
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 41 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  25-8-2020 

 

    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 σήμερα τηv 25η Αυγούστου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 24451/21-08-2020 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. 

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 

17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της 

μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά 

εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής 

Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.  

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. 

Σταυρέλη  Νικόλαο). 

Α π ό ν τ ε ς  

1) Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Πλατής Σπυρίδων. 

 

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

  ΑΠΟΦΑΣΗ 377η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Συγκρότηση 

επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για το έργο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΑΔΑ: 6ΔΗΛΩΛ7-ΧΜΞ



ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ» 

υπενθυμίζει την αριθμ. 33/287/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων 

διακήρυξης διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ 

προϋπολογισμού μελέτης 280.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και αναφέρει 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 τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων.  

Σύμφωνα με το εδάφιο (α) της παρ. 8 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, όταν ως 

κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά μόνο 

βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, 

χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του ΦΠΑ, η επιτροπή διαγωνισμού αποτελείται από τρεις (3) 

τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας ΠΕ ή TE, με τους αναπληρωτές τους, εγγεγραμμένους στο 

Μη.Μ.Ε.Δ., με εμπειρία, τεχνική εξειδίκευση και ειδικότητες που προσιδιάζουν στις υπό ανάθεση 

κατηγορίες εργασιών και που ορίζονται από το αρμόδιο όργανο μετά από κλήρωση. Στις εργασίες 

της επιτροπής μπορεί να παρίσταται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, εκπρόσωπος των εργοληπτών, που 

υποδεικνύεται μαζί με τον αναπληρωτή του, από τις πανελλήνιες εργοληπτικές οργανώσεις.  Στη 

συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.4 του άρθρου 5 της αριθμ. 

ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017), 

περί κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μη.Μ.Ε.Δ. και ειδικότερα: […Η ηλεκτρονική 

εφαρμογή του Μητρώου παράγει αυτόματα ηλεκτρονικό έγγραφο αποτελεσμάτων κλήρωσης. Η 

εκτύπωση του αποτελέσματος της κλήρωσης αποτελεί δικαιολογητικό της απόφασης συγκρότησης 

επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων έργων…], θέτει υπόψη της Επιτροπής το 

αποτέλεσμα κλήρωσης με ταυτότητα κλήρωσης {mimed-ecb-a-2-id-aa-6967-eba-2020-08-18-

11:00:00.000000» για το έργο «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ», που διεξήχθη από την Επιτροπή Διεξαγωγής 

Ηλεκτρονικών Κληρώσεων του ΜΗΜΕΔ του Δήμου.  Επίσης, θέτει υπόψη των μελών της 

Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 24226/20-8-2020 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και 

Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για το έργο 
«Εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών & συνοδά έργα βελτίωσης κόμβων Ξυλοκέριζας». 

 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 
Ο  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

έχοντας υπόψη: 
1. Την υπ΄ αριθ. 30070/02-9-2019 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: 7Ν8ΝΩΛ7-ΘΟΔ), «Ορισμός 
Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών». 
2. Το Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

ΑΔΑ: 6ΔΗΛΩΛ7-ΧΜΞ



3. Το Ν. 4024/2011 (Α΄ 226), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία 
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 
2015», άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 
4. Το Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», περ. θ της παρ. 1 του άρθρου 72 «Αρμοδιότητες 
οικονομικής επιτροπής δήμων», όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 
4623/2019 (Α΄ 134). 
5. Το Ν. 3213/2003 (Α΄ 309), «Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, 
δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων 
κατηγοριών προσώπων». 
6. Το Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
άρθρο 13.  
7. Την Υ. Α. ΥΠΥΜΕ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/04.12.2017 (Β΄ 4841), «Κατάρτιση, τήρηση και 
λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, 
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της 
παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016». 
8. Την Υ.Α. ΥΔΜΗΛΔ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 (Β΄ 2540),   «Διενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή 
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 
9. Την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ  υπ΄ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/122/οικ.14540/23.07.2020 (ΑΔΑ:6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-
Ι2Δ), «Ν. 4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, Ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. - 
Ενημέρωση υπαλλήλων για υποχρέωση υποβολής ΔΠΚ και ΔΟΣ». 
10. Την Εγκύκλιο ΥΔΜΗΛΔ  υπ΄ αριθ. ΔΙΣΚΙΙΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19.09.2012 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2), 
«Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 
ορισμός των µελών τους µε κλήρωση». 
11. Την Εγκύκλιο ΥΔΜΗΛΔ υπ΄ αριθ. ΔΙΣΚΙΙΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ), 
«Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό µελών των συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών (ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων)».  
12. Την Εγκύκλιο ΥΔΜΗΛΔ υπ΄ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/4.11.2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β): 
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».  
13. Την υπ΄ αριθ. 23928/17.08.2020 Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης και ανακοίνωση 
διενέργειας ηλεκτρονικής κλήρωσης Μη. Μ.Ε.Δ. 
14. Το υπ’ αριθ. mimed-ecb-a-2-id-aa-6967-eba-2020-08-18-11:00 συνημμένο έγγραφο 
αποτελεσμάτων της κλήρωσης (παρ. 4 του άρθρου 5 της Υ. Α. ΥΠΥΜΕ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 
466/04.12.2017) τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που διενεργήθηκε για το Διαγωνισμό 
Έργου με τίτλο: «Εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών & συνοδά έργα βελτίωσης κόμβων 
Ξυλοκέριζας», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 
Εισηγείται: 

Τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για το έργο: 
«Εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών & συνοδά έργα βελτίωσης κόμβων Ξυλοκέριζας», σύμφωνα 
με το υπ’ αριθμ mimed-ecb-a-2-id-aa-6967-eba-2020-08-18-11:00  συνημμένο έγγραφο 
αποτελεσμάτων της κλήρωσης (παρ. 4 του άρθρου 5 της Υ. Α. ΥΠΥΜΕ αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 
466/04.12.2017) τακτικών και αναπληρωματικών μελών, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
της παρούσας, ως εξής: 
 
Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «Εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών & συνοδά έργα 
βελτίωσης κόμβων Ξυλοκέριζας», με τη σειρά που κληρώθηκαν. 

Τακτικά μέλη: Αναπληρωματικά μέλη: 

1. Μιλτιάδης Παπαδημητρόπουλος, κλάδου: ΠΕ 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, 

1. Κωνσταντίνος Μελέτης, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων 

Μηχανικών, 

ΑΔΑ: 6ΔΗΛΩΛ7-ΧΜΞ



Υπηρεσία: Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας  Υπηρεσία: Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας 

2. Ιωάννα Μυττά, κλάδου ΠΕ Αγρονόμων 

Τοπογράφων Μηχανικών, 

Υπηρεσία: Δήμος Νεμέας 

2. Ιωάννης Μαντάς, κλάδου ΠΕ Αγρονόμων 

Τοπογράφων Μηχανικών , 

Υπηρεσία: Περιφέρεια Πελοποννήσου 

3. Ελένη Σαββανού, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών, 

Υπηρεσία: Δήμος Κορινθίων 

3. Κωνσταντίνα Φίλη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών 

Μηχανικών, 

Υπηρεσία: Δήμος Σικυωνίων 

Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται ο / η Ελένη Σαββανού με αναπληρωματικό τον / την Μιλτιάδη 
Παπαδημητρόπουλο 
Γραμματέας της Επιτροπής προτείνεται ο / η Ιωάννα Μυττά με αναπληρωματικό τον / την Κωνσταντίνο 
Μελέτη 

 
Από την κτήση της συγκεκριμένης ιδιότητας απορρέει  υποχρέωση για την υποβολή αρχικής 
Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων εντός 90 ημερών 
από την κτήση της ιδιότητας, καθώς και για την υποβολή ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής 
Κατάστασης, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του ν.3213/2003.  
 

Ο Πρόεδρος επισημαίνει πως τακτικός εκπρόσωπος της ΠΕΣΕΔΕ έχει ορισθεί ο κ. Λαμπρινάκος 

Αλέξανδρος, Ηλεκτρολόγος Τ.Ε.- Ε.Δ.Ε.. και αναπληρωματικός εκπρόσωπος της ΠΕΣΕΔΕ έχει 

ορισθεί ο κ. Μουτάφης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός-  Ε.Δ.Ε.. 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 του άρθρου 221, 

της παρ. 4 του άρθρου 344 και της παρ. 6 του άρθρου 379 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς 

και της αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 

4841/Β/29-12-2017), περί κατάρτισης, τήρησης και λειτουργίας του Μη.Μ.Ε.Δ., ο Πρόεδρος 

προτείνει τη συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο 

του Δήμου Κορινθίων ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ εκτιμώμενης αξίας 280.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.) ως εξής: 

Τακτικά Μέλη:  

1. Μιλτιάδης Παπαδημητρόπουλος, κλάδου: ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Υπηρεσία: Δήμος 

Λουτρακίου – Περαχώρας, 

2. Ιωάννα Μυττά, κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Υπηρεσία: Δήμος Νεμέας,  

3. Ελένη Σαββανού, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Υπηρεσία: Δήμος Κορινθίων. 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

1. Κωνσταντίνος Μελέτης, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Υπηρεσία: Δήμος Λουτρακίου – 

Περαχώρας, 

2. Ιωάννης Μαντάς, κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών , Υπηρεσία: Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, 

3. Κωνσταντίνα Φίλη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Υπηρεσία: Δήμος Σικυωνίων. 
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Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Ελένη Σαββανού με αναπληρωματικό το 

τακτικό μέλος Μιλτιάδη Παπαδημητρόπουλο. 

Γραμματέας της Επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Ιωάννα Μυττά με αναπληρωματικό το 

αναπληρωματικό μέλος Κωνσταντίνο Μελέτη. 

 

  Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τα 

αποτελέσματα κλήρωσης για την επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού του εν θέματι έργου, την υπ΄ 

αριθμ. πρωτ. 24226/20-8-2020 εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, το υπ΄ αριθμ. 78/2020 

έγγραφο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε., τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και 

ισχύει, τις διατάξεις των άρθρ. 221, 344 και 379 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, την αριθμ. 

ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4841/Β/29-12-2017), 

τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες 

διατάξεις 

 

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΑΑ  

 

Συγκρoτεί επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ & ΣΥΝΟΔΑ ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΜΒΩΝ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ 

εκτιμώμενης αξίας 280.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) του Δήμου Κορινθίων 

(γνωμοδοτική), όπως αυτή προέκυψε από την ηλεκτρονική κλήρωση του Μη.Μ.Ε.Δ., ως εξής: 

Τακτικά Μέλη:  

1. Μιλτιάδης Παπαδημητρόπουλος, κλάδου: ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Υπηρεσία: Δήμος 

Λουτρακίου – Περαχώρας, 

2. Ιωάννα Μυττά, κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Υπηρεσία: Δήμος Νεμέας,  

3. Ελένη Σαββανού, κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Υπηρεσία: Δήμος Κορινθίων, 

και τακτικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ τον κ. Λαμπρινάκο Αλέξανδρο, Ηλεκτρολόγο Τ.Ε.- Ε.Δ.Ε.. 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

1. Κωνσταντίνος Μελέτης, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών, Υπηρεσία: Δήμος Λουτρακίου – 

Περαχώρας, 

2. Ιωάννης Μαντάς, κλάδου ΠΕ Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών , Υπηρεσία: Περιφέρεια 

Πελοποννήσου, 

3. Κωνσταντίνα Φίλη, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Υπηρεσία: Δήμος Σικυωνίων. 

και αναπληρωματικό εκπρόσωπο της ΠΕΣΕΔΕ τον κ. Μουτάφη Γεώργιο, Πολιτικό Μηχανικό-  Ε.Δ.Ε.. 

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Ελένη Σαββανού με αναπληρωματικό το 

τακτικό μέλος Μιλτιάδη Παπαδημητρόπουλο. 

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Ιωάννα Μυττά με αναπληρωματικό το 

αναπληρωματικό μέλος Κωνσταντίνο Μελέτη. 

  Από την κτήση της συγκεκριμένης ιδιότητας απορρέει υποχρέωση για την υποβολή αρχικής 

Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων εντός 90 ημερών 
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από την κτήση της ιδιότητας, καθώς και για την υποβολή ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής 

Κατάστασης, κατά τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του ν.3213/2003.  

  Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στα σημεία α, β, γ, ε, στ και ζ  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 τη συμμετοχή τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ)ελέγχει και 

αξιολογεί τις προσφορές, ε)εισηγείται τον αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη 

διαδικασία, την απόρριψη των προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την 

αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη ματαίωση της διαδικασίας, στ)γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα 

που ανακύπτει κατά τη διαδικασία ανάθεσης και ζ)στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε 

θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε 

άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου. 

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 41/377/2020.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 4-9-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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