
                                                                                                               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

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

Αριθμός Απόφασης  168/2021 
 
Θέμα 14ο ΗΔ: « Ορισμός επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης του αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης 
της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»» 
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 εισηγούμενος 
το ανωτέρω θέμα με τίτλο «Ορισμός επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης του αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης 
της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ 
ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 13257/20-05-2021 
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 και παρακολούθησης του αντικειμένου της δημόσιας 
σύμβασης της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»» που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» [αριθμός μελέτης 
31/2019] 
Έχοντας υπόψη: 

1. το άρθρο 65 του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) "Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σχετικά με τις αρμοδιότητες του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με το 
οποίο, 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. το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') περί: "Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)". 

3. την παράγραφο 11 (β) του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, όπου ορίζεται: Για την παρακολούθηση και την 
παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου 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. Εφόσον μεταξύ των υπηρετούντων στην αναθέτουσα αρχή δεν υπάρχει υπάλληλος με την αντίστοιχη 
ειδικότητα, η αναθέτουσα αρχή ζητεί τη συνδρομή άλλων φορέων του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα. 
Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, προβαίνοντας 
σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικειμένου της 
σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, 
παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω 
όρων". 

4. την παράγραφο 6 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπου ορίζεται ότι: «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. 

5. Την παράγραφο 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπου ορίζεται ότι: «3. Με απόφαση της αναθέτουσας αρχής 
συγκροτούνται γνωμοδοτικά όργανα για συγκεκριμένη σύμβαση ή περισσότερες ή σε ετήσια βάση για τις 
συμβάσεις που συνάπτει η αναθέτουσα αρχή. Η ύπαρξη οργάνων σε ετήσια βάση δεν αποκλείει τη συγκρότηση 
οργάνου συγκεκριμένης/ων σύμβασης ή συμβάσεων». 

 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε 
  
Τον ορισμό της επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης του αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με 
τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
Ή ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 
που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του ΥΠ.ΕΣ [αριθμός μελέτης 31/2019] ως εξής: 
Τακτικά Μέλη: 
1. Φίλη Βασιλική, ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 
2. Κουίνης Νικόλαος, ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολτικών Μηχανικών 
3. Θεοδοσίου Αναστασία, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. 
Αναπληρωματικά Μέλη: 
1. Παπαφίλη Μαρία, ΤΕ 5 Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών 
2. Παναγοπούλου Φωτεινή, ΔΕ1 Διοικητικών 
3. Καμτσιώρα Έλλη, ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων) 
 
Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Φίλη Βασιλική 
 

ΑΔΑ: Ω31ΡΩΛ7-1ΜΤ



Η απόφαση συγκρότησης της επιτροπής θα πρέπει να κοινοποιηθεί στα μέλη αυτής, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της 
παρ. 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 παραλαβής είναι υπόχρεοι υποβολής Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης και Δήλωσης Οικονομικών 
Συμφερόντων [ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ] εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία ορισμού τους. 
 
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. 
13257/20- 05-2021 εισήγηση  του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύουν, 
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 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/168/οικ. 13727/05-07-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 41332/2-7-2021 (ΦΕΚ 
2879/2-7-2021 Β΄) 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 

 
Ορίζει την επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης του αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Ή 
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 
που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II» [αριθμός μελέτης 31/2019] ως εξής : 
 
Τακτικά Μέλη 
1. Φίλη Βασιλική, ΤΕ3 Πολιτικών Μηχανικών 
2. Κουίνης Νικόλαος, ΤΕ3 Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών 
3. Θεοδοσίου Αναστασία, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών. 
 
Αναπληρωματικά Μέλη: 
1. Παπαφίλη Μαρία, ΤΕ 5 Τεχνολόγων Τοπογράφων Μηχανικών 
2. Παναγοπούλου Φωτεινή, ΔΕ1 Διοικητικών 
3. Καμτσιώρα Έλλη, ΠΕ Μηχανικών (Μηχανολόγων) 
 
Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό Μέλος, Φίλη Βασιλική. 
 
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. (…)». 

  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

                                          Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  23 / 168 / 2021 
                           

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 
                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 19 - 07 - 2021 
  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
 
 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     
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