
 

Αριθμός Πρακτικού 8 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  26-2-2020 

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο 

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό 

Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο, 

Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με 

αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής 

Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου 

Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας 

Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 26η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 

09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 6482/21-2-2020 πρόσκληση τoυ 

Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα 

συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

 

     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 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Πούρος Γεώργ., 4)Κόλλια Κων., 

5)Πνευματικός Αλέξ., 6) Ταγαράς Βασ., 7)Κορδώσης Χρ.. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημ.(προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης), 

2)Σταυρέλης Νικ. (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης). 

 

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

      Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της    

συζήτησης του θέματος «Προμήθεια έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών Μουσικού 

Γυμνασίου Κορίνθου με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», διότι 

οι συμβατικές ποσότητες τις ισχύουσας σχετικής σύμβασης έχουν εξαντληθεί και η τελευταία σχετική 

διαγωνιστική διαδικασία δεν έχει καταλήξει σε υπογραφή συμφωνητικού, συνεπώς, δεδομένου ότι δεν 

είναι δυνατή η διακοπή σίτισης των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου, καθώς υπάρχει και σχετική 

χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, πρέπει άμεσα να γίνουν οι διαδικασίες για την 

σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια.  

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει πως θεωρεί ότι δεν υπάρχει κατεπείγον, εφόσον ο 

σχετικός διαγωνισμός έφτασε κοντά στο τέλος κι η δημοτική αρχή, μετά από μήνες, τον ακύρωσε.  
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Αναφέρει πως η δημοτική αρχή άφησε για μήνες τα παιδιά χωρίς φαγητό από επιλογή της.  Ρωτά 

ποιο είναι το κατεπείγον και πως το εισηγείται ο Πρόεδρος.  Αναφέρει πως ο Πρόεδρος ζητά από την 

Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει εν λευκώ, χωρίς να έχει λάβει γνώση της διακήρυξης και πως 

ζητά να ψηφίσει η Οικονομική Επιτροπή το κατεπείγον, ενώ δεν υπάρχει κατεπείγον αυτή τη στιγμή.  

Αναφέρει πως κατεπείγον θα υπήρχε τον Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη και λοιπά για να σιτιστούν τα 

παιδιά.  Αναφέρει πως δεν έχει αναρτηθεί καν η απόφαση ματαίωσης του διαγωνισμού για να δουν τι 

λέει.  Αναφέρει πως τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής έλαβαν πολύ αργά το εν λόγω θέμα και δεν 

έχουν ενημερωθεί. 

  Ο κ. Κορδώσης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει πως νιώθει μεγάλη απογοήτευση για τον τρόπο 

λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής και πως μέχρι πρότινος αυτά τα πολεμούσαν.  Λέει πως, 

όπως είπε κι ο κ. Πνευματικός, δεν έχει αναρτηθεί καν η απόφαση για τη ματαίωση του σχετικού 

διαγωνισμού.  Αναφέρει πως υπάρχει κίνδυνος καταλογισμού για τη ματαίωση του προηγούμενου 

διαγωνισμού, πως έχουν μείνει χωρίς γεύματα τα παιδιά.  Αναφέρει πως τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής έλαβαν πολύ αργά το εν λόγω θέμα και δεν έχουν ενημερωθεί. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει πως δεν καταλαβαίνει τη λογική του ότι το κατεπείγον υπήρχε τον Σεπτέμβρη, 

τον Οκτώβρη και λοιπά και όχι σήμερα.  Αναφέρει πως και επί εποχής της προηγούμενης δημοτικής 

αρχής υπήρξαν περίοδοι χωρίς σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου.  Αναφέρει πως δεν 

υπάρχει κατάτμηση, το έχουν εξετάσει, θα ληφθούν προσφορές από τρεις εταιρείες, με απόλυτη 

διαφάνεια και θα επιτευχθεί και καλή τιμή για το Δήμο.  Αναφέρει πως η απόφαση της ματαίωσης θα 

αναρτηθεί όταν καθαρογραφθεί. 

  Ο κ. Κορδώσης, παίρνοντας το λόγο, αναρωτιέται αν το ότι δεν έχει γραφεί η απόφαση 

ματαίωσης, θα δημιουργήσει πρόβλημα στη διαδικασία. 

  Ο Πρόεδρος λέει στα μέλη της Επιτροπής πως έχουν πάρει στα χέρια τους την εισήγηση της 

υπηρεσίας, τη σχετική μελέτη και πως όλα θα γίνουν όπως προβλέπεται. 

  Ο κ. Πούρος, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει πως η διαδικασία που ακυρώθηκε, έτσι κι αλλιώς 

ήταν με μελέτη του 2018, που ξεκίνησε ο διαγωνισμός.  Αναφέρει πως δεν υπάρχει κατάτμηση και 

πως το ποσό θα αφαιρεθεί από τη  μεγάλη μελέτη.   

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει πως σχετικά με το κατεπείγον, έχουν ευθύνη ως 

Δήμος για την έλλειψη φαγητού από το Μουσικό Γυμνάσιο.  Αναφέρει πως έχουν ένα διαγωνισμό, 

που έχει δικαστικές αποφάσεις από την ΑΕΠΠ και το δικαστήριο και η δημοτική αρχή τον 

ακυρώνει.  Λέει πως ας τον ακύρωναν εγκαίρως πριν από μήνες, όχι τώρα μετά από μήνες.  

Αναφέρει πως θεωρεί ότι μπορούν να περιμένουν λίγο ακόμα, να έχουν χρόνο ως μέλη της 

Επιτροπής να εξετάσουν κι αυτοί το θέμα και να γραφεί εν τω μεταξύ η απόφαση ματαίωσης του 

διαγωνισμού.  Προτείνει να μη συζητηθεί στην παρούσα συνεδρίαση ως κατεπείγον, αλλά να έρθει 

το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση, για να δουν και την προηγούμενη μελέτη και να τα συγκρίνουν. 

  Ο Πρόεδρος θέτει σε ψηφοφορία τη συζήτηση του κατεπείγοντος. 

Υπέρ της συζήτησης του κατεπείγοντος λαμβάνονται έξι (6) ψήφοι, του Προέδρου και των κ.κ. 

Ζαχαριά Σπυρ., Πούρου Γεώργ., Κόλλια Κων., Μπίτζιου Δημ., Σταυρέλη Νικ., ενώ κατά της 
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συζήτησης του κατεπείγοντος λαμβάνονται τρεις (3) ψήφοι, των κ.κ. Πνευματικού Αλέξ., Ταγαρά 

Βασ. και Κορδώση Χρ.. 

        Η Οικονομική Επιτροπή κατά πλειοψηφία αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του 

ανωτέρω θέματος (μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλ., Ταγαρά Βασ. και Κορδώση Χρ. με 

αρνητική ψήφο). 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 73η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Προμήθεια 

έτοιμων γευμάτων για τη σίτιση των μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου με τη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση», θέτει υπόψη των μελών 

της Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6839/26-2-2020 εισήγηση του Τμήματος Προμηθειών και 

Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ :  ΄΄ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 
ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)΄΄ 
Λαμβάνοντας υπόψη: 
Το άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018: «Δεν απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου για 
την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής 
υπηρεσίας. […]»  
 
Το άρθρο 72 παρ.1 περιπτ.θ και ιδ του Ν.3852/2010, όπως ισχύει: «[…]θ) Αποφασίζει την 
κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής 
δημοπρασιών και διαγωνισμών, για 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. ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας 
αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως 
προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την 
απευθείας ανάθεση. […]» 
 
Την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «2.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) στο μέτρο που είναι 
απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα 
για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις 
ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που 
επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 
 
Το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016: «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 
παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 1 περίπτωση 
α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες περιπτώσεις του άρθρου 
32: 
α) όπου η δυνατότητα ανάθεσης περιορίζεται σε έναν προκαθορισμένο συμμετέχοντα, σύμφωνα με 
την περίπτωση β΄ της παραγράφου 2, με την παράγραφο 3, με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 
4 και την παράγραφο 6, 
β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 
2, ή γ) λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της συναλλαγής στην περίπτωση προμηθειών που 
είναι εισηγμένες και αγοράζονται σε χρηματιστήριο εμπορευμάτων σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ 
της παραγράφου 4. 
Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της 
πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο στάδιο 
με την ανάθεση της σύμβασης. Στην περίπτωση γ΄ δεν απαιτείται προηγούμενη πρόσκληση και η 
διαδικασία διεξάγεται με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της συναλλαγής. Η διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή 
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και εισηγείται προς το αποφαινόμενο όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της 
σύμβασης». 

Στο Δήμο μας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την απευθείας ανάθεση της : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου, λόγω της λήξης 
των συμβατικών ποσοτήτων της ισχύουσας σύμβασης με αρ. πρωτ. 10117/20-3-2019 για την 
προμήθεια μέρους ποσότητας ετοίμων γευμάτων για τη σίτιση του Μουσικού Γυμνασίου, (ΑΔΑΜ: 
19SYMV004660076),  σύμφωνα με την 95/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
ΩΚ7ΣΩΛ7-Γ6Η).  

Από τον Δήμο συντάχθηκε η αρ. 26/2018 μελέτη για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
προϋπολογισμού 755.888,16€, για την οποία έως και σήμερα δεν έχει προχωρήσει ο Δήμος σε 
υπογραφή σχετικού συμφωνητικού.  

Έχοντας υπόψη ότι : 

 Οι συμβατικές ποσότητες της ισχύουσας σύμβασης για την προμήθεια ετοίμων γευμάτων 
έχουν εξαντληθεί. 

 Η μη υπογραφή συμφωνητικού για την εν  λόγω προμήθεια δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του 
Δήμου δεδομένης της έγκαιρης σύνταξης μελέτης και διαγωνιστικής διαδικασίας, 

 Δεν είναι δυνατή η διακοπή σίτισης των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου δεδομένης και 
της σχετικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών.  

 Το γεγονός ότι η τήρηση των προβλεπόμενων από τον νόμο προθεσμίες για την ανοιχτή, 
την κλειστή ή με διαπραγμάτευση διαδικασία με δημοσίευση της διακήρυξης του 
διαγωνισμού αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου. 

 

η ανάγκη προμήθειας  ετοίμων γευμάτων κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα και σημαντική. 

Προτείνονται: 
 

1. Η έγκριση προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ. 2(γ) και 32Α του Ν. 4412/2016 για την σύναψη 
σύμβασης : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ» για την σίτιση των μαθητών του 
Μουσικού Γυμνασίου σύμφωνα με την σχετική Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Πολεοδομίας. 

2. Η έγκριση του συνημμένου σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους 
οικονομικούς  φορείς για την σύναψη της σχετικής σύμβασης. 

 
3. Η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης με τους αναπληρωτές τους που θα 

εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που θα ανακύπτει κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης ως εξής: 
 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: 
Σαββανού Ελένη  
Γιαβάση Άννα 
Σούκουλης Αντώνιος 
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα 
Καμτσιώρα Έλλη 
Παναγοπούλου Φωτεινή 
 
Πρόεδρος της επιτροπής προτείνεται το τακτικό μέλος Σαββανού Ελένη. 
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4. Και τέλος για την επίσπευση της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, προτείνεται η χρήση των 
διατάξεων του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο η αξιολόγηση των 
προσφορών και η ανάθεση της σύμβασης να γίνει σε ενιαίο στάδιο. 
 
Συν/να: Σχέδιο Πρόσκλησης. 
 
Συνημμένα :  

1) 1). Συν/να: Σχέδιο Πρόσκλησης. 
2) Η αρ. 6832/25-2-2020 τεχνική έκθεση για την προμήθεια με την διαδικασία  της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, προϋπολογισμού 41.551,23€. 
 

  Επίσης, θέτει υπόψη της Επιτροπής την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 6832/25-2-2020 τεχνική έκθεση για την 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ο ενδεικτικός 

προϋπολογισμός της οποίας έχει ως εξής: 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
 

Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΑΞΙΑ 
 προ ΦΠΑ 13 

% 

1 ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΕ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
17850 2,06 36.771,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ 13% 41.551,23 

 

   Τέλος, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το συνημμένο στην ως άνω 

αναφερομένη εισήγηση σχέδιο πρόσκλησης προς τρεις οικονομικούς φορείς για την σύναψη της εν 

θέματι δημόσιας σύμβασης.  

  Επισημαίνεται ότι ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ 

Ο.Ε. (CLUB NEON) άσκησε την με αριθμό καταχώρησης ΑΜ21/30-4-2019 αίτηση αναστολής – 

ασφαλιστικών μέτρων κατά 1)της με αριθμό 422/2019 απόφασης της Α.Ε.Π.Π., με την οποία έκανε 

δεκτή την με Γενικό Αριθμό Κατάθεσης (ΓΑΚ) ΑΕΠΠ τον αριθμό 342/18-03-2019 προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), που άσκησε ο 

οικονομικός φορέας με την επωνυμία KORINTHIAN PALACE CATERING A.E. κατά Δήμου 

Κορινθίων και κατά της με αριθμό 5/20/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης 

πρακτικών επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της προμήθειας 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 755.888,16€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), και ακύρωσε 

την με αριθμό 20/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, 2)του Δήμου Κορινθίων και 3)της 

KORINTHIAN PALACE CATERING A.E..  Επί της ανωτέρω αίτησης αναστολής – ασφαλιστικών 

μέτρων εκδόθηκε η με αριθμό N27/2019 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης, που έκανε 

δεκτή την αίτηση αναστολής και ανέστειλε την εκτέλεση της με αριθμό 422/2019 απόφασης της 

Α.Ε.Π.Π. μέχρι την έκδοση απόφασης επί της ασκηθησομένης σχετικής αίτησης ακύρωσης, 
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γεγονός που είχε σαν συνέπεια την αναστολή των όποιων διαδικασιών του Δήμου Κορινθίων για 

τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας.   

  Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει α)την έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την επιλογή αναδόχου για τη σύναψη 

δημόσιας σύμβασης για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας, 

β)την έγκριση του σχεδίου πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους οικονομικούς φορείς με 

τις επωνυμίες 1)ΚΟRINTHIAN PALACE CATERING, 2)ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και 3)ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΙΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ – 

CATERING για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας, γ)τη 

συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, αποτελούμενης από υπαλλήλους του Δήμου, για τη 

σύναψη της ως άνω σύμβασης, που θα εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή για κάθε θέμα που θα 

ανακύπτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης, και για το λόγο αυτό προτείνει τους κ.κ. Σαββανού 

Ελένη, ως Πρόεδρο, Γιαβάση Άννα και Σούκουλη Αντώνιο ως τακτικά μέλη και τους κ.κ. 

Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Καμτσιώρα Έλλη και Παναγοπούλου Φωτεινή ως αναπληρωματικά μέλη, 

δ)την αξιολόγηση των προσφορών και την ανάθεση της σύμβασης σε ένα ενιαίο στάδιο, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του νέου άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει πως επί του θέματος της διακήρυξης ο Πρόεδρος 

ζητά να συμφωνήσουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, χωρίς να έχουν χρόνο να δουν την 

εισήγηση σήμερα και χωρίς να έχουν συγκρίνει με τα στοιχεία της μελέτης του διαγωνισμού, να 

εξετάσουν τι προδιαγραφές έχουν μπει στην παρούσα διαδικασία της διαπραγμάτευσης, πως ο 

Πρόεδρος ζητά εν λευκώ να ψηφίσουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.  Αναφέρει πως εκεί που 

υπήρχε διαγωνισμός ανοιχτός, ηλεκτρονικός, διεθνής, έρχεται σήμερα η δημοτική αρχή και κάνει μια 

κλειστή διαδικασία χωρίς ευρεία ενημέρωση των τυχόν ενδιαφερομένων.  Καταλήγοντας, αναφέρει 

πως δεν υπάρχει κατεπείγον, δεν υπάρχει ενημέρωση, δεν υπάρχουν τα στοιχεία της μελέτης της 

προηγούμενης για να συγκρίνουν, πως είναι κατάτμηση, πως δεν έχει αναρτηθεί η απόφαση 

ματαίωσης του διαγωνισμού. 

  Ο Πρόεδρος απαντά πως δεν υπάρχει καμία επίπτωση των ανωτέρω αναφερθέντων στη σημερινή 

διαδικασία. 

   

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ως άνω 

αναφερόμενη εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και τα συνημμένα σε αυτήν τεχνική 

έκθεση και σχέδιο πρόσκλησης, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 

3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και 

όλες τις ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλεξ., Ταγαρά Βασ. και Κορδώση Χρ. με αρνητική ψήφο)  
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  Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 

6832/25-2-2020 τεχνικής έκθεσης, που συντάχθηκε από την υπάλληλο του Δήμου κ. Γιαβάση Άννα 

και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο Δ/νσης κ. Καραΐσκο Ιωάννη, και ορίζει την με 

διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Ατου 

Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την 

εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού τεχνικής έκθεσης 41.551,23€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), διότι 

οι συμβατικές ποσότητες της ισχύουσας σύμβασης για την προμήθεια ετοίμων γευμάτων έχουν 

εξαντληθεί, η μη υπογραφή συμφωνητικού για την εν  λόγω προμήθεια δεν οφείλεται σε 

υπαιτιότητα του Δήμου δεδομένης της έγκαιρης σύνταξης μελέτης και διαγωνιστικής διαδικασίας, 

δεν είναι δυνατή η διακοπή σίτισης των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου δεδομένης και της 

σχετικής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, η ανάγκη προμήθειας  ετοίμων 

γευμάτων κρίνεται εξαιρετικά επείγουσα και σημαντική, και δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προβλεπόμενων από τον νόμο προθεσμιών για την ανοιχτή, την κλειστή ή με διαπραγμάτευση 

διαδικασία με δημοσίευση της διακήρυξης του διαγωνισμού, καθώς αδυνατούν να καλύψουν τις 

ανάγκες του Δήμου. 

 

  Β.- Εγκρίνει το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς τους οικονομικούς φορείς με τις 

επωνυμίες 1)ΚΟRINTHIAN PALACE CATERING, 2)ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ 

ΣΙΑ ΟΕ και 3)ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΙΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ – 

CATERING για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της ανωτέρω προμήθειας, ως 

εξής: 

 
ΠΡΟΣ:  
 
ΚΟRINTHIAN PALACE CATERING 
Ταχ. Δ/νση:Σολωμός Κορινθίας 
Τ.Κ. 20100 
Τηλ.: 2741032700 
 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ 
Ταχ. Δ/νση:Αγ. Άννης 60 
Τηλ.: 2741084950  
Τ.Κ. 20100 
Email: info@clubneon.gr 
 
ΔΕΙΠΝΟΣΟΦΙΣΤΕΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΙΟΥΛΟΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ – CATERING 
Tαχ. Δ/νση: 2ο χλμ.Π.Ε.Ο. Κορίνθου-Πατρών 
(Κανταρέ), Κόρινθος 
Τηλέφωνο : 27410 84386 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
με την διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση. 

 
  

mailto:info@clubneon.gr
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Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να προβεί στη σύναψη σύμβασης  προμήθειας έτοιμων 
γευμάτων για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με την 6832/25-02-2020 Τεχνική 
Έκθεση – Προϋπολογιστικό Πίνακα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας: 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 ΕΤΟΙΜΑ ΓΕΥΜΑΤΑ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 
ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΤΕΜΑΧΙΑ 
17850 

 
Παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε σχετική προσφορά έως       /    /2020 στο πρωτόκολλο του 
Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32), προς την ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΙΤΙΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η με αρ.           /            /   -   -
2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 
 
Τηλέφωνο επικοινωνίας  σχετικά με την προμήθεια: 2741361082, Α. Γιαβάση 
Η διενέργεια της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία του άρθρου 32 και 32Α του Ν. 
4412/2019, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο των συμβατικών ποσοτήτων. 
 
Μαζί με την οικονομική σας προσφορά, θα πρέπει να υποβάλλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά, 
προκειμένου να γίνει η ανάθεση της εν θέματι σύμβασης : 
  
1) Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης  
Η υποχρέωση αυτή αφορά τους οικονομικούς φορείς που είναι νομικά πρόσωπα οποιασδήποτε 
μορφής, πλην των φυσικών προσώπων. 

 Πιστοποιητικό Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. (ισχύουσας εκπροσώπησης / μεταβολών) 

 καταστατικό της εταιρείας με τις τυχόν τροποποιήσεις του. 

 συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε. 
Από τα παραπάνω θα αποδεικνύονται : 

- η νόμιμη σύσταση με όλες τις σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών  
- η εκπροσώπηση,  
- το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.) 
- τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 

του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. 
 
Το πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή της προσφοράς.   
 
2) Απόσπασμα ποινικού μητρώου.  
Προσκόμιση αποσπάσματος του ποινικού μητρώου ή Ποινικά Μητρώα του Διαχειριστή ή των 
Διαχειριστών ως αυτό προκύπτει από σχετικό ισχύον καταστατικό της εταιρείας, με ημερομηνία 
έκδοσης έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της προσφοράς.   
 
3) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο (φορολογική ενημερότητα).  
Πιστοποιητικό της αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει πως είναι ο 
οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του. Το πιστοποιητικό 
θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς και θα φέρει 
ένδειξη «Για κάθε νόμιμη χρήση εκτός είσπραξης …». 
 
4) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας και κατάσταση προσωπικού 
Πιστοποιητικά όλων των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστικές ενημερότητες), από τα 
οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που 
αφορούν την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε αυτούς τους οργανισμούς. Αν ο 
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οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. Από τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει 
σαφώς η διάρκεια ισχύος τους.  
Σε κάθε περίπτωση ο οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης στον οποίο είναι ασφαλισμένος κάθε 
απασχολούμενος στην επιχείρηση του συμμετέχοντος, θα προκύπτει κατά κανόνα από το 
πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ ισχύουσας εκπροσώπησης και από κατάσταση προσωπικού κατά 
ειδικότητα (π.χ. έντυπο Ε4 του Σ.ΕΠ.Ε.), στην οποία θα εμφαίνεται ο ασφαλιστικός οργανισμός 
που είναι ασφαλισμένος ο κάθε απασχολούμενος στην επιχείρηση και την οποία θα πρέπει να 
υποβάλλει ο οικονομικός φορέας.  
 
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να προσκομιστεί 
εκτός των παραπάνω και βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ίδιου του φυσικού προσώπου.  
 
Προσοχή: Στις περιπτώσεις που υπήρχε έως 31-12-2016 υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών 
εισφορών ως εργοδότης και σε άλλο εντασσόμενο στον ΕΦΚΑ φορέα, τ.ΟΓΑ, τ.ΕΤΑΑ (ΤΣΑΥ, 
ΤΣΜΕΔΕ, ΤΑΝ), τ.ΕΤΑΑ-ΜΜΕ, θα προσκομίζεται υποχρεωτικά αντίστοιχη βεβαίωση ασφαλιστικής 
ενημερότητας.  
 
Όλες οι βεβαιώσεις ασφαλιστικής ενημερότητας θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία της υποβολής της προσφοράς και θα φέρουν ένδειξη «… συμμετοχή σε 
διαγωνισμό….». 
 
5) Συνάφεια των δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα με την εν θέματι σύμβαση. 
Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» (προσωποποιημένη πληροφόρηση) 
από το taxisnet, με την αναγραφή των σχετικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας [ΚΑΔ]. Η 
εκτύπωση θα φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της παρούσας πρόσκλησης. 
 
6) Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα (το γνήσιο της υπογραφής δεν 
απαιτείται): 

 αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο ανάδοχος είναι 
υπόχρεος (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης). 

 ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 
4412/2016. 

 ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 4.α και 4.γ έως 4.θ, 
του άρθρου 73, του Ν. 4412/2016, λόγοι αποκλεισμού. 

 ότι συμμορφώνεται με όλους τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και τους  αντίστοιχους 
όρους  της συνημμένης Τεχνικής Έκθεσης.    

7)  Φάκελο τεχνικής προσφοράς με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αρ. 
πρωτ.: 6832/25-2-2020 Τεχνική Έκθεση – Β. ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ. 

 
Η ανάθεση της σύμβασης  θα γίνει με Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Επισυνάπτονται : 

1. Η από 25/02/2020 σχετική Τεχνική Έκθεση. 
 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων  
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
 
  Γ.- Συγκροτεί τριμελή επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της ανωτέρω 

εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, ως εξής: 

Τακτικά Μέλη: 

1.Σαββανού Ελένη, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός κλάδου ΠΕ5, 
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2.Γιαβάση Άννα, Δομικών Έργων κλάδου ΔΕ5,  

3.Σούκουλης Αντώνιος, Διοικητικός κλάδου ΔΕ1.   

 

Αναπληρωματικά Μέλη: 

1.Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα, Χημικός Μηχανικός κλάδου ΠΕ7, 

2.Καμτσιώρα Έλλη, Μηχανολόγος Μηχανικός κλάδου ΠΕ5,  

3.Παναγοπούλου Φωτεινή, Διοικητικός κλάδου ΔΕ1 

 

Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται το τακτικό μέλος Σαββανού Ελένη και Αντιπρόεδρος το τακτικό 

μέλος Γιαβάση Άννα. 

 

  Οι αρμοδιότητες της παρούσης επιτροπής, όπως περιγράφονται στα σημεία α, β, γ, 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, 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. 

 

  Δ.- Ορίζει πως η αξιολόγηση των προσφορών κι η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει σε ένα ενιαίο 

στάδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νέο άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει. 

 

  Ε.- Η δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού 

έτους 2020 με ΚΑ 15/6481.0003 με το ποσό των 41.551,23€. 

 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/73/2020.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 17-3-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΥΔΠΩΛ7-ΝΕΨ
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