
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 37 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 24-8-2022 

 

        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 24η Αυγούστου 2022, 

ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv 

υπ'αριθμ.πρωτ. 34823/19-08-2022 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 πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων 3)Πούρος Γεώργιος, 

4)Πνευματικός Αλέξανδρος,  5)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1) Πλατής Σπυρίδων, 2)Πιέτρης Τιμολέων (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κυριαζή Αντώνιο, 

συνδέθηκε κατά την συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος), 3)Ζώγκος Ανδρέας, 

4)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος). 

 

         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: 6Χ3ΝΩΛ7-1ΦΔ



         ΑΠΟΦΑΣΗ 508η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση 

της υπ’αριθμ.36/491/2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και λήψη νέας περί 

Συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για 

την παροχή της υπηρεσίας ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης  867.595,44 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός 

μελέτης 121/2022), κατόπιν έκδοσης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης»  υπενθυμίζει στα 

μέλη της Επιτροπής την με αριθ. 36/491/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

ορίστηκε τριμελές επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών για την σύναψη της εν θέματι δημόσιας 

σύμβασης υπηρεσίας.  Υπενθυμίζει επίσης την με αριθ. 37/507/2022 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής, με την οποία ανακλήθηκε η με αριθμό 36/490/18-8-2022 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης 

για την παροχή της εν θέματι υπηρεσίας, λόγω του ότι η με αριθ. 949/2022 Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης (ΑΑΥ) για την εν θέματι υπηρεσία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 

19-8-2022, συνεπώς μεταγενέστερα της ημερομηνίας λήψης της 36/490/18-8-2022 ως άνω 

απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης διαγωνισμού, ενώ θα έπρεπε να έχει αναρτηθεί το 

αργότερο έως την ημερομηνία λήψης της εν λόγω απόφασης, εγκρίθηκαν οι τεχνικές 

προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της υπ’ αριθ. 121/2022 

μελέτης, ορίστηκε η με διεθνή ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης της εν θέματι υπηρεσίας, και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού 

για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι υπηρεσίας. Επίσης, θέτει εκ νέου υπόψη της 

Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 34418/17-8-2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και 

Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει 

ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Εισήγηση για ορισμό επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης 
για την υπηρεσία με τίτλο  «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων» 
[αριθμός μελέτης 121/2022], ύψους 867.595,44 € με ΦΠΑ. 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το γεγονός ότι για τη διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης προμήθειας/υπηρεσίας από 
το Δήμο κατόπιν διαγωνισμού ή και ανάθεσης, η Οικονομική Επιτροπή διαθέτει ειδική 
αρμοδιότητα για τη συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας αυτού/ής κατά τα οριζόμενα στην 
παρ. 1 [περ.θ] του άρθρου 72 του ν.3852/2010, σύμφωνα με την οποία, η οικονομική 
επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της 
οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει μεταξύ άλλων την αρμοδιότητα της 
συγκρότησης των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς 
επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους. 

2. Την παρ.3 του άρθρου 221του ν.4412/16, σύμφωνα με την οποία: «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. Εφόσον τα όργανα συγκροτούνται σε ετήσια βάση, οι διαδικασίες 
σύναψης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων που δεν έχουν ολοκληρωθεί εντός του έτους, 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126679
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συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από το ίδιο όργανο. Στην περίπτωση της διενέργειας 
συγκεντρωτικών αγορών από ΚΑΑ, τα αντίστοιχα γνωμοδοτικά όργανα συγκροτούνται με 
απόφασή τους. Με τις αποφάσεις της παρούσας δύνανται να συγκροτούνται κατά 
περίπτωση και έκτακτες επιτροπές ή ομάδες εργασίας για την αντιμετώπιση ειδικών 
θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης. Σε περιπτώσεις σύναψης ή εκτέλεσης 
δημοσίων συμβάσεων δύναται η αναθέτουσα αρχή να ορίζει ως μέλος των ανωτέρω 
γνωμοδοτικών οργάνων, των επιτροπών ή των ομάδων εργασίας έναν εξωτερικό 
εξειδικευμένο επιστήμονα, που διαθέτει τις απαιτούμενες ειδικές γνώσεις για την εκπλήρωση 
των προβλέψεων της παρ. 1. Οι αποφάσεις συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων 
κοινοποιούνται στα μέλη αυτών και τους φορείς από τους οποίους αυτά προέρχονται. Μέχρι 
τη λειτουργία του Μη.Π.Υ.Δη.Συ. του άρθρου 344, το άρθρο 26 του ν. 4024/2011 (Α’ 226) 
δεν εφαρμόζεται κατά τον ορισμό των μελών των επιτροπών που ασκούν καθήκοντα είτε 
κατά την ανάθεση είτε κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων.». 

3. Το γεγονός ότι δεν έχει συσταθεί το Μητρώο Πιστοποιημένων Υπαλλήλων Δημοσίων 
Συμβάσεων (Μη.Π.Υ.Δη.Συ.) του άρθρου 344 του Ν. 4412/2016, το οποίο θα έπρεπε να 
ληφθεί υπόψη στη σύνθεση των γνωμοδοτικών οργάνων, στα οποία μετέχει υποχρεωτικά 
ένα μέλος. 

4. Την αρ. 121/2022 Μελέτη για την «Ψηφιακή αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου 
Κορινθίων».  

 

Εισηγούμαστε 
 
Α. Τον ορισμό τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών για την ανάθεση με 
ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία με τίτλο «Ψηφιακή 
αναβάθμιση και μετασχηματισμός Δήμου Κορινθίων» [αριθμός μελέτης 121/2022] , ως εξής: 
 

Τακτικά Μέλη 
1. Σπυρίδων Παπαδάς - ΠΕ 11 Πληροφορικής  
2. Γεώργιος Σωτηρόπουλος - ΤΕ19 Πληροφορικής 
3.  Ελένη Σαββανού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 

 
Αναπληρωματικά Μέλη:  

1. Ευδοκία Παντελέων ΠΕ 11 Πληροφορικής 
2. Παναγιώτα Σανδραβέλη, ΠΕ Διοικητικός 
3. Ιωάννης Τσολάκης, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

 
Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Σπυρίδων Παπαδάς και αντιπρόεδρος το 
τακτικό μέλος Γεώργιος Σωτηρόπουλος. 

 
Επισημαίνεται ότι η απόφαση συγκρότησης των γνωμοδοτικών οργάνων θα πρέπει να κοινοποιηθεί  
στα μέλη αυτών, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3, του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016. 
 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή α)την ανάκληση της με 

αριθμό 36/491/18-8-2022 απόφασή της περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για 

τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή της εν θέματι υπηρεσίας, λόγω του ότι την με αριθ. 

37/507/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ανακλήθηκε η με αριθμό 36/490/18-8-2022 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την σύναψη 

δημόσιας σύμβασης για την παροχή της εν θέματι υπηρεσίας, λόγω του ότι η με αριθ. 949/2022 

Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) για την εν θέματι υπηρεσία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και 

στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 19-8-2022, συνεπώς μεταγενέστερα της ημερομηνίας λήψης της 36/490/18-8-
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2022 ως άνω απόφασης καθορισμού όρων διακήρυξης διαγωνισμού, ενώ θα έπρεπε να έχει 

αναρτηθεί το αργότερο έως την ημερομηνία λήψης της εν λόγω απόφασης, και καθορίστηκαν εκ 

νέου οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι 

υπηρεσίας, και β)τη λήψη νέας απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό τριμελούς 

επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εν θέματι 

υπηρεσία ως εξής: 

Τακτικά Μέλη 

1.Σπυρίδων Παπαδάς - ΠΕ 11 Πληροφορικής  

2.Γεώργιος Σωτηρόπουλος - ΤΕ19 Πληροφορικής 

3.Ελένη Σαββανού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 

Αναπληρωματικά Μέλη:  

1.Ευδοκία Παντελέων ΠΕ 11 Πληροφορικής 

2.Παναγιώτα Σανδραβέλη, ΠΕ Διοικητικός 

3.Ιωάννης Τσολάκης, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

Ως Πρόεδρο της επιτροπής προτείνει το τακτικό μέλος Σπυρίδωνα Παπαδά και Αντιπρόεδρο το 

τακτικό μέλος Γεώργιο Σωτηρόπουλο. 

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την υπ΄ αριθ. 36/491/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την υπ΄ αριθ. 949/2022 

ΑΑΥ, την υπ΄ αριθ. 37/507/2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 34418/17-8-

2022 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και Υπηρεσιών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του 

ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/16, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθετική διάταξη έστω κι αν 

δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω 

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

  Α.- Ανακαλεί την με αριθμό 36/491/18-8-2022 (ΑΔΑ: ΩΑΡ2ΩΛ7-Π1Θ) απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας 

σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης  867.595,44 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

(αριθμός μελέτης 121/2022), λόγω του ότι την με αριθ. 37/507/2022 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής ανακλήθηκε η με αριθμό 36/490/18-8-2022 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί 

καθορισμού όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την παροχή 

της εν λόγω υπηρεσίας, λόγω του ότι η με αριθ. 949/2022 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΑΥ) 

για την εν θέματι υπηρεσία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στις 19-8-2022, συνεπώς 

μεταγενέστερα της ημερομηνίας λήψης της 36/490/18-8-2022 ως άνω απόφασης καθορισμού 

όρων διακήρυξης διαγωνισμού, ενώ θα έπρεπε να έχει αναρτηθεί το αργότερο έως την ημερομηνία 
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λήψης της εν λόγω απόφασης, και καθορίστηκαν εκ νέου οι όροι διακήρυξης διαγωνισμού για την 

σύναψη δημόσιας σύμβασης της εν θέματι υπηρεσίας. 

 

  Β.- Ορίζει τριμελή επιτροπή αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την 

παροχή της υπηρεσίας ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης  867.595,44 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) (αριθμός 

μελέτης 121/2022), ως εξής: 

Τακτικά Μέλη 

1.Σπυρίδων Παπαδάς - ΠΕ 11 Πληροφορικής  

2.Γεώργιος Σωτηρόπουλος - ΤΕ19 Πληροφορικής 

3.Ελένη Σαββανού, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΠΕ 

Αναπληρωματικά Μέλη:  

1.Ευδοκία Παντελέων ΠΕ 11 Πληροφορικής 

2.Παναγιώτα Σανδραβέλη, ΠΕ Διοικητικός 

3.Ιωάννης Τσολάκης, ΤΕ Μηχανολόγος Μηχανικός 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Σπυρίδωνας Παπαδάς και Αντιπρόεδρος το 

τακτικό μέλος Γεώργιος Σωτηρόπουλος. 

 

      Η Επιτροπή έχει ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες, όπως αυτές περιγράφονται στα σημεία α, 

β, γ, δ, ε, στ και ζ της παρ. 1 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει: 

 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 ανταγωνιστικής διαδικασίας, με διαπραγμάτευση της διαδικασίας, με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, 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, 

ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτεί, όπου απαιτείται, για τα θέματα που ανακύπτουν, ιδίως για 

την παράταση του συμβατικού χρόνου, άλλες τροποποιήσεις της σύμβασης και την έκπτωση του 

αναδόχου.  

      Οι διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που δεν θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του 

έτους, θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν από το ίδιο όργανο. 
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     Η παρούσα απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής θα κοινοποιηθεί στα μέλη αυτής, σύμφωνα 

με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και 

ισχύει. 

 

        Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την 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. (…)» 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 37/508/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 2-9-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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