
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 21 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 01-06-2021 

 

    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 Σύμβουλο, 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, και σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ' αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 

31950/21.05.2021 (ΦΕΚ 2141/22.05.2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης: Έκτακτα μέτρα 

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

στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00 έως και 

τη Δευτέρα, 31 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00, την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ. 69141οικ.1387-25.01.2021 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθμ. 426/ ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών, συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 1η Ιουνίου 2021, ημέρα 

της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 

14251/28-05-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε νόμιμα 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. 

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

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

εκλεγμένο με την υπ' 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 αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού 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 ήταν παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 
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ΑΔΑ: ΨΞΚ6ΩΛ7-ΧΩΙ



1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Κουτσογκίλας 

Θεμιστοκλής (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κα. Κόλλια Κωνσταντίνα), 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 

6)Ταγαράς Βασίλειος, 7) Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης), 

2)Πούρος Γεώργιος. 

 

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 233η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου <<ΑΝΑΠΛΑΣΗ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ>>, προϋπολογισμού μελέτης 

(Α.Μ. 54/2018)  74.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)»,  θέτει υπ' όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ' 

αριθμ. Πρωτ. 12061/12-05-2021 σχετική εισήγηση  της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας 

του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  

Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου του έργου «Ανάπλαση  

Κοινοχρήστων χώρων Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων» με αριθμό σύμβασης 23048/19 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Ο  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, 
έχοντας υπόψη: 
1. Την αριθ. 25229/27.08.2020 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΝΜΧΩΛ7-0Β0), «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)», 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), «Δήλωση 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 Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», άρθρο 13.  
6. 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». 
7. 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». 
8. ΝΣΚ Γν. 120/2020. 
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 6 της Δ11 του ΥΥΠΟΜΕ (ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο, «Διευκρινήσεις 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.Δ.)» 
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11. Την Εγκύκλιο ΥΔΜΗΛΔ  υπ΄ αριθ. ΔΙΣΚΙΙΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19.09.2012 (ΑΔΑ: Β4ΘΟΧΖΕ2), «Εφαρμογή του 
άρθρου 26 του ν. 4024/2011, Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των µελών τους µε 
κλήρωση». 
12. 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)».  
13. 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».  
14. Την υπ΄ αριθ. 23048/19 σύμβαση του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Εξαμιλίων Δήμου 
Κορινθίων» με ανάδοχο την  ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. 
15. Την προθεσμία περαίωσης του έργου στις 4-1-2020 
16. Την από 3-01-2020 βεβαίωση περαίωσης εργασιών. 
17. Το αρ. πρωτ. 10845/2021 συνημμένο πρακτικό διενέργειας κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών 
μελών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας.  

Εισηγείται: 
Τη συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων 
χώρων Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων» με αριθμό σύμβασης  23048/19, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 10845/2021 
συνημμένο πρακτικό διενέργειας κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων 

Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων», με αριθμό σύμβασης 23048/19.  
Τακτικά μέλη: Αναπληρωματικά μέλη: 

1.Βασιλική Φίλη κλάδου ΤΕ3 Πολιτικών 
Μηχανικών, 

Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

1. Καμτσιώρα Έλλη, κλάδου :ΠΕ5 
Μηχανολόγων Μηχανικών 
Υπηρεσία : Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

2. Πέππας Ευθύμιος, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών 
Μηχανικών, 

Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

2. Σαββανού Ελένη, κλάδου: ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων  
Μηχανικών, 

Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

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

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

Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται ο Γεώργιος Σούρλος με αναπληρωματικό τον  Αναστάσιο  Κελλάρη  
Γραμματέας της Επιτροπής προτείνεται ο / η …………..……… με αναπληρωματικό τον / την 
………………………… 

 
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. (…)». 
 

ΑΔΑ: ΨΞΚ6ΩΛ7-ΧΩΙ



     Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων χώρων Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων» ως εξής:  

Τακτικά μέλη: 

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

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

Κορινθίων 

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

 

Αναπληρωματικά μέλη  

1. Καμτσιώρα Έλλη, κλάδου :ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών, Υπηρεσία : Τεχνική Υπηρεσία 

Δήμου Κορινθίων 

2. Σαββανού Ελένη, κλάδου: ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών, Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία 

Δήμου Κορινθίων 

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

Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται ο κ. Γεώργιος Σούρλος με αναπληρωματικό τον κ. Αναστάσιο 

Κελλάρη  

Γραμματέας της Επιτροπής προτείνεται ο κ. Ευθύμιος Πέππας με αναπληρωματικό μέλος την κα 

Σαββανού Ελένη 

 

    Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας υπ' 

όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ' αριθμ. πρωτ. 12061/12-05-2021 εισήγηση  της Δ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, το αρ. πρωτ. 10845/22-04-2021 πρακτικό 

διενέργειας κλήρωσης τακτικών και αναπληρωματικών μελών προσωρινής και οριστικής παραλαβής 

του εν λόγω έργου μεταξύ των τεχνικών υπαλλήλων του Δήμου Κορινθίων  και των τεχνικών 

υπαλλήλων που δεν ανήκουν στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις 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 ισχύουσες σχετικές 

νομοθετικές διατάξεις, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
      Συγκροτεί Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση 

Κοινοχρήστων χώρων Εξαμιλίων Δήμου Κορινθίων» με αριθμό σύμβασης 23048/19 ως εξής: 

 Τακτικά μέλη: 

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

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

Κορινθίων 

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

ΑΔΑ: ΨΞΚ6ΩΛ7-ΧΩΙ



 

Αναπληρωματικά μέλη  

1. Καμτσιώρα Έλλη, κλάδου :ΠΕ5 Μηχανολόγων Μηχανικών, Υπηρεσία : Τεχνική Υπηρεσία 

Δήμου Κορινθίων 

2. Σαββανού Ελένη, κλάδου: ΠΕ5 Ηλεκτρολόγων  Μηχανικών, Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία 

Δήμου Κορινθίων 

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

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Γεώργιος Σούρλος με αναπληρωματικό τον κ. Αναστάσιο Κελλάρη  

Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται  ο κ. Ευθύμιος Πέππας με αναπληρωματικό μέλος την κα Σαββανού 

Ελένη 

 

Η διαδικασία της Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 170 και 172 του Ν.4412/2016 όπως έχουν τροποποιηθεί και 

ισχύουν .  

 
   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 

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 21/233/2021.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 04-06-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΞΚ6ΩΛ7-ΧΩΙ
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