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   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 23/14.7.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  167/2021 
 
Θέμα 13ο Η.Δ.: «Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 14η του μηνός Ιουλίου του έτους  2021, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης,  
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 168οικ.13727/05.7.2021 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.41332/2-7-2021 (ΦΕΚ 2879/276-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ  «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 05 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και 
ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 19113/09-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 
Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των 
Συμβούλων χωριστά, καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών 
(33) μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη δέκα εννέα (19) μέλη, δηλαδή: 

     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                               
               
                            ΑΠΟΝΤΑ 

 

 Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 

 Ζαχαριάς Σπυρίδων 

 Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 

 Μπίτζιος Δημήτριος  

 Καρσιώτης Παναγιώτης 

 Πούρος  Γεώργιος 

 Παπαδημητρίου Σωτήριος 

 Καρασάββας Ιωάννης 

 Πνευματικός Αλέξανδρος 

 Μελέτης Χρήστος 

 Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα    

 Ταγαράς Βασίλειος 

 Ζώγκος Ανδρέας 

 Κεφάλας Σταύρος 

 Κορδώσης Χρήστος 

 Γκερζελής Ιωάννης  

 Πιέτρης Τιμολέων 

 Σπύρου Παναγιώτης 

 Τζέκου Παρασκευή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Κόλλια Κωνσταντίνα, συνδέθηκε στο τέλος του 3ου ΕΗΔΘ 

2. Μπουρσέ Ηλίας, συνδέθηκε στο 1ο ΗΔΘ 
3. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα Αντ/δρος 
4. Σταυρέλης Νικόλαος 
5. Στριμενοπούλου Γεωργία – Γραμματέας 
6. Μουρούτσος Γεώργιος 
7. Δόντης Μιχαήλ 
8. Μανωλάκης Δημήτριος 
9. Λαμπρινός Παναγιώτης 
10.Κονδύλης Μαρίνος 

   11.Καλλίρης Πελοπίδας 
   12.Πιέτρης Γεώργιος 
   13. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
   14.Πλατής Σπυρίδων 
  

      
 
        
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα συμμετείχε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Λεχαίου κ. Ανδρέας 
Πούλος.    
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος 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 με τίτλο «Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ»,  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. 
16521/17-6-2021 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας  
η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενο έχει ως εξής: 
<< Θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργου του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» με αριθμό σύμβασης 41524/28-11-2018 

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  αριθμ. 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΄ αριθμ. 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 δημόσιων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών 
επιστημονικών υπηρεσιών (Μη. Μ.Ε.Δ.)». 
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. 41524/28-11-2018 σύμβαση του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» με ανάδοχο 
την ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε., 
15. Το άρθρο 161 και 163 του Ν. 4412/2016 περί διάλυσης της σύμβασης. 
16. Την προθεσμία περαίωσης του έργου στις 07-02-2020 
17. την αρ. 49/481/2020 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Κορινθίων με την οποία αποφασίστηκε οριστική διακοπή εργασιών 
και διάλυση της αρ. πρ. 41524/2018 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΕΚΤΕΡ Ο.Ε. 
18. την από 11-5-2021  δήλωση παραίτησης του αναδόχου του έργου, από αποζημίωσης λόγω διαλύσεως της σύμβασης. 
19. Το από 17-06-2021  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 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ»  με αριθμό σύμβασης 41524/28-11-2018, σύμφωνα με το από 17-06-2021 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 «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ 
ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ»  με αριθμό σύμβασης 41524/28-11-2018.  

Τακτικά μέλη: Αναπληρωματικά μέλη: 

1.Αναστασία Θεοδοσίου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών 
Μηχανικών, Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου 

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

ΑΔΑ: Ω5ΗΩΩΛ7-ΗΥΨ



Κορινθίων 

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

2. Ελλη Καμτσιώρα, κλάδου: ΠΕ Μηχανολόγων 
Μηχανικών,   
Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

3. Ηλίας Θεοδωρακόπουλος, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών 
Μηχανικών,  Υπηρεσία: ΔΕΥΑ Κορίνθου  

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

Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται ο Ηλίας Θεοδωρακόπουλος   με αναπληρωματικό τον  Αναστάσιο Κελλάρη 
 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί 
λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. πρωτ. 16521/17-
06-2021 εισήγηση  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας,  την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 41332/2-7-2021 (ΦΕΚ 
2879/2-7-2021 Β΄) ΚΥΑ  «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 05  Ιουλίου 2021  και ώρα 6:00 έως και 
τη Δευτέρα 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00», τις υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/168/οικ. 13727/05-07-2021 και 426/ΑΠ 
77233/13-11-2020 εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και τις διατάξεις των Ν. 3463/2006, 3852/2010 και 
4555/2018 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών 
και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Συγκροτεί επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβή του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΙΛΙΟΜΟΔΙΟΥ» 
με αριθμό σύμβασης 41524/28-11-2018 η οποία αποτελείται από τους κατωτέρω: 

1.Αναστασία Θεοδοσίου, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών 
Μηχανικών, Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου 
Κορινθίων 

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

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

2. Ελλη Καμτσιώρα, κλάδου: ΠΕ Μηχανολόγων 
Μηχανικών,   
Υπηρεσία: Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κορινθίων 

3. Ηλίας Θεοδωρακόπουλος, κλάδου ΠΕ3 Πολιτικών 
Μηχανικών,  Υπηρεσία: ΔΕΥΑ Κορίνθου  

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

Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Ηλίας Θεοδωρακόπουλος   με αναπληρωματικό τον  Αναστάσιο Κελλάρη 
 

 
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. (…)». 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 167 / 2021 

                              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
Ακριβές Απόσπασμα   

Κόρινθος, 16 - 07 - 2021 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     

ΑΔΑ: Ω5ΗΩΩΛ7-ΗΥΨ


