
 

              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                             
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το Πρακτικό 26/30.09.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αριθμός Απόφασης  236/2020 

 
ΘΕΜΑ 21ο ΗΔ: «Ορισμός επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της Δημόσιας Σύμβασης της Υπηρεσίας με 
τίτλο ¨Συμβουλευτική υπηρεσία για την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»  για τον δικαιούχο”»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 30η  του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους  2020, ημέρα της 
εβδομάδος Τετάρτη  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με 
το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 28939/25-09-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 Ν. 4555/2018 σε κάθε έναν 
των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
βρέθηκαν παρόντα δέκα επτά  (17) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                                                                     ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
4. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής  
5. Κόλλια Κωνσταντίνα 
6. Μπίτζιος Δημήτριος 
7. Καρσιώτης Παναγιώτης 
8. Πούρος Γεώργιος 
9. Πνευματικός Αλέξανδρος,  
10. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα 
11. Κεφάλας Σταύρος, αποχώρησε στο τέλος του 31ου ΘΗΔ  
12. Καλλίρης Πελοπίδας, αποχώρησε στο μέσον του 1ου ΗΔΘ  
13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
14. Πιέτρης Τιμολέων 
15. Σπύρου Παναγιώτης 
16. Γκερζελής Ιωάννης  
17. Τζέκου Παρασκευή 
 

 
 

1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
2. Ταγαράς Βασίλειος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 
3. Μελέτης Χρήστος  
4. Μπουρσέ Ηλίας 
5. Ζώγκος Ανδρέας 
6. Σταυρέλης Νικόλαος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 
7. Στριμενοπούλου Γεωργία –Γραμματέας, προσήλθε στο 

τελος του 3ου ΕΗΔΘ 
8. Λαμπρινός Παναγιώτης, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 
9. Μουρούτσος Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 
10. Δόντης Μιχαήλ, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 
11. Μανωλάκης Δημήτριος , προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 
12. Κονδύλης Μαρίνος 
13. Καρασάββας Ιωάννης 
14. Κορδώσης Χρήστος 
15. Πιέτρης Γεώργιος, προσήλθε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 
16. Πλατής Σπυρίδων 
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Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Κορίνθου, Σοφικού, Περιγιαλίου, αλλά δεν 
παραβρέθηκαν, καθώς και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Στεφανίου, που ήταν παρών. 

 
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και για το 
ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 21-9-2020 εισήγηση 
του τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ΄όλο το 
περιεχόμενο έχει ως εξής:  
<< Θέμα: Εισήγηση για ορισμό επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: 
Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων» για τον Δικαιούχο. 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", άρθρο 65, § 1, «το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που 
αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου 
του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του». 

2. Τον ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/08.08.2016) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)", άρθρο 221, § 6 «Για τη συγκρότηση και τη λειτουργία 
των συλλογικών οργάνων στις αναθέτουσες αρχές, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2690/1999 
«Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ως άνω νόμου. (…)», § 11 δ,  «Για 
την παραλαβή του αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκροτείται τριμελής 
Επιτροπή παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής ή του Φορέα 
Εκτέλεσης της Σύμβασης.. Εφόσον απαιτούνται ειδικές γνώσεις ένα τουλάχιστον μέλος της επιτροπής πρέπει να 
έχει την αντίστοιχη ειδικότητα. Ως μέλη της Επιτροπής του παρόντος δύναται να συμμετέχουν και ορίζονται και 
υπάλληλοι στους οποίους έχουν ανατεθεί καθήκοντα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 216» και § 11 ε, « Για την 
επιλογή των μελών των συλλογικών οργάνων του παρόντος άρθρου, οι αναθέτουσες αρχές μπορεί να διενεργούν 
κλήρωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4024/2011». 

3. Την υπ’ αριθμ. 26866/10.09.2020 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με 
τίτλο: Συμβουλευτικές υπηρεσίες  για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων» 
για τον Δικαιούχο, άρθρο 6, § 6.1 υποπαρ. 6.1.1. «Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση 
αυτής θα διενεργηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (…). 

4 .  Την ανάγκη ορισμού επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης της ως άνω υπηρεσίας. 

 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

 
Τον ορισμό της επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο: Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Κορινθίων» για τον Δικαιούχο [αριθμός 
μελέτης 5/2020], ως εξής:  

Τακτικά Μέλη 
1. Αναστασία Θεοδοσίου , Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3   
2. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου Χημικών Μηχανικών ΠΕ7 
3. Ελένη Σαββανού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

Αναπληρωματικά Μέλη:  
      1. Νικόλαος Κουίνης, Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ3 
      2. Παναγιώτα Σανδραβέλη, Διοικητικός ΠΕ1  
      3. Άννα Γιαβάση, Δομικών Έργων ΔΕ5 
 

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

Σαββανού.  

Η απόφαση συγκρότησης της επιτροπής θα πρέπει να κοινοποιηθεί στα μέλη αυτής, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της § 

3, του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016 μαζί με την γνωστοποίηση ότι οι υπάλληλοι που ορίζονται σε επιτροπές παραλαβής 

προμηθειών και υπηρεσιών είναι υπόχρεοι υποβολής ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης 

Οικονομικών Συμφερόντων [ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ] [Νόμος 3213/2003]. Ειδικά, όσοι ορίζονται για 1η φορά μέλη επιτροπών 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251
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παραλαβής είναι υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων 

[ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ] εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία ορισμού τους.>> 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος πρότεινε ως μέλη στην εν λόγω επιτροπή του υπαλλήλους 
οι οποίοι αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση.  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού 
έλαβε υπόψη του, την ανωτέρω εισήγηση του τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών και τις διατάξεις των Ν. 3852/2010 & 
4412/2016 όπως ισχύουν  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Ορίζει μέλη στην επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης της Υπηρεσίας με τίτλο: Συμβουλευτική 
υπηρεσία για την υλοποίηση της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» για τον δικαιούχο (αριθμός 
μελέτης 5/2020), τους κάτωθι:  

Τακτικά Μέλη 
1. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ3   
2. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου Χημικών Μηχανικών ΠΕ7 
3. Ελένη Σαββανού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ5 

Αναπληρωματικά Μέλη:  
      1. Νικόλαος Κουίνης, Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ3 
      2. Παναγιώτα Σανδραβέλη, Διοικητικός ΠΕ1  
      3. Άννα Γιαβάση, Δομικών Έργων ΔΕ5 

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

Σαββανού.  

Η απόφαση συγκρότησης της επιτροπής θα κοινοποιηθεί στα μέλη αυτής, σύμφωνα με της διατάξεις της § 3, του άρθρου 

221, του Ν. 4412/2016. Οι υπάλληλοι που ορίζονται σε επιτροπές παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών είναι υπόχρεοι 

υποβολής ετήσιας Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων [ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ] [Νόμος 

3213/2003]. Ειδικά, όσοι ορίζονται για 1η φορά μέλη επιτροπών παραλαβής είναι υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης 

Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων [ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ] εντός ενενήντα (90) ημερών από 

την ημερομηνία ορισμού τους.>> 
 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                   Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  26 / 236 / 2020 

                                         
                                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ  
                                ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Κόρινθος, 08- 10 - 2020 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

Αντώνιος Κυριαζής 
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