
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 55

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 24-11-2020

    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 στο άρθρο 1, παρ. 1, Πίνακας-εδάφιο 2-

∆ηµόσιες Υπηρεσίες της αριθ. ∆1α/ΓΠ.οικ.: 71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ

Β΄4899/6-11-2020) «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,7 Νοεµβρίου 2020 έως και τη ∆ευτέρα, 30 Νοεµβρίου 2020» και στην υπ’ αριθ. πρωτ.

∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, µε επικοινωνία µέσω

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, σήµερα τηv 24η Νοεµβρίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και από

ώρα  9:00 έως  11:00 σε  τακτική συvεδρίαση  και  ύστερα  από  τηv υπ'  αριθµ.  35761/20-11-2020

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.

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του ∆ήµου

Κορινθίων.

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,

εκλεγµένο  µε  την  αριθµ.  342/2019 απόφαση  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Κορινθίων,  µε  το  υπ'  αριθµ.

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη

της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα µε

τα οριζόµενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την

σειρά εκλογής της αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου το αναπληρωµατικό µέλος κ.

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την ως άνω πρόσκληση. 

    Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µε επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EIRINI CHOURSALA
Ημερομηνία: 2020.12.16 10:37:10 EET
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1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης  Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος.

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

       ΑΠΟΦΑΣΗ 567  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου τo 8ο θέµα της

ηµερήσιας  διάταξης  «Έγκριση  πρακτικού  επιτροπής  αξιολόγησης  για  τη  σύναψη  δηµόσιας

σύµβασης  για  την  υπηρεσία  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ

ΠΡΑΞΗΣ  «ΑΝΟΙΚΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ∆ΗΜΟΥ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ

προϋπολογισµού  µελέτης  (Α.Μ.  5/2020)  40.000,00€  (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.)»

υπενθυµίζει  στα  µέλη  της  Επιτροπής  την  υπ'  αριθµ.15/138/2020  απόφασή  της,  µε  την  οποία

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δηµοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισµός της

υπ'  αριθµ.  5/2020 µελέτης  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Πολεοδοµίας  για  την  εν  θέµατι

υπηρεσία,  καθορίστηκαν  οι όροι διακήρυξης  συνοπτικού  διαγωνισµού  για  την εκτέλεση αυτής  και

συγκροτήθηκαν  επιτροπές  αξιολόγησης  των  διαδικασιών  του  διαγωνισµού  και  ενστάσεων.   Στη

συνέχεια  εκδόθηκε  η  υπ'  αριθµ.  πρωτ.  26866/10-9-2020  διακήρυξη  διαγωνισµού,  µε  την  οποία

ορίστηκε ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού η 22-9-2020. 

      Ακολούθως, µε την υπ'αριθµ.49/482/2020 εγκρίθηκε  το από 22-9-2020 πρακτικό αποσφράγισης

προσφορών,  ελέγχου  δικαιολογητικών  συµµετοχής  και  αξιολόγησης  τεχνικών  και  οικονοµικών

προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού,  για την σύναψη δηµόσιας σύµβασης για την

εν  λόγω  υπηρεσία  και  ανακηρύχθηκε  προσωρινός  ανάδοχος  του  ανωτέρω  διαγωνισµού  ο

οικονοµικός φορέας µε την επωνυµία «LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ», η προσφορά του

οποίου έλαβε τελικό βαθµό προσφοράς Β=0,967 και  ανέρχεται στο ποσό των 23.870,97€ (πλέον

Φ.Π.Α.).

    Κατόπιν,  µε  το  σε  ορθή  επανάληψη  υπ'αριθµ.πρωτ.34139/06-11-2020 έγγραφο,  ο  ανωτέρω

προσωρινός  ανάδοχος  εκλήθη  να  υποβάλλει  τα  προβλεπόµενα  από  την  σχετική  διακήρυξη,

δικαιολογητικά κατακύρωσης.

    Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει  µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου υπ'όψιν της Οικονοµικής

Επιτροπής το από 18-11-2020  Πρακτικό Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού

αναδόχου της Επιτροπής αξιολόγησης του εν θέµατι διαγωνισµού, το οποίο έχει ως εξής:  

  Πρακτικό «Ελέγχου ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης»

για τη σύναψη ∆ηµοσίας Σύµβασης µε τίτλο

«Συµβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης
 

Ανοικτό Κέντρο Εµπορίου ∆ήµου Κορινθίων για τον ∆ικαιούχο»
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Συνοπτικού  διαγωνισµού,  µε  σφραγισµένες  προσφορές  και  µε  κριτήριο  ανάθεσης  την  πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική  άποψη  προσφορά βάσει βέλτιστης  σχέσης ποιότητας - τιµής  για την
σύναψη  δηµόσιας  σύµβασης  γενικής  υπηρεσίας  µε  τίτλο  «Συµβουλευτικές  υπηρεσίες  για  την
υλοποίηση  της  πράξης  Ανοικτό  Κέντρο  Εµπορίου  ∆ήµου  Κορινθίων  για  τον  ∆ικαιούχο»,
προϋπολογισµού 40.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ).

Στην Κόρινθο  την 18.11.2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα  10:00 οι πιο κάτω:
1. Αλεξάνδρα Αρτοποιάδου, Χηµικός Μηχανικός ΠΕ, τακτικό µέλος,  πρόεδρος της επιτροπής
2. Άννα Γιαβάση, ∆οµικών Έργων ∆Ε τακτικό µέλος &
3. Αναστασία Θεοδοσίου, Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ, αναπληρωµατικό µέλος,

που αποτελούµε την επιτροπή  αξιολόγησης για τη  σύναψη  της σύµβασης  γενικής  υπηρεσίας µε
τίτλο  «Συµβουλευτικές  υπηρεσίες  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  Ανοικτό  Κέντρο  Εµπορίου
∆ήµου  Κορινθίων  για  τον  ∆ικαιούχο» (αριθµ.  15/138/2020 Α.Ο.Ε.),  έχοντας  υπόψη  την  υπ'
αριθµ.  26866/10.9.2020 αναλυτική  διακήρυξη  του  ∆ηµάρχου  Κορινθίων,  συνήλθαµε  σε
συνεδρίαση  και  προβαίνουµε  στην  αποσφράγιση  και  έλεγχο  των  δικαιολογητικών
κατακύρωσης, λαµβάνοντας υπόψη:

(1) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
(2) την αριθµ. 49/482/2020 Α.Ο.Ε. 

(3) την µε αριθµό πρωτ. 34139/6.11.2020 Πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής στην «LEVER –

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΑΕ»  για  υποβολή  δικαιολογητικών  κατακύρωσης,  που
στάλθηκε την 6.11.2020 στον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά µε email

(4) την  από  13.11.2020  υποβολή  από  τον  οικονοµικό  φορέα  «LEVER –  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΑΕ»  αίτησης  &  φακέλου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του  προσωρινού
µειοδότη  στο  πρωτόκολλο  του  δήµου  Κορινθίων  όπου  πήρε  αριθµό  πρωτ.
34867/13.11.2020 ,

Αποδεικτικά Μέσα Παράγραφος

∆ιακήρυξης

Υποβολ

ή

Αριθµός Εγγράφου Αρχή Έκδοσης

∆ικαιολογητικά µη συνδροµής λόγων αποκλεισµού 

Απόσπασµα 

Ποινικού Μητρώου 

(ΑΕ)

2.2.8

Β.1.α

ΝΑΙ 121469/14.10.20

253662/23.10.20

30056/12.10.20

Υπουργείο 

∆ικαιοσύνης 

∆ιαφάνειας & 

Ανθρώπινων 

∆ικαιωµάτων

Φορολογική 

Ενηµερότητα (την 

ηµέρα του 

διαγωνισµού)

2.2.8

Β.1.β

ΝΑΙ 69280964/14.9.2020 (ισχύ έως 

14.10.2020)

ΑΑ∆Ε

Φορολογική 

Ενηµερότητα (την 

ηµέρα κατάθεσης 

δικ. κατακύρωσης)

2.2.9

Β.1.β

ΝΑΙ 69519306/15.10.2020 (ισχύ έως 

15.11.2020)

ΑΑ∆Ε

Ασφαλιστική 

Ενηµερότητα 

Επιχείρησης (την 

ηµέρα του 

διαγωνισµού &  την 

ηµέρα κατάθεσης 

δικ. Κατακύρωσης) 

2.2.8

Β.1.β

ΝΑΙ 737789/27.8.20 (ισχύ έως 

26.10.20

930688/15.10.20 (ισχύ έως 

14.12/20) Εταιρείας &

145863/8.7.20 (ισχύ έως 

8.1.2021) Νοµ. Εκπρόσωπος &

Υ.∆./10.11.2020

ΕΦΚΑ

Μη κήρυξη σε 2.2.8 ΝΑΙ 1212736.1771083/9.10.2020 Γ.Ε.Μ.Η.
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πτώχευση, 

αναγκαστική 

διαχείριση, 

εκκαθάριση κλπ 

Β.1.β

8658/28.8.2020

36728/27.8.2020

36731/27.8.2020

Υ.∆. /10.11.2020

Πρωτοδικείο 

Θεσσαλονίκη

Εκτύπωση καρτέλας 

«Στοιχεία 

Μητρώου/Επιχείρησης

» taxisnet

Πιστοποιητικό ΣΕΠΕ 2.2.8

Β.1.γ

ΝΑΙ Υ.∆./10.11.2020

Περί Απόφασης 

Αποκλεισµού 

(άρθρο 74 του 

ν4412/16)

2.2.8

Β.1.δ

ΝΑΙ Υ.∆. /10.11.2020

∆ικαιολογητικά καταλληλότητας άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 

Βεβαίωση 

Εγγραφής σε 

Επαγγελµατικό 

Μητρώο 

2.2.8

Β.2.

ΝΑΙ 57018/9.10.2020 (ισχύ έως 

31.12.2020)

Επαγγελµατικό 

Επιµελητήριο 

Θεσσαλονίκης

∆ικαιολογητικά Οικονοµικής και Χρηµατοοικονοµικής Επάρκειας 

Ετήσιο ύψος 

εργασιών 

οικονοµικών 

χρήσεων 2016, 

2017 & 2018

2.2.8

Β.3.

ΝΑΙ Ισολογισµός έτους 2019

Καταχώρηση σε ΓΕΜΗ 

Οικονοµικών Καταστάσεων 

Χρήσης έτους 2018

Καταχώρηση σε ΓΕΜΗ 

Οικονοµικών Καταστάσεων 

Χρήσης έτους 2017

1688758/13.11.2019

1295613/10.04.2019

∆ικαιολογητικά Τεχνικής & Επαγγελµατικής Ικανότητας

Εµπειρία στην 

εκτέλεση της 

σύµβασης

2.2.8

Β.4.α

ΝΑΙ Πίνακας Έργων, Συµβάσεις, 

Βεβαιώσεις Καλής Εκτέλεσης & 

Πρωτόκολλα Οριστικής 

Παραλαβής

Εµπειρία οµάδας 

έργου

2.2.8

Β.4.β

ΝΑΙ Πίνακας Οµάδας Έργου

Βιογραφικά Σηµειώµατα

Φωτοτυπίες Τίτλων σπουδών &

Υ.∆. 

Απόδειξη συµµόρφωσης µε Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας 

Σύστηµα 

∆ιαχείρισης 

Ποιότητας

2.2.8

Β.5

ΝΑΙ Πιστοποιητικό 9001-2015 (ισχύ 

έως 22.7.2021)

TUV AUSTRIA

∆ικαιολογητικά νοµιµοποίησης Α.Ε.

∆ικαιολογητικά 

νοµιµοποίησης

2.2.8

Β.6

ΝΑΙ ΦΕΚ 250/2012 και τροποποιήσεις

1212736.1771085/8.10.2020 Πιστοποιητικό Ισχύουσας 

Εκπροσώπησης 

1212736.1771083/9.10.2020 Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ

Ολοκληρώνοντας  τον  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  η  Ε.∆.  γνωµοδοτεί  για  την
κατακύρωση  της  σύµβασης  στον  προσωρινό  ανάδοχο  «LEVER –  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΑΕ» .
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Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόµος ορίζει.

     Κατόπιν  των  ανωτέρω,  ο  Πρόεδρος  προτείνει  την  έγκριση  του  από  18-11-2020  Πρακτικού

Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής αξιολόγησης του

εν θέµατι διαγωνισµού, σύµφωνα µε την υπ'αριθµ. 5/2020 µελέτη και την υπ'αριθµ.26866/10-09-2020

διακήρυξη  διαγωνισµού  και  την  κήρυξη  του  οικονοµικού  φορέα  µε  την  επωνυµία  «LEVER –

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ», ως αναδόχου του εν λόγω διαγωνισµού µε προσφορά  23.870,97€

(πλέον Φ.Π.Α.) και τελικό βαθµό προσφοράς Β=0,967, σύµφωνα µε το εν λόγω Πρακτικό .

    Εκτός  από  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής  και  οι  κ.κ.  Ζαχαριάς,  Μπίτζιος,  Κόλλια,  Πούρος,

Σταυρέλης και Πλατής δήλωσαν γραπτώς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου πως  ψηφίζουν θετικά.

 

        Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και έχοντας υπ’

όψιν την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισµού, το ως άνω αναφερόµενο

πρακτικό  της  επιτροπής  αξιολόγησης,  τις  διατάξεις  του  άρθρ.  72  του  Ν.3852/2010,  όπως

αντικαταστάθηκε και ισχύει, του Ν.4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές

νοµοθετικές διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

    Α.- Εγκρίνει το  από  18-11-2020 Πρακτικό  Ελέγχου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του

προσωρινού αναδόχου της Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης

για  την  υπηρεσία ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΗΣ  ΠΡΑΞΗΣ  «ΑΝΟΙΚΤΟ

ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟ προϋπολογισµού µελέτης (Α.Μ. 5/2020)

40.000,00€ (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.).

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

για  την  εν  λόγω  υπηρεσία,  προϋπολογισµού  µελέτης  40.000,00€  (συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α.). της

υπ'αριθµ.  Α.Μ. 5/2020  µελέτης και της υπ'αριθµ.   26866/10-09-2020 διακήρυξης διαγωνισµού   στον

οικονοµικό φορέα µε την επωνυµία  «LEVER – ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ», (26ης Οκτωβρίου

43, Εντός Limani Center, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.54627, Α.Φ.Μ.997759560, ∆.Ο.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)  µε

ποσό  προσφοράς  23.870,97€  (πλέον  Φ.Π.Α.),  σύµφωνα  µε  το  από  18-11-2020 Πρακτικό της

Επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισµού.

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

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

      ∆.-Χρηµατοδότηση σύµβασης : Η σύµβαση αποτελεί το υποέργο Νο 3  µε τίτλο «Συµβουλευτι-

κές υπηρεσίες για την υλοποίηση της Πράξης "Ανοικτό Κέντρο Εµπορίου Κορινθίων" για τον ∆ικαιού-

χο» της Πράξης µε τίτλο  «Ανοικτό Κέντρο Εµπορίου Κορινθίων» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρη-

σιακό Πρόγραµµα «ΑΝ.Ε.Κ. 2014 -2020» µε την αρ. πρωτ. 4322/1484/Α3/28-6-2019 Απόφαση Έντα-

ξης, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 6014/Β1/1234/15-10-2019 Απόφαση και έχει λάβει κωδικό

ΟΠΣ 5037900 . 

    Η σύµβαση συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταµείο ΕΤΠΑ) και από εθνικούς

πόρους µέσω του Π∆Ε (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ11910047).
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   Η δαπάνη  για την σύµβαση βαρύνει την µε Κ.Α. εξόδου: 64/6117.0002 σχετική πίστωση του

προϋπολογισµού του ∆ήµου Κορινθίων ως ακολούθως:

για το οικονοµικό έτος 2020  µε το ποσό των 15.000,00 €

για το οικονοµικό έτος 2021  µε το ποσό των 15.000,00 € και

για το οικονοµικό έτος 2022  µε το ποσό των 10.000,00 €.

(Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων αριθµ. 5/40/2020).

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

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 55/567/2020.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 16 -12-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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