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Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 16-03-2022

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 
1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, 
Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 
5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 
7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 
9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 
4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 
υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-
1-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική 
Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και 
σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 13654/4-3-2022 (ΦΕΚ 1011/4-3-
2022 τεύχος β) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον 
κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, 
για το διάστημα από το Σάββατο, 5 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00, έως και τη Δευτέρα, 
14 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 
του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ 
αριθ. πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684/21.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η Εγκύκλιος) του Υπουργείου 
Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του 
Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα την 16η Μαρτίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας 
Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 
7003/11-3-2022 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.

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και 
έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Σπυρίδωνας Πλατής, 3)Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, 
4)Αντώνιος Κυριαζής, 5)Αλέξανδρος Πνευματικός, 6)Νικόλαος Σταυρέλης, (αποχώρησε 
στο τέλος της συζήτησης του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 7) Ανδρέας Ζώγκος.

 Α π ό ν τ ε ς 
1) Γεώργιος Πούρος, 2) Χρήστος Κορδώσης.

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

           ΑΠΟΦΑΣΗ 135η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης 
για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες 
του Δήμου Κορινθίων» εκτιμώμενης αξίας 116.938,94 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%) 
(αριθμός μελέτης 19/2020)» αναφέρει ότι  σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 
του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και 221 του Ν.4412/2016, όπως  
τροποποιήθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει για την κατάρτιση των 
όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής 
δημοπρασιών και διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, 
μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών 
διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του 
Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους».
        Ακολούθως, ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την από 11-03-
2022,   εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας καθώς και το συνημμένο κατάλογο υπαλλήλων 
Δήμου Κορινθίων - μελών Μητρώου Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων 
Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.), όπου καταγράφονται τα ενεργά μέλη. Η ανωτέρω 
εισήγηση  καθ’όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 

Θέμα: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης για 
την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου 
Κορινθίων» εκτιμώμενης αξίας 116.938,94 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%).

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

έχοντας υπόψη:
1.  Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221 όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 108 του ν. 4782/2021 και ισχύει και άρθρο 221Α όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

2.  Ν. 4024/2011 (Α΄ 226), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή 
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
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δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 – 2015», άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης». 

3.  Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 

4.  Ν. 3463/2006 (Α΄ 114), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

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

6.  Ν. 2690/1999 (Α΄ 45), «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7.  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». 

8.  Υ.Α. ΥΠΥΜΕ αριθ. ΔΝΣγ /οικ 15299/02.03.2017/ΦΝ 466 (Β΄ 900), «Κεντρικό 
Ηλεκτρονικό Σύστημα Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και 
παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών». 

9.  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». 

10. Το συνημμένο κατάλογο υπαλλήλων Δήμου Κορινθίων - μελών Μητρώου Επιτροπών 
Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ.), όπου 
καταγράφονται τα ενεργά μέλη.

Εισηγείται:

Τη συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης για 
την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου 
Κορινθίων» εκτιμώμενης αξίας 116.938,94  ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%), ως εξής:

Επιτροπή διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση της 
μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας 
στις σχολικές μονάδες του Δήμου Κορινθίων»
Τακτικά μέλη: Αναπληρωματικά μέλη:
Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός 
Π.Ε. 
εγγεγραμμένη στο ΜΗΜΕΔ

Ευθύμιος Πέππας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.,
εγγεγραμμένος στο ΜΗΜΕΔ

Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χημικός 
Μηχανικός Π.Ε.,
εγγεγραμμένη στο ΜΗΜΕΔ

Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός 
Π.Ε., 
εγγεγραμμένη στο ΜΗΜΕΔ

Εκπρόσωπος ΤΕΕ Εκπρόσωπος ΤΕΕ
Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται η κ. Έλλη Καμτσιώρα με αναπληρώτριά της την κ. 
Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου.

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 
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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. (…)».

Σημείωση : Σύμφωνα με την παρ. 9δ του άρθρου 221 του ν 4412/2016, ένα (1) από τα 
μέλη της επιτροπής διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του υποδεικνύεται σε κάθε 
περίπτωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά από σχετικό αίτημα της 
αναθέτουσας αρχής .

                   Ο  Αντιδήμαρχος

                   Γεώργιος Πούρος.

Συν.:   Κατάλογος υπαλλήλων Δήμου Κορινθίων εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελών 
Επιτροπών Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων Έργων (Μη.Μ.Ε.Δ).  

         Ο Πρόεδρος επίσης αναφέρει ότι  σύμφωνα με την παρ. 9δ του άρθρου 221 του 
Ν.4412/2016, ένα (1) από τα μέλη της Επιτροπής διαγωνισμού με τον αναπληρωτή του 
υποδεικνύεται σε κάθε περίπτωση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά από 
σχετικό αίτημα της αναθέτουσας αρχής και θέτει υπ’όψιν των μελών το υπ’αριθμ.212/15-
03-2022 (υπ’αριθμ.πρωτ. εισερχ.7297/15-03-2022) έγγραφο του Περιφερειακού Τμήματος 
Πελοποννήσου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με το οποίο ορίζονται εκπρόσωποι 
του Τ.Ε.Ε. Πελοποννήσου  για την συγκρότηση της εν λόγω Επιτροπής ως εξής : 
Παπαναστασίου Χρήστος, διπλ. Πολιτικός & Μηχ/γος Μηχ/κός Α.Μ. Τ.Ε.Ε.32498, τακτικό 
μέλος,                 Κωστήρης Γεώργιος, διπλ. Πολιτικός Μηχανικός Α.Μ. Τ.Ε.Ε. 83732, 
αναπληρωματικό μέλος.  

         Κατόπιν των ανωτέρω και σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας ο Πρόεδρος 
εισηγείται την συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση 
μελέτης για την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες 
του Δήμου Κορινθίων» εκτιμώμενης αξίας 116.938,94  ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%), ως εξής:
 Τακτικά Μέλη: 

1. Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., εγγεγραμμένη στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ. 
2. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χημικός Μηχανικός Π.Ε., εγγεγραμμένη στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.
3. Παπαναστασίου Χρήστος, Πολιτικός & Μηχ/γος Μηχ/κός, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.,

 Αναπληρωματικά Μέλη:
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1. Ευθύμιος Πέππας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. εγγεγραμμένος στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.
2. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., εγγεγραμμένη στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.
3. Κωστήρης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε..

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής προτείνεται η κ.Έλλη Καμτσιώρα  με αναπληρώτρια την 
κ.Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου.
 
       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και 
έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την από 11-03-2022 εισήγηση 
του τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 
Πολεοδομίας,  υπ’αριθμ.212/15-03-2022 (υπ’αριθμ.πρωτ. εισερχ.7297/15-03-2022) 
έγγραφο του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου, του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας, και  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν 
και ισχύουν, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, καθώς 
και κάθε άλλης σχετικής ισχύουσας νομοθετικής διάταξης, έστω και αν δεν 
αναφέρεται ρητά παραπάνω 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
         Συγκροτεί Επιτροπή διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
ανάδειξης αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Εκπόνηση μελέτης για 
την υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου 
Κορινθίων» εκτιμώμενης αξίας 116.938,94  ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 24%), ως εξής: 
Τακτικά Μέλη: 

1. Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός Π.Ε., εγγεγραμμένη στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ. 
2. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χημικός Μηχανικός Π.Ε., εγγεγραμμένη στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.
3. Παπαναστασίου Χρήστος, Πολιτικός & Μηχ/γος Μηχ/κός, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε.,

Αναπληρωματικά Μέλη:
1. Ευθύμιος Πέππας, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε. εγγεγραμμένος στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.
2. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε., εγγεγραμμένη στο ΜΗ.Μ.Ε.Δ.
3. Κωστήρης Γεώργιος, Πολιτικός Μηχανικός, εκπρόσωπος Τ.Ε.Ε..

Ως Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται  η κ.Έλλη Καμτσιώρα  με αναπληρώτρια την 
κ.Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου.

        Οι αρμοδιότητες της παρούσης Επιτροπής, όπως περιγράφονται στα σημεία α, β, γ, 
δ, ε, στ και ζ  της παρ. 1 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει είναι: α)αξιολογεί 
τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β)ελέγχει την 
καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ)ελέγχει και αξιολογεί τις προσφορές, δ)στο πλαίσιο 
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ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, ανταγωνιστικού διαλόγου ή σύμπραξης 
καινοτομίας, διαπραγματεύεται με τους προσφέροντες ή υποψηφίους, ε)εισηγείται τον 
αποκλεισμό των προσφερόντων ή υποψηφίων από τη διαδικασία, την απόρριψη των 
προσφορών, την κατακύρωση των αποτελεσμάτων, την αποδέσμευση των εγγυήσεων, τη 
ματαίωση της διαδικασίας, στ)γνωμοδοτεί για κάθε άλλο θέμα που ανακύπτει κατά τη 
διαδικασία ανάθεσης και ζ)στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που 
ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε 
άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου. 
        Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός 
του τρέχοντος έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν με το ίδιο όργανο.  

        Επισημαίνεται ότι :  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. (…)».
       Η παρούσα κοινοποιείται στα μέλη της ως άνω Επιτροπής, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 3, του άρθρου 221, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
           
        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
       Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/135/2022 .-

                                                                 Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 17-03-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
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