
 

Αριθμός Πρακτικού 16 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  6-4-2020 

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό 

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, 

Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με 

αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου 

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, συvεδρίασε δια περιφοράς με τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 

3852/2010, όπως ισχύει, με επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σήμερα τηv 6η Απριλίου 

2020, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' 

αριθμ. 10258/2-4-2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα 

σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της 

ημερήσιας διάταξης. 

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα με επικοινωνία μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Κόλλια Κων., 4)Πούρος Γεώργ., 

5)Πνευματικός Αλέξ., 6)Ταγαράς Βασ., 7)Σταυρέλης Νικ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημ., 2)Κορδώσης Χρ.. 

 

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

       ΑΠΟΦΑΣΗ 147η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση 

επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για τη μελέτη ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΘΑ- ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 

«ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ» εκτιμώμενης αξίας 59.921,95€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)»  

διευκρινίζει πως η ακριβής εκτιμώμενη αξία ανέρχεται στο ποσό των 59.644,73€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) κι όχι στα 59.921,95€, που εκ παραδρομής αναγράφεται στην 

πρόσκληση της συνεδρίασης.  Στη συνέχεια υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής πως, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και 221 του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να συγκροτήσει επιτροπές αξιολόγησης για 
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τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών.  Υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 97/2020 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη 

δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 3/2020 μελέτης, ορίστηκε η με 

συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εκπόνησης της μελέτης ΜΕΛΕΤΗ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΘΑ- ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 

«ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ» προϋπολογισμού μελέτης 59.644,73€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και 

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές 

και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης 

σχέσης ποιότητας – τιμής, για την εκπόνηση της ως άνω μελέτης, καθώς και το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

8260/9-3-2020 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, με 

το οποίο, μεταξύ άλλων, ζητείται ο ορισμός μελών «…της Επιτροπής Διαγωνισμού Σύναψης της 

Σύμβασης, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της παραγράφου 9, του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 ..[ 

Ειδικά στις δημόσιες συμβάσεις μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, ...., ισχύουν και τα ακόλουθα: α) Για τη διεξαγωγή των διαγωνισμών η 

αναθέτουσα Αρχή συγκροτεί, μετά από δημόσια κλήρωση, με απόφασή της, Επιτροπή Διαγωνισμού, 

που αποτελείται από τρία μέλη. Δύο από τα μέλη είναι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, με τους 

αναπληρωτές τους, που έχουν εμπειρία και προσόντα σχετικά με το αντικείμενο της υπό ανάθεση 

σύμβασης και ένας εξ αυτών ορίζεται ως πρόεδρος με τον αναπληρωτή του. ….γ) Ένα από τα μέλη 

της Επιτροπής Διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το 

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα της αναθέτουσας Αρχής. …….]…».  

Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το σε ορθή επανάληψη αριθμ. 

318/6-4-2020 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου 

περί ορισμού εκπροσώπων του ΤΕΕ Πελοποννήσου για τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης 

διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης εκπόνησης της εν θέματι μελέτης, σύμφωνα με το 

οποίο ορίζονται εκπρόσωποι του ΤΕΕ Πελοποννήσου οι κ.κ. Κωστήρης Γεώργιος, διπλ. Πολιτικός 

Μηχανικός, ως τακτικό μέλος και Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος, διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός, ως 

αναπληρωματικό μέλος.  Επίσης, λέει πως από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 

προτείνονται ως μέλη της εν θέματι επιτροπής οι δημοτικοί υπάλληλοι κ.κ. Αναστασία Θεοδοσίου, 

Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, και Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χημικός Μηχανικός ΠΕ, ως τακτικά μέλη, και 

Ευθύμιος Πέππας, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, και Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, ως 

αναπληρωματικά μέλη. 

      Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8η και 9 του άρθρου 221 και του άρθρου 344 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ο Πρόεδρος προτείνει 

την συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της 

εν θέματι μελέτης του Δήμου Κορινθίων ως εξής: 

Τακτικά Μέλη:  

1. Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, 

2. Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Χημικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ7, 
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3. Κωστήρης Γεώργιος, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Α.Μ. ΤΕΕ 83732 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

1.Πέππας Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, 

2.Καμτσιώρα Έλλη, Μηχανολόγος Μηχανικός, κλάδου ΠΕ, 

3. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος, διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός, 

Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Θεοδοσίου Αναστασία και Αντιπρόεδρος το 

τακτικό μέλος Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα. 

 

    Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Κόλλια, Πούρος, Πνευματικός, 

Ταγαράς και Σταυρέλης δήλωσαν γραπτώς με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο πως συμφωνούν με την 

συγκρότηση της ανωτέρω επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση του 

Προέδρου. 

 

   Η Οικονομική Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το σε ορθή 

επανάληψη αριθμ. 318/6-4-2020 έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας – Περιφερειακό 

Τμήμα Πελοποννήσου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, τις διατάξεις των άρθρ. 221 και 344 του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν,  τις διατάξεις του Κώδικα 

Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Συγκροτεί επιτροπή αξιολόγησης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση της 

μελέτης ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΘΑ- ΠΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 

«ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ» εκτιμώμενης αξίας 59.644,73€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

(γνωμοδοτική) ως εξής:  

Τακτικά Μέλη:  

1. Θεοδοσίου Αναστασία, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, 

2. Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Χημικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ7, 

3. Κωστήρης Γεώργιος, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, Α.Μ. ΤΕΕ 83732 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

1.Πέππας Ευθύμιος, Πολιτικός Μηχανικός, κλάδου ΠΕ3, 

2.Καμτσιώρα Έλλη, Μηχανολόγος Μηχανικός, κλάδου ΠΕ, 

3. Σταυρόπουλος Κωνσταντίνος, διπλ. Αρχιτέκτονας Μηχανικός, 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Θεοδοσίου Αναστασία και Αντιπρόεδρος το τακτικό 

μέλος Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα. 
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        Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στα σημεία (α), (β), (γ), (ε), (στ), 

(ζ) και (η) της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, είναι: α)αξιολογεί τις 

προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β)ελέγχει την 

καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για την συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης 

δημόσιας σύμβασης, γ)ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, ε)εισηγείται τον αποκλεισμό των 

προσφερόντων ή υποψηφίων από την διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την 

κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, την ματαίωση της 

διαδικασίας, στ)γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά την διαδικασία ανάθεσης, 

ζ)στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που ανακύπτει από την σύμβαση και ιδίως 

επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της 

έκπτωσης του αναδόχου και η)γνωμοδοτεί για τις προβλεπόμενες στον Ν. 4412/2016, όπως 

ισχύει, ενστάσεις και προσφυγές που υποβάλλονται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή της 

Προϊσταμένης Αρχής κατά το στάδιο της ανάθεσης και εκτέλεσης. 

     Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του 

τρέχοντος έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με το ίδιο όργανο.   

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 16/147/2020.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 7-4-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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