
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 35 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 9-8-2022 

 

       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 του 

άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 9η Αυγούστου 2022, 

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

πρωτ. 32541/5-8-2022 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 συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής 

Αντώνιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 

 Α π ό ν τ ε ς  

  1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Ζώγκος 

Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος. 

 

  Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

 

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

ΑΔΑ: 9Κ37ΩΛ7-3Γ3



 

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 473η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση 

της με αριθμό 55/636/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης 

επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 733.809,06€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 23/2021)» αναφέρει πως σύμφωνα με τις 

διατάξεις των άρθρων 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και 221 του Ν. 

4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η Οικονομική Επιτροπή καλείται να συγκροτήσει 

επιτροπές αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών και υπενθυμίζει 

στα μέλη της Επιτροπής την αριθ. 55/636/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

συγκροτήθηκε επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών για την σύναψη της εν θέματι δημόσιας 

σύμβασης αποτελούμενη από τους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων κ.κ. Έλλη Καμτσιώρα, Άννα 

Γιαβάση και Λεωνίδα Τσίρτση, ως τακτικά μέλη και κ.κ. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Παναγιώτα 

Σανδραβέλη και Φωτεινή Παναγοπούλου, ως αναπληρωματικά μέλη, και ορίστηκε Πρόεδρος της 

επιτροπής το τακτικό μέλος κ. Έλλη Καμτσιώρα και αντιπρόεδρος τα τακτικό μέλος κ. Άννα 

Γιαβάση. 

Ακολούθως, θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 32273/4-8-2022 εισήγηση 

του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του 

Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

 

Θέμα: Εισήγηση για τροποποίηση της υπ. αριθμ. 55/636/2021 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής με θέμα «Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη 
δημόσιας σύμβασης της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 
προϋπολογισμού μελέτης 733.809,06€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 
23/2021».  

 
Σχετ.:  1. H υπ. αριθμ.: 55/636/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 

 2. Το υπ. αριθμ.: 30380/28-07-2022 έγγραφο του Τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων 
Πόρων με θέμα «Μετάταξη του υπαλλήλου Τσίρτση Λεωνίδα του Δημητρίου στα πλαίσια 
του Α’ κύκλου κινητικότητας έτους 2022» 

 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά [1] και [2], παρακαλούμε όπως προβείτε στην αντικατάσταση 
στην επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 733.809,06€ 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 23/2021» του Λεωνίδα Τσίρτση πρώην υπαλλήλου 
του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού λόγω μετάταξής του, από την Φωτεινή Παναγοπούλου 
υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών. 
 
Συγκεκριμένα, προτείνουμε την τροποποίηση της σύνθεσης της επιτροπής που αναφέρεται στην 
55/636/2021 Απόφαση ως εξής: 
 
Τακτικά Μέλη 
 

1. Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ,  
2. Άννα Γιαβάση, Δομικών Έργων ΔΕ 
3. Φωτεινή Παναγοπούλου, ΔΕ Διοικητικός 
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Αναπληρωματικά Μέλη:  
1. Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Χημικός Μηχανικός ΠΕ 
2. Παναγιώτα Σανδραβέλη, Διοικητικός ΠΕ  
3. Ευθύμιος Πέππας, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 

 
Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Έλλη Καμτσιώρα και Αντιπρόεδρος το 
τακτικό μέλος Άννα Γιαβάση. 
 

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. 
 

  Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 636/2021 απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής α)ως προς το τρίτο τακτικό μέλος της επιτροπής, όπου αντί του Λεωνίδα 

Τσίρτση ορίζεται η Φωτεινή Παναγοπούλου και β)ως προς το τρίτο αναπληρωματικό μέλος της 

επιτροπής, όπου αντί της Φωτεινής Παναγοπούλου ορίζεται ο Ευθύμιος Πέππας, ενώ κατά τα λοιπά 

η υπ΄ αριθ. 636/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής παραμένει ως έχει. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τις διατάξεις του 

άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις των άρθρ. 221 και 344 του 

Ν.4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, 

καθώς και όλες τις λοιπές σχετικές ισχύουσες διατάξεις 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Τροποποιεί την με αριθμό 55/636/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί συγκρότησης 

επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 733.809,06€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 23/2021): α)ως προς το τρίτο τακτικό μέλος της 

επιτροπής, όπου αντί του κ. Λεωνίδα Τσίρτση ορίζεται η κ. Φωτεινή Παναγοπούλου, και β)ως το 

προς το τρίτο αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής, όπου αντί της κ. Φωτεινής Παναγοπούλου 

ορίζεται ο κ. Ευθύμιος Πέππας.  Συνεπώς η επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών για την σύναψη 

της ανωτέρω δημόσιας σύμβασης διαμορφώνεται ως εξής:  

Τακτικά Μέλη 

1.Έλλη Καμτσιώρα, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ,  

2.Άννα Γιαβάση, Δομικών Έργων ΔΕ 

3.Φωτεινή Παναγοπούλου, ΔΕ Διοικητικός 

Αναπληρωματικά Μέλη:  

1.Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χημικός Μηχανικός ΠΕ 

2.Παναγιώτα Σανδραβέλη, Διοικητικός ΠΕ  

3.Ευθύμιος Πέππας, ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
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Κατά τα λοιπά η με αριθμό 55/636/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί συγκρότησης 

επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 733.809,06€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός μελέτης 23/2021), ισχύει ως έχει. 

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/473/2022.- 

                                                                 Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 12-8-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

ΑΔΑ: 9Κ37ΩΛ7-3Γ3


		2022-08-12T16:17:34+0300
	Athens




