
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 60

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 29-12-2020

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

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

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

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

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

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

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

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, συvεδρίασε µέσω τηλεδιάσκεψης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. στ., της υπ'

αριθ. ∆1α/ΓΠ.οικ.:78363 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄4899/6-11-2020) «Έκτακτα µέτρα

προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από τη ∆ευτέρα 7 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως

και  τη  ∆ευτέρα  14  ∆εκεµβρίου  2020 και  ώρα  6:00»,  της  υπ’  αριθ.πρωτ.  ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/  οικ.

20764/ 7-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ΄ αριθ. 426/ΑΠ 77233/13-11-

2020  εγκυκλίου  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  σήµερα  τηv  29η ∆εκεµβρίου  2020,  ηµέρα  της

εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 39402/24-12-

2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από

τα µέλη της (τακτικά και αναπληρωµατικά), για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα

της ηµερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του ∆ήµου

Κορινθίων.

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

εκλεγµένο  µε  την  αριθµ.  342/2019 απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Κορινθίων,  µε  το  υπ'  αριθµ.

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

της µειοψηφίας «∆ύναµη 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την ως άνω πρόσκληση. 

      Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µέσω τηλεδιάσκεψης έξι (6) µέλη

και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς
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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 4)Πνευµατικός

Αλέξανδρος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Κόλλια  Κωνσταντίνα  (προσήλθε  κατά  τη  συζήτηση  του  2ου θέµατος  ηµερήσιας  διάταξης),

2)Πούρος Γεώργιος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 11ου θέµατος ηµερήσιας διάταξης), 3)Ταγαράς

Βασίλειος.

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

    Ακολούθως,  ο  Πρόεδρος  ζήτησε  από  την  Επιτροπή  να  αποφασίσει  για  το  κατεπείγον  της

συζήτησης του θέµατος  «Συγκρότηση  επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου του

έργου  «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΧΩΡΟΥ  ΘΕΑΤΡΟΥ  ΣΟΦΙΚΟΥ» µε  αριθµό  σύµβασης

20556/18», διότι πρέπει άµεσα να κινηθούν οι διαδικασίες για την  παραλαβή του εν λόγω έργου,

ώστε να αποδοθεί προς χρήση στους δηµότες της ∆ηµοτικής Ενότητας Σολυγείας.

     Η Οικονοµική Επιτροπή οµόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω

θέµατος.

      ΑΠΟΦΑΣΗ 638  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης «Συγκρότη-

ση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕ-

ΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ» µε αριθµό σύµβασης 20556/18»  θέτει υπ'όψιν

των µελών της Επιτροπής την υπ' αριθµ. Πρωτ. 39378/24-12-2020  σχετική εισήγηση  της ∆/νσης Τε-

χνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 

Θέµα: «Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ» µε αριθµό σύµβασης 20556/18

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

έχοντας υπόψη:

1. Την αριθ. 25229/27.08.2020 απόφαση ∆ηµάρχου (Α∆Α: ΨΝΜΧΩΛ7-0Β0), «Ορισµός Αντιδηµάρχου Τεχνι-

κών Υπηρεσιών».

2. Το Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρα 170 και 172 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

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. 3213/2003 (Α΄ 309), «∆ήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βουλευτών, δηµόσιων 
λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων».

5. Το Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 13. 
6. Την Υ. Α. ΥΠΥΜΕ αριθ. ∆ΝΣ/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.∆.) της παρ. 8.(η) του 
άρθρου 221 του ν. 4412/2016».
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7. Την Υ.Α. Υ∆ΜΗΛ∆ αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 (Β΄ 2540),   «∆ιενέργεια 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».

8. ΝΣΚ Γν. 120/2020.
9. Την Εγκύκλιο ΥΠΕΣ υπ΄ αριθ. ∆Ι∆Α∆/Φ.69/122/οικ.14540/23.07.2020 (Α∆Α:6ΟΞΚ46ΜΤΛ6-Ι2∆), «Ν. 

4674/2020 «Στρατηγική Αναπτυξιακή Προοπτική των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ρύθµιση 
ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. - Ενηµέρωση υπαλλήλων για 
υποχρέωση υποβολής ∆ΠΚ και ∆ΟΣ».

10. Την Εγκύκλιο 6 της ∆11 του ΥΥΠΟΜΕ (Α∆Α: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο, «∆ιευκρινήσεις σχετικά µε την 
εφαρµογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, µελετών 
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστηµονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.∆.)»

11. Την Εγκύκλιο Υ∆ΜΗΛ∆  υπ΄ αριθ. ∆ΙΣΚΙΙΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19.09.2012 (Α∆Α: Β4ΘΟΧΖΕ2), «Εφαρµογή 
του άρθρου 26 του ν. 4024/2011, Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των 
µελών τους µε κλήρωση».

12. Την Εγκύκλιο Υ∆ΜΗΛ∆ υπ΄ αριθ. ∆ΙΣΚΙΙΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011 (Α∆Α: 457ΚΧ-ΤΧQ), «∆ιενέργεια 
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)». 

13. Την Εγκύκλιο Υ∆ΜΗΛ∆ υπ΄ αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/4.11.2011 (Α∆Α:45ΒΜΧ-Ω1Β): «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση». 

14. Την υπ΄ αριθ. 20556/18 σύµβαση του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 
ΣΟΦΙΚΟΥ.» µε ανάδοχο την  ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.

15. Την προθεσµία περαίωσης του έργου στις 22-06-2019
16. Την από 22-06-19 βεβαίωση περαίωσης εργασιών.
17. Το από 21-12-2020 συνηµµένο πρακτικό διενέργειας κλήρωσης τακτικών και αναπληρωµατικών µελών 

της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσας. 

Εισηγείται:

Τη  συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ» µε αριθµό σύµβασης  20556/18, σύµφωνα µε το από 21-
12-2020 συνηµµένο πρακτικό διενέργειας κλήρωσης τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της ∆ιεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.

Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ», µε αριθµό σύµβασης 20556/18. 
Τακτικά µέλη: Αναπληρωµατικά µέλη:

1. Νικόλαος Κουίνης, κλάδου ΤΕ3 Πολιτικών 
Μηχανικών,
Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου Κορινθίων

1.Βασιλική Φίλη κλάδου ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών,
Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου Κορινθίων

2. Ευθύµιος Πέππας, κλάδου: ΠΕ3 Πολιτικών 
Μηχανικών,
Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου Κορινθίων

2. Ιωάννης Καραίσκος, κλάδου: ΠΕ3 Πολιτικών 
Μηχανικών,
Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία ∆ήµου Κορινθίων

3. Γεώργιος Σούρλος, κλάδου: ΠΕ3 Πολιτικών 
Μηχανικών, Υπηρεσία: ∆ΕΥΑ Κορίνθου

3.Αναστάσιος Κελλάρης, κλάδου: ΠΕ3 Πολιτικών
Μηχανικών, Υπηρεσία: ∆ΕΥΑ Κορίνθου

Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται ο Γεώργιος Σούρλος µε αναπληρωµατικό τον  Αναστάσιο  Κελλάρη 
Γραµµατέας της Επιτροπής προτείνεται ο / η …………..……… µε αναπληρωµατικό τον / την 
…………………………
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ΝΣΚ  Γν.  120/2020:  «α.  Τα  µέλη  όλων  των  επιτροπών  που  εµπλέκονται  στις  διαδικασίες  διαγωνισµών
δηµοσίων  συµβάσεων  προµηθειών,  µελετών  και  παροχής  υπηρεσιών  (µέλη  επιτροπών  διεξαγωγής  –
αξιολόγησης  αποτελεσµάτων  διαγωνισµών,  εξέτασης  ενστάσεων  και  παρακολούθησης  –  παραλαβής),
εφόσον υπερβαίνουν το ποσό των 150.000 ευρώ ανά διαγωνισµό, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση
περιουσιακής κατάστασης και δήλωση οικονοµικών συµφερόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1
παρ. 1 περ. ια΄ και άρθρου 19 του ν. 3213/2003 αντίστοιχα. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα µέλη των
παραπάνω διαγωνισµών επιτροπών δηµοσίων έργων, εφόσον ο προϋπολογισµός του έργου υπερβαίνει τις
300.000 ευρώ. Σχετική υποχρέωση δεν υπέχουν τα µέλη των επιτροπών απευθείας ανάθεσης δηµοσίων
συµβάσεων,  λόγω του  αντικειµένου  τους  που υπολείπεται  των  ως  άνω ποσών.  (…).   δ.  Η  υποχρέωση
υποβολής αρχικής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης των µελών επιτροπών µε αντικείµενο συγκεκριµένο
διαγωνισµό αρχίζει από την έκδοση της απόφασης ορισµού των µελών τους. Η ίδια υποχρέωση των µελών
επιτροπών µε αντικείµενο γενικά την διενέργεια διαγωνισµών ή τη σύναψη συµβάσεων του φορέα αρχίζει
από την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισµού που πληροί τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις. (…)».

      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. ∆ΝΣ/61034/ΦΝ466 Απόφασης Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών (ΦΕΚ

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

προτείνει  την  συγκρότηση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου

«∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ»  ως εξής:

 Τακτικά Μέλη: 

1.Νικόλαος  Κουίνης,  κλάδου  ΤΕ3  Πολιτικών  Μηχανικών,Υπηρεσία:  Τεχνική  Υπηρεσία  ∆ήµου

Κορινθίων

2.Ευθύµιος Πέππας,  κλάδου:  ΠΕ3  Πολιτικών  Μηχανικών,Υπηρεσία:  Τεχνική  Υπηρεσία  ∆ήµου

Κορινθίων

3. Γεώργιος Σούρλος, κλάδου: ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, Υπηρεσία: ∆ΕΥΑ Κορίνθου 

Αναπληρωµατικά Μέλη:

1.Βασιλική  Φίλη  κλάδου ΤΕ3  Πολιτικών  Μηχανικών,Υπηρεσία:  Τεχνική  Υπηρεσία  ∆ήµου

Κορινθίων

2. Ιωάννης  Καραΐσκος, κλάδου: ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών,Υπηρεσία: Τεχνική  Υπηρεσία  ∆ήµου

Κορινθίων

3. Αναστάσιος Κελλάρης, κλάδου: ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών,Υπηρεσία: ∆ΕΥΑ Κορίνθου

Πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής προτείνεται το τακτικό µέλος  Γεώργιος Σούρλος, µε αναπληρωτή

το αναπληρωµατικό µέλος   Αναστάσιο  Κελλάρη.

Γραµµατέας της Επιτροπής  προτείνεται  το τακτικό µέλος  Ευθύµιος  Πέππας, µε αναπληρωτή  το

αναπληρωµατικό µέλος  Ιωάννης Καραΐσκος.

       Στο  σηµείο  αυτό  παίρνει  τον  λόγο  ο  κ.Πνευµατικός και  µεταξύ  άλλων  αναφέρει  ότι  στο

συγκεκριµένο έργο υπάρχουν εργασίες που προβλέπονται, αλλά δεν έχουν γίνει και ερωτά αν έχει
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τελειώσει το  έργο.  Θεωρεί ότι  δεν  έχουν  γίνει  η Ασφαλτόστρωση  στο  parking,  οι φυτεύσεις  και ο

Ηλεκτροφωτισµός. Λέει ότι δεν έχει λάβει την εισήγηση και δεν γνωρίζει τί λέει. 

    Ακολούθως  ο  κ.Σταυρέλης  αναφέρει  ότι  υπάρχει  εισήγηση  της  Τεχνικής  Υπηρεσίας  για  την

Συγκρότηση  της  Επιτροπής  και  την  έχει  λάβει,  αλλά  προτείνει  να  συζητηθεί το  θέµα  σε  επόµενη

συνεδρίαση,  και αναρωτιέται σχετικά µε το κατεπείγον.

       Ο Πρόεδρος αντιπροτείνει να προχωρήσει η διαδικασία, σύµφωνα µε την εισήγηση των Τεχνικών

υπηρεσιών.

       Ο κ.Πνευµατικός στην συνέχεια, ερωτά αν έχουν απορροφηθεί τα χρήµατα του προϋπολογισµού

του  έργου.  Αναφέρει  ότι  η  Επιτροπή  θα  παραλάβει  ποσότητες  που  θα  έχουν  περιληφθεί  στους

λογαριασµούς του έργου και όχι ότι δεν έχει περιληφθεί. Αναφέρει ότι ζητά διευκρινήσεις και δεν του

δίνονται, σχετικά µε την ολοκλήρωση του έργου.

    Ο  Πρόεδρος  αναφέρει  ότι  υπάρχει  εισήγηση  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  του

Αντιδηµάρχου για την Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και όταν ελεγχθεί το έργο και εφόσον έχει

ολοκληρωθεί,  θα  γίνει  η  παραλαβή.  Προτείνει  να  επικυρώσουν  την  Επιτροπή,  σύµφωνα  µε  την

εισήγηση και καλεί τα µέλη να ψηφίσουν.

    Ο  κ.Πνευµατικός  καταλήγει  ότι  ψηφίζει  θετικά  για  την  Συγκρότηση  της  Επιτροπής,  αλλά  µε

καταγραφή  της  άποψης  ότι  δεν  έχουν  ολοκληρωθεί  οι  προβλεπόµενες  εργασίες,  όπως  η

ασφαλτόστρωση και ο ηλεκτροφωτισµός.

    Η Οικονοµική Επιτροπή  κατόπιν διαλογικής συζήτησης µέσω τηλεδιάσκεψης και λαµβάνοντας

υπ'όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ' αριθµ. Πρωτ. 39378/24-12-2020  εισήγηση  της ∆/νσης

Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Πολεοδοµίας  του  ∆ήµου,  το  από  21-12-2020  πρακτικό  διενέργειας

κλήρωσης τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας,

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.∆ΝΣ/61034/ΦΝ466  Απόφασης

Υπουργού  Υποδοµών  και  Μεταφορών(ΦΕΚ  4841/Β/29-12-2017),  τις  διατάξεις  του  Κώδικα

∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, καθώς και όλες τις λοιπές ισχύουσες σχετικές νοµοθετικές διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

   Συγκροτεί Επιτροπή  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΟΦΙΚΟΥ»   όπως αυτή προέκυψε από την από 21-12-

2020  κλήρωση  Τακτικών  και  Αναπληρωµατικών  µελών  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και

Πολεοδοµίας, ως εξής:

 Τακτικά Μέλη: 

1.Νικόλαος  Κουίνης,  κλάδου  ΤΕ3  Πολιτικών  Μηχανικών,Υπηρεσία:  Τεχνική  Υπηρεσία  ∆ήµου

Κορινθίων
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2.Ευθύµιος Πέππας,  κλάδου:  ΠΕ3  Πολιτικών  Μηχανικών,Υπηρεσία:  Τεχνική  Υπηρεσία  ∆ήµου

Κορινθίων

3. Γεώργιος Σούρλος, κλάδου: ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών, Υπηρεσία: ∆ΕΥΑ Κορίνθου 

Αναπληρωµατικά Μέλη:

1.Βασιλική  Φίλη  κλάδου ΤΕ3  Πολιτικών  Μηχανικών,Υπηρεσία:  Τεχνική  Υπηρεσία  ∆ήµου

Κορινθίων

2. Ιωάννης  Καραΐσκος, κλάδου: ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών,Υπηρεσία: Τεχνική  Υπηρεσία  ∆ήµου

Κορινθίων

3. Αναστάσιος Κελλάρης, κλάδου: ΠΕ3 Πολιτικών Μηχανικών,Υπηρεσία: ∆ΕΥΑ Κορίνθου

     Πρόεδρος της εν λόγω επιτροπής ορίζεται  το τακτικό µέλος  κ.Γεώργιος Σούρλος, µε αναπληρωτή

το αναπληρωµατικό µέλος  κ.Αναστάσιο  Κελλάρη.

    Γραµµατέας της Επιτροπής ορίζεται  το τακτικό µέλος κ.Ευθύµιος Πέππας, µε αναπληρωτή το

αναπληρωµατικό µέλος  κ.Ιωάννη Καραΐσκο.

       Σύµφωνα µε τον Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, και την παρ.4, Άρθρο 170 Προσωρινή παραλαβή

του έργου : “Η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο ποσοτικά και ποιοτικά, ελέγχει κατά το

δυνατόν τις επιµετρήσεις, µε γενικές ή σποραδικές καταµετρήσεις, καταγράφει στο πρωτόκολλο τις

ποσότητες της τελικής επιµέτρησης, όπως διορθώνονται από τους ελέγχους που γίνονται, χωρίς

να  δεσµεύεται  από  το  περιεχόµενο  του  τελικού  συνοπτικού  επιµετρητικού  πίνακα,  στον  οποίο

µπορεί  να  επέµβει  διορθωτικά,  αιτιολογεί  τις  τροποποιήσεις  στις  ποσότητες  και  αναγράφει  τις

παρατηρήσεις της για εργασίες που έχουν εκτελεσθεί µε υπέρβαση των εγκεκριµένων ποσοτήτων

ή κατά τροποποίηση των εγκεκριµένων σχεδίων. Η επιτροπή επίσης ελέγχει κατά το δυνατόν την

ποιότητα  των  εργασιών  και  αναγράφει  στο  πρωτόκολλο  τις  παρατηρήσεις  της,  ιδίως  για  τις

εργασίες  που  κρίνονται  απορριπτέες  ή ελαττωµατικές, ουσιώδεις  ή  επουσιώδεις  που  πρέπει  να

αποκατασταθούν ή παραδεκτές µεν αλλά µε µείωση της τιµής τους. Ως επουσιώδεις θεωρούνται

αποκλειστικά οι εργασίες που δεν επηρεάζουν τη λειτουργικότητα  του έργου, την ασφάλεια των

χρηστών και δεν παραβιάζουν όρους αδειοδοτήσεων του έργου.”.

     Επίσης, σύµφωνα µε την παρ. 3, Άρθρο 172 Οριστική παραλαβή,  “Κατά την οριστική παραλαβή

η επιτροπή παραλαβής παραλαµβάνει το έργο όσον αφορά την καλή κατάσταση των εργασιών.”

   Ν.Σ.Κ.  Γν.  120/2020:  «α.  Τα  µέλη  όλων  των  επιτροπών  που  εµπλέκονται  στις  διαδικασίες

διαγωνισµών  δηµοσίων  συµβάσεων  προµηθειών,  µελετών  και  παροχής  υπηρεσιών  (µέλη

επιτροπών  διεξαγωγής  –  αξιολόγησης  αποτελεσµάτων  διαγωνισµών,  εξέτασης  ενστάσεων  και

παρακολούθησης  –  παραλαβής),  εφόσον  υπερβαίνουν  το  ποσό  των  150.000  ευρώ  ανά

διαγωνισµό,  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δήλωση  περιουσιακής  κατάστασης  και  δήλωση

οικονοµικών συµφερόντων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 περ. ια΄ και άρθρου 19

του ν. 3213/2003 αντίστοιχα. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα µέλη των παραπάνω διαγωνισµών
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επιτροπών δηµοσίων έργων, εφόσον ο προϋπολογισµός του έργου υπερβαίνει τις 300.000 ευρώ.

Σχετική  υποχρέωση  δεν  υπέχουν  τα  µέλη  των  επιτροπών  απευθείας  ανάθεσης  δηµοσίων

συµβάσεων,  λόγω  του  αντικειµένου  τους  που  υπολείπεται  των  ως  άνω  ποσών.  (…).   δ.  Η

υποχρέωση  υποβολής  αρχικής  δήλωσης  περιουσιακής  κατάστασης  των  µελών  επιτροπών  µε

αντικείµενο συγκεκριµένο διαγωνισµό αρχίζει από την έκδοση της απόφασης ορισµού των µελών

τους. Η ίδια υποχρέωση των µελών επιτροπών µε αντικείµενο γενικά την διενέργεια διαγωνισµών

ή τη σύναψη συµβάσεων του φορέα αρχίζει από την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισµού  που

πληροί τις προβλεπόµενες προϋποθέσεις. (…)».

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 60/63  8  /2020.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 15-01-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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