ οικ.48505/31-05-2021 (ΦΕΚ 2239Β΄) 
8. το με αριθμ. οικ.23932/16-05-2017 (ΑΔΑ: ΨΤΡ64653Π8-ΟΨ2), έγγραφο του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας (εγκύκλιος 1) 
9. Την παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν 4354/2015 
10. Τις διατάξεις του Ν 3469/2006 (ΦΕΚ 131Α΄) , άρθρου 5, παρ. 2, εδάφιο ιβ΄ 
11. Την υπ’ αριθμ. 210/14-10-2021 (ΑΔΑ: 6ΤΠΥΩΡΡ-ΔΞ0) απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής 
12. Την με αριθμ. 166/09-08-2021 (ΑΔΑ: 6ΡΥΙΩΡΡ-ΤΛΦ) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
13. Την με αριθμ. 160/2022 (ΑΔΑ: 62ΤΙΩΡΡ-Ε13) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
14. Το υπ’ αρ. 842/14-09-2022 ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. περί συγκρότησης της Κριτικής Επιτροπής για 

τον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Ιδεών με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ 
ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

15. Την με αριθμ. πρωτ. 8358/26-10-2022 πρόσκληση έναρξης των συνεδριάσεων των μελών της 

Κριτικής Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ». 
16. τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022, 
17. την υπ’ αρ. 374/39135/30.05.2022 (ΑΔΑ: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75) εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ και το 

υπ’ αριθμ. ΦΕΚ  7005/ Τεύχος Β’/31.12.2022 (ΚΥΑ Δ1α/ ΓΠ. οικ. 75297/30.12.2022). 
 

αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει  το συνολικό και συνοπτικό πρακτικό των συνεδριάσεων των μελών της Κριτικής 

Επιτροπής του Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ 

ΟΔΟΥ ΠΟΡΤΟΧΕΛΙΟΥ – ΟΡΜΟΥ ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑΣ ΤΟΥ Δ. ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ» και επικυρώνει το 

αποτέλεσμά του, ως ακολούθως: 
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Β. Στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής που προβλέπεται αμοιβή με βάση τα οριζόμενα στις 

κείμενες διατάξεις, αυτή καταβάλλεται εφάπαξ στο τέλος των εργασιών. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/ 2023. 
 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Αντωνοπούλου Αντωνία 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 

   1. Κουτούβαλης Δαμιανός 

   2. Γκαμίλη – Σιάνα Ελένη 

   3. Τσεγκής Γεώργιος 

   4. Ρούσσης Ιωάννης 

   5. Μίζης Δημήτριος 

 

  
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ 
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