
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 26

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  26-5-2020

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

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

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

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

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

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

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

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής, συvεδρίασε δια περιφοράς µε τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν.

3852/2010, όπως ισχύει, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νοµοθετικού

Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του

κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και

στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., µε επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου, σήµερα τηv 26η Μαΐου  2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη  και από ώρα 9:00 έως

11:00 σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv υπ'  αριθµ.  13953/22-5-2020 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  µε  επικοινωνία  µέσω

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου οκτώ (8) µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Μπίτζιος  ∆ηµ.,  4)Κόλλια  Κων.,

5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευµατικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ..

Α π ό ν τ ε ς 

1)Κορδώσης Χρ..

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

        ΑΠΟΦΑΣΗ 229  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 9ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης  «Έγκριση

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης για το έργο ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ  ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ  ΓΙΑ  ΤΟ  Γ.Π.Σ.  ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ εκτιµώµενης  αξίας  29.822,37€ (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.)», υπενθυµίζει  στα

µέλη  της  Επιτροπής  την  αριθµ.  16/148/2020 απόφασή  της,  µε  την  οποία  εγκρίθηκαν  οι τεχνικές

προδιαγραφές, τα τεύχη δηµοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της αριθµ.7/2020 µελέτης,
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ορίστηκε  η µε  συνοπτικό  διαγωνισµό  επιλογή  αναδόχου  για  την εκπόνηση  της  εν λόγω  µελέτης,

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισµού για την εκπόνηση αυτής  και µε την

αριθµ. πρωτ.  10649/8-4-2020 διακήρυξη διαγωνισµού ορίστηκε ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας

υποβολής των προσφορών και αποσφράγισης των προσφορών στις 21-4-2020 από την αρµόδια

Επιτροπή  αξιολόγησης  διαγωνισµού,  η  οποία  ορίστηκε  µε  την  αριθµ.  19/156/2020  απόφαση

Οικονοµικής Επιτροπής. 

         Κατόπιν, µε την υπ'αριθµ.20/171/2020  απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 21-

4-2020 πρακτικό  της  επιτροπής  αξιολόγησης  συνοπτικού  διαγωνισµού  για  την  σύναψη  δηµόσιας

σύµβασης  της  εκπόνησης  της  ανωτέρω  µελέτης  και  ανακηρύχθηκε  προσωρινός  ανάδοχος  του

ανωτέρω  διαγωνισµού  ο  οικονοµικός  φορέας  µε  την  επωνυµία  ENCODIA (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ) µε Αριθµό Μητρώου/ Τάξη Πτυχίου (Περιβαλλοντικές Μελέτες) 16548/ Τάξη Β΄, µε

ποσό προσφοράς  14.911,18€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α..  Σε συνέχεια της ανωτέρω απόφασης,

ο  προσωρινός  ανάδοχος  του  εν  λόγω  διαγωνισµού  κλήθηκε  µε  το  υπ'αριθµ.  12536/07-05-2020

έγγραφο του ∆ήµου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.

     Ακολούθως  ο  Πρόεδρος  θέτει,  µέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου,  υπ'όψιν  των  µελών  της

Οικονοµικής Επιτροπής  το από 20-05-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, το οποίο έχει ως

εξής: 

Ελληνική Δημοκρατία 

Δήμος Κορινθίων

Επιτροπή Διαγωνισμού Έργων 

Κόρινθος 20/05/2020

Αριθμός πρωτ. Αναλυτικής Διακήρυξης : 10649/8-4-2020

ΑΔΑΜ Διακήρυξης : 20PROC006544893

Πρακτικό Ε.Δ. «Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης» 

για τη σύναψη Δημοσίας Σύμβασης Εκπόνησης Μελέτης με τίτλο 

«Μελέτη Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης για το Γ.Π.Σ. Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου»

Συνοπτικού διαγωνισμού,  με  σφραγισμένες  προσφορές και με  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα απόΣυνοπτικού διαγωνισμού,  με  σφραγισμένες  προσφορές και με  κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από

οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμήςοικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής  για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την σύναψη δημόσιας σύμβασης

εκπόνησης μελέτης με τίτλο “εκπόνησης μελέτης με τίτλο “Μελέτη Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης για  το Γ.Π.Σ.  Δημοτικής ΕνότηταςΜελέτη Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης για  το Γ.Π.Σ.  Δημοτικής Ενότητας

ΚορίνθουΚορίνθου” προϋπολογισμού 24.050,30 € (πλέον του ΦΠΑ).” προϋπολογισμού 24.050,30 € (πλέον του ΦΠΑ).

Στην Κόρινθο  την 20/5/2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα  10:00 οι πιο κάτω:

1. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων, πρόεδρος της επιτροπής

2. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χημικός Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Κορινθίων, τακτικό μέλος & 

3. Χρήστος Παπαναστασίου, διπλ. Πολιτικός και Μηχανολόγος Μηχανικός,  εκπρόσωπος ΤΕΕ 

που αποτελούμε την επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη της σύμβασης εκπόνησης μελέτης με τίτλο “Μελέτη

Στρατηγικής Περιβαλλοντικής εκτίμησης για το Γ.Π.Σ.  Δημοτικής Ενότητας Κορίνθου” (αριθμ. 19/156/2020

Α.Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής αξιολόγησης της σύναψης της σύμβασης), έχοντας υπόψη την υπ' αριθμ.

10649/8-04-2020 αναλυτική διακήρυξη του Δημάρχου Κορινθίων, συνήλθαμε προκειμένου να ελέγξουμε

τα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης  του  προσωρινού  αναδόχου,  όπως  αποτυπώνεται  στον  κάτωθι

πίνακα , λαμβάνοντας υπόψη:

1. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

2. την αριθμ. 20/171/2020 Α.Ο.Ε. [ΑΔΑ : 6Ε3ΓΩΛ7-6Θ3]
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3. την με αριθμό πρωτ.  12536/7-5-2020 Πρόσκληση της  αναθέτουσας αρχής στην  «ENCODIA

“ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ”» για υποβολή δικαιολογητικών κατακύρωσης, που στάλθηκε

την 7/05/2020 στον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά με email

4. την από 13/5/2020 υποβολή από τον οικονομικό φορέα «ENCODIA “ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΕΠΕ”» αίτησης  & φακέλου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του  προσωρινού  μειοδότη  στο

πρωτόκολλο του δήμου Κορινθίων όπου πήρε αριθμό πρωτ. 12955/13-5-2020 ,

Αποδεικτικά Μέσα Παράγραφος

Διακήρυξης

Υποβολή Αριθμός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

Δικαιολογητικά μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού 

Απόσπασμα Ποινικού 

Μητρώου (Διαχειριστή 

της ΕΠΕ)

22.1.1 ΝΑΙ 10152/2-4-2020 Υπουργείο Δικαιοσύνης 

Διαφάνειας & 

Ανθρώπινων Δικαιωμάτων

Ασφαλιστική 

Ενημερότητα 

Επιχείρησης (την ημέρα 

του διαγωνισμού &  την 

ημέρα κατάθεσης δικ. 

Κατακύρωσης)

22.1.2

β1

ΝΑΙ 36777/2020

(λήξη την 22/7/2020)

267517/2020

(λήξη την 12/11/2020)

Υ.Δ. 

ΕΦΚΑ

ΕΦΚΑ

Φορολογική 

Ενημερότητα (την ημέρα

του διαγωνισμού)

22.1.2

β2

ΝΑΙ Αριθμ. 13484/2020 & 

13900/7-5-2020 

Βεβαιώσεις της ΔΟΥ 

Χολαργού 

ΑΑΔΕ

Φορολογική 

Ενημερότητα (την ημέρα

κατάθεσης δικ. 

κατακύρωσης)

22.1.2

β2

ΝΑΙ 2131/15-5-2020

(λήξη ισχύος 15-6-2020)

ΑΑΔΕ

Υ.Δ. (περί μη έκδοσης 

δικαστικής απόφασης 

όσον αφορά καταβολή 

φόρων ή εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης)

22.1.2

β3

ΝΑΙ Υ.Δ. 

Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ 22.1.2Α ΝΑΙ Υ.Δ.

Μη κήρυξη σε 

πτώχευση, αναγκαστική 

διαχείριση, εκκαθάριση 

κλπ 

22.1.3 ΝΑΙ 13964/11-19

71373/11-19

71374/11-19

71690/11-19

30624/11-19

2864/17/12-19

Υ.Δ. 

1051926.1539943/30-4-

20

Εκτύπωση καρτέλας 

«Στοιχεία 

Μητρώου/Επιχείρησης» 

Πρωτοδικείο Αθηνών

Πρωτοδικείο Αθηνών

Πρωτοδικείο Αθηνών

Πρωτοδικείο Αθηνών

Πρωτοδικείο Αθηνών

Πρωτοδικείο Αθηνών

Γ.Ε.Μ.Η.

taxisnet

Λόγοι αποκλεισμού για 

τις περιπτώσεις α, γ & δ

22.1.3 ΝΑΙ Υ.Δ.

Περί διάπραξης 

επαγγελματικών 

22.1.3 ΝΑΙ Υ.Δ.
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παραπτωμάτων

Περί απόφασης 

αποκλεισμού άρθρου 74

του ν 4412/16

22.1.5 ΝΑΙ Υ.Δ.

Δικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Πτυχίο Γραφείου 

Μελετών

22.2.1 ΝΑΙ Πτυχίο εταιρείας

[Β  τάξης στη κατ. 27] 

Αρ. Μητρώου 823 (λήξη 

ισχύος 6/6/20)

Τμήμα Μητρώου 

Μελετητών ΥΠ.ΥΠ.ΜΕΤ.Δ.

Δικαιολογητικά Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας 

Ετήσιο ύψος εργασιών 

οικονομικών χρήσεων 

2017, 2018 & 2019

22.2.2 i ΝΑΙ Ισολογισμοί ετών 2017, 

2018 & 2019

Δικαιολογητικά Τεχνικής & Επαγγελματικής Ικανότητας

Εμπειρία στην εκτέλεση 

της σύμβασης

22.2.2 ii α ΝΑΙ Πίνακας συναφών 

Μελετών & Τεκμηρίωση 

Εμπειρία ομάδας έργου 22.2.2 ii β ΝΑΙ Πτυχίο εταιρείας

[Β τάξης στη κατ. 27]

Αρ. Μητρώου 823 

(λήξη ισχύος 6/6/20)

Τμήμα Μητρώου 

Μελετητών ΥΠ.ΥΠ.ΜΕΤ.Δ.

Απόδειξη συμμόρφωσης με Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Σύστημα Διαχείρισης 

Ποιότητας

22.2.2 iii ΝΑΙ Πιστοποιητικό σύμφωνο

με πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO

9001:2015

(λήξη ισχύος 16-5-2022)

EUROCERT

Σύστημα 

Περιβαλλοντικής 

Διαχείρισης

22.2.2 iii ΝΑΙ Πιστοποιητικό σύμφωνο

με πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO

14001:2015

(λήξη ισχύος 27-5-21)

EUROCERT

Δικαιολογητικά νομιμοποίησης Ε.Π.Ε.

Δικαιολογητικά 

νομιμοποίησης

22.3 ΝΑΙ 1. 7630/2011 ΦΕΚ Σύστασης ΕΠΕ

2. 5.901/25-4-2012 Τροποποίηση Καταστατικού – 

Κωδικοποίηση  & 13149/30-4-2012 Υπηρεσία ΓΕΜΗ - 

Ανακοίνωση 

   6.642/2-10-2015 Τροποποίηση Καταστατικού – 

Κωδικοποίηση 

   6.927/22-4-2017 Τροποποίηση Καταστατικού – 

Κωδικοποίηση & 815359/8-6-17 Υπηρεσία ΓΕΜΗ – 

Ανακοίνωση

   7.027/7-12-2017 Τροποποίηση Καταστατικού – 

Κωδικοποίηση & 1137909/13-2-18 Υπηρεσία ΓΕΜΗ – 

Ανακοίνωση

3. Αριθμ. 1051926.1539944/4-5-20 Πιστοποιητικό 

Εκπροσώπησης ΓΕΜΗ 

4. από 9/4/2020Πρακτικό Συνεδρίασης της μετόχων 

της εταιρείας για συμμετοχή στο διαγωνισμό

5. αριθμ. 1051926.1539943/30-4-20 Γενικό 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
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H  Ε.Δ.  ολοκληρώνει  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  γνωμοδοτεί  για  την

κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο   «  ENCODIA “ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ”  » . 

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

Τα Μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού

Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χημικός Μηχανικός ΠΕ

Χρήστος Παπαναστασίου, διπλ. Πολιτικός και Μηχανολόγος Μηχανικός

       Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 20-05-2020 Πρακτικού Ελέγ-

χου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού  αναδόχου της Επιτροπής αξιολόγησης του  εν

θέµατι διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υπ'αριθµ.7/2020 µελέτη  και την υπ'αριθµ. 10649/8-4-2020 δια-

κήρυξη διαγωνισµού και την κήρυξη του οικονοµικού φορέα µε την επωνυµία ENCODIA (ΣΥΜΒΟΥ-

ΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ) µε Αριθµό Μητρώου/ Τάξη Πτυχίου (Περιβαλλοντικές Μελέτες) 16548/ Τάξη Β΄,

ως  αναδόχου  του εν λόγω διαγωνισµού  µε  ποσό προσφοράς  14.911,18€ συµπεριλαµβανοµένου

Φ.Π.Α., όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται  στο από 20-05-2020 πρακτικό της επιτροπής αξιο-

λόγησης διαγωνισµού.

       Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων, Μπίτζιος ∆ηµήτριος,

Κόλλια  Κων/να,  Πούρος  Γεώργιος  και  Σταυρέλης  Νικόλαος  δήλωσαν  γραπτώς  µε  ηλεκτρονικό

ταχυδροµείο πως συµφωνούν µε την έγκριση του εν λόγω πρακτικού.

      Οι κ.κ. Πνευµατικός και Ταγαράς δήλωσαν γραπτώς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τα εξής:

«Απαράδεκτη λειτουργία του ∆.Σ. και της οικονοµικής επιτροπής». 

  

     Η Οικονοµική  Επιτροπή  κατόπιν  επικοινωνίας  µέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου  και έχοντας

υπ'όψιν τον σχετικό φάκελο του διαγωνισµού, το ως άνω Πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης δια-

γωνισµού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  όπως αντικα-

ταστάθηκε  και  ισχύει,  του  Ν.3463/2006,  όπως  ισχύει,  του  Ν.4555/2018,  όπως  ισχύει,  του

Ν.4412/2016, όπως ισχύει,, την από 11-3-2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-

2020) και την υπ' αριθµ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και κάθε άλλη ισχύου-

σα, σχετική, νοµοθετική διάταξη, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Οι κ.κ. Πνευµατικός Αλέξανδρος και Ταγαράς Βασίλειος ψηφίζουν λευκό)

    Α.-  Εγκρίνει  το  από  20-05-2020 Πρακτικό  Ελέγχου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του

προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης

για την   ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Π.Σ. ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
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ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ εκτιµώµενης αξίας 29.822,37€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)

      Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο  του ως άνω διαγωνισµού και κατακυρώνει την ανωτέρω δηµόσια

σύµβαση,  σύµφωνα  µε  την  υπ'αριθµ.7/2020 µελέτη  και  την  υπ'αριθµ.  10649/8-4-2020 διακήρυξη

διαγωνισµού στον   οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία ENCODIA (ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ)

(Υµηττού 5, Χολαργός, Τ.Κ.15561,  Α.Φ.Μ. 800339138,  ∆.Ο.Υ. ΧΟΛΑΡΓΟΥ),  µε  Αριθµό Μητρώου/

Τάξη  Πτυχίου  (Περιβαλλοντικές  Μελέτες)  16548/  Τάξη  Β΄, µε  ποσό  προσφοράς  14.911,18€

συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α., όπως  ακριβώς  και  αναλυτικά  αναφέρεται   στο  από  20-05-2020

Πρακτικό της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού.

       Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης για την εν λόγω προµήθεια  ισχύουν οι διατάξεις

του άρθρ. 105 και των άρθρ. 360 και επόµενα του Ν.4412/2016, όπως ισχύουν.

      ∆.- Η χρηµατοδότηση της ανωτέρω δαπάνης θα γίνει από πιστώσεις του ∆ήµου Κορινθίων και

θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου Κορινθίων οικονοµικού έτους 2020 µε ΚΑ

30/7413.0006 ποσού  30.000,00€  µε  τίτλο  «Σύνταξη  Μελέτης  Στρατηγικής  Περιβαλλοντικής

Εκτίµησης (Σ.Μ.Π.Ε.) για το Γενικό Πολεοδοµικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) ∆ηµοτικής Ενότητας Κορίνθου του

∆ήµου Κορινθίων».

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

         Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 26/229/2020.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 28-5-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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