
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 27 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  13-7-2021 

 

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

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

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 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, και σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 1, παρ.1. «Δημόσιες υπηρεσίες» της υπ’αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 41332/02-7-2021(ΦΕΚ 

2879/02.07.2021 τεύχος Β') Κ.Υ.Α 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, 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και 

ώρα 6:00,  την υπ’ αριθμ.πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ' αριθμ. 426/ 

ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης 

σήμερα την 13η Ιουλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα 

από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 19169/09-07-2021 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. 

       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 ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 
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Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Μπίτζιος Δημήτριος, 3)Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Κόλλια Κων/να), 4) Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 

6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων  

 Α π ό ν τ ε ς  

1) Ζαχαριάς   Σπυρίδων   (συνδέθηκε  κατά  την συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης), 

2) Ταγαράς Βασίλειος. 

 

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ 316η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 15ο θέμα ημερήσιας διάταξης  «Συγκρότηση 

επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 56/2018) 440.000,00€ (συμπ/νου 

Φ.Π.Α.)» θέτει υπόψη των μελών της επιτροπής την υπ. αριθμ. 18228/05.07.2020 εισήγηση του 

τμήματος Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας η οποία καθ΄ 

όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:   

<<ΘΕΜΑ: Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους στο έργο με τίτλο «Κατασκευή  

ανοιχτού δημοτικού θεάτρου Χιλιομοδίου» 

Έχοντας υπ΄ όψιν: 

Τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ)>> (Α΄147), όπως ισχύουν σήμερα. 

Τα συμβατικά τεύχη (Α.Μ.56/2018) και στοιχεία της εργολαβίας. 

Το υπ. αρ. πρωτ. 17264/24-06-2021 Εργολαβικό συμφωνητικό του έργου του θέματος. 

Την από 24-06-2021 Απόφαση ανάθεσης καθηκόντων επίβλεψης στην Αναστασία Θεοδοσίου και 

στην Βασιλική Φίλη. 

Παρακαλούμε 

Για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους στο έργο «Κατασκευή ανοιχτού 

δημοτικού θεάτρου Χιλιομοδίου», αποτελούμενη από τις επιβλέπουσες του έργου Αναστασία 

Θεοδοσίου Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε. και Βασιλική Φίλη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε. και τον Νικόλαο 

Κουίνη, Πολιτικό Μηχανικό Τ.Ε., Αν. Προϊστάμενο του Τμήματος Έργων & Μελετών  της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας>>. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016, ο 

Πρόεδρος προτείνει την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο με τίτλο 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ» αποτελούμενη από τους: 

Αναστασία Θεοδοσίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Επιβλέπουσα του έργου 

Βασιλική Φίλη, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Επιβλέπουσα του έργου 

Νικόλαο Κουίνη, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Έργων & 

Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων.  
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Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας υπ' 

όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 18228/2021 εισήγηση του τμήματος Έργων και 

Μελετών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010, όπως έχουν αντικατασταθεί και ισχύουν, τις διατάξεις του άρθρου 151 του Ν. 4412/2016, 

όπως ισχύουν,  καθώς και όλες τις λοιπές ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Συγκροτεί επιτροπή παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΣΤΟ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ» προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 56/2018) 440.000,00€  

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  αποτελούμενη από τους: 

Αναστασία Θεοδοσίου, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, Επιβλέπουσα του έργου 

Βασιλική Φίλη, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Επιβλέπουσα του έργου 

Νικόλαο Κουίνη, ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών, Αναπληρωτή Προϊστάμενο του Τμήματος Έργων & 

Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων. 

  

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. (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). 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 27/316/2021.- 

Ακριβές απόσπασμα 
Κόρινθος, 19-07-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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