
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 60 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 29-12-2020 

 

    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 μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. στ., της υπ'  

αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.:78363 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 τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 έως 

και τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00», της υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και της υπ΄ αριθ. 

426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα τηv 29η Δεκεμβρίου 

2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' 

αριθ. 39402/24-12-2020 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. 

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

Κορινθίων. 

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

εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 

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

μειοψηφίας «Δύναμη 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 Δημοτικού 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 μέσω τηλεδιάσκεψης έξι (6) μέλη 

και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

ΑΔΑ: ΨΨΔ7ΩΛ7-ΝΑΔ



1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Κόλλια Κωνσταντίνα (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πούρος Γεώργιος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Ταγαράς 

Βασίλειος. 

 

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

     ΑΠΟΦΑΣΗ 650η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ματαίωση της 

διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 9/2019) 1.230.000,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) και επαναδημοπράτηση του έργου» υπενθυμίζει στα μέλη της 

Επιτροπής την αριθμ.19/215/2019 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, 

τα τεύχη δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθμ. 9/2019 μελέτης, ορίστηκε η με 

ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση του εν λόγω έργου και 

καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεσή του, με  

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών στις 10-06-2019 και ημερομηνία 

αποσφράγισης των προσφορών στις 18-06-2019, από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης 

διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθ. 21/232/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.  Ο ως 

άνω ηλεκτρονικός διαγωνισμός έλαβε αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 

ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 82967.  

    Επίσης, ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την σε ορθή επανάληψη υπ' αριθ. 26/283/2019 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία δεν εγκρίθηκε το από 19-06-2019 πρακτικό της 

επιτροπής αξιολόγησης του εν θέματι διαγωνισμού και ζητήθηκε αιτιολόγηση της Ασυνήθιστα 

Χαμηλής Προσφοράς για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου από τους οικονομικούς φορείς με την 

επωνυμία: 1)MA CON STRUCTION ΤΑΕΑΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 

124264 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25827 για έργα Οικοδομικά 3ης Τάξης και έργα Η/Μ 3ης 

Τάξης, του οποίου η οικονομική προσφορά ανέρχεται σε έκπτωση ποσοστού 55,01% επί του 

προϋπολογισμού της μελέτης, και 2)GEOGENESIS A.E. με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 

τον αριθμό 123911 και αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 19462 για έργα Οικοδομικά 3ης Τάξης και έργα 

Η/Μ 3ης Τάξης, του οποίου η οικονομική προσφορά ανέρχεται σε έκπτωση ποσοστού 51,20% επί του 

προϋπολογισμού της μελέτης. 

      Ακολούθως με την αριθμ. 46/584/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 24-9-

2019  πρακτικό αξιολόγησης της αιτιολόγησης των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών της επιτροπής 

αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν λόγω έργου, έγιναν 

αποδεκτές οι αιτιολογήσεις χαμηλής προσφοράς των οικονομικών φορέων με τις επωνυμίες 

MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ και GEOGENESIS A.E., εγκρίθηκε το από 18-06-2019 πρακτικό της 

επιτροπής αξιολόγησης του διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου αυτού, 
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απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΑΙΡΚΑΜ Α.Τ.Ε. με αριθμό 

προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 124236, διότι δεν υπέβαλε πρωτότυπη εγγυητική 

επιστολή συμμετοχής στο πρωτόκολλο του Δήμου Κορινθίων, και ανακηρύχθηκε προσωρινός 

ανάδοχος του ανωτέρω διαγωνισμού ο οικονομικός φορέας με την επωνυμία MA.CON.STRUCTION 

ΤΑΕΑΕ με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 124264 και αριθμό εγγραφής στο 

ΜΕΕΠ 25827 για έργα Οικοδομικά 3ης Τάξης και έργα Η/Μ 3ης Τάξης, με μέση έκπτωση 55,01% επί 

του προϋπολογισμού της μελέτης.  O ανωτέρω οικονομικός φορέας κλήθηκε με το υπ' αριθ. 4035/6-2-

2020 έγγραφο του Δήμου Κορινθίων να υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης.    

Τέλος, με την αριθμ. 9/95/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, η οποία κρίθηκε νόμιμη με την υπ΄ 

αριθ. πρωτ. 49525/18-5-2020 όμοια του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 

Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, εγκρίθηκε το από 21-02-2020 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών 

κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου της επιτροπής αξιολόγησης του εν λόγω διαγωνισμού για τη 

σύναψη δημόσιας σύμβασης του εν θέματι έργου και ανακηρύχθηκε ανάδοχος και κατακυρώθηκε η 

δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση του εν λόγω έργου στον οικονομικό φορέα με την επωνυμία 

MA.CON.STRUCTION ΤΑΕΑΕ, με αριθμό προσφοράς συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 124264 και 

αριθμό εγγραφής στο ΜΕΕΠ 25827 για έργα Οικοδομικά 3ης Τάξης και έργα Η/Μ 3ης Τάξης, με μέση 

έκπτωση  55,01% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.  

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 39388/24-12-2020 

εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής: 

 

Θέμα: Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης «Ανέγερση Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Αγίου Γεωργίου» και επαναδημοπράτηση του έργου 
ΣΧΕΤ. : Η αριθ. 9/95/2020 προηγούμενη Α.Ο.Ε. δήμου Κορινθίων 

 
Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Ο  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, 
έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ΄ αριθ. 25229/27.08.2020 απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΝΜΧΩΛ7-0Β0), «Ορισμός 
Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών». 
2. Το Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει. 
3. Την αριθ. 9/95/2020 προηγούμενη Α.Ο.Ε. δήμου Κορινθίων με θέμα «Έγκριση πρακτικού 
επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για το έργο ΑΝΕΓΕΡΣΗ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 1.230.000,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.)». 
4. Το γεγονός ότι δεν έχει κοινοποιηθεί η Απόφαση Ανάθεσης στον προσωρινό ανάδοχο, όσο 
ακόμη η προσφορά του ήταν σε ισχύ (άρθρο 105 του ν4412/16). 
5. Το γεγονός ότι έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών των συμμετεχόντων και η 
αναθέτουσα αρχή δεν ζήτησε  πριν τη λήξη των προσφορών τη παράταση ισχύος των προσφορών 
και των εγγυητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων στη διαδικασία. 

 
Εισηγείται: 

Τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης της δημόσιας σύμβασης «Ανέγερση Βρεφονηπιακού 
Σταθμού Αγίου Γεωργίου» , την ανάκληση της προηγούμενης αριθ. 9/95/2020 Α.Ο.Ε. και την 
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επαναδημοπράτηση του έργου, το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» -  ΕΣΠΑ 
2014- 2020 , αφού ζητηθεί εκ νέου προέγκριση δημοπράτησης του έργου από την αρμόδια 
Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. . 
 

       Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας 

σύμβασης και του αντίστοιχου διαγωνισμού με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 82967 για το εν λόγω έργο, το οποίο παραμένει ενταγμένο στο 

Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» - ΕΣΠΑ 2014-2020, την ανάκληση της αριθ. 95/2020 απόφασης 

Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης, ανάδειξης αναδόχου και 

κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης για το εν λόγω έργο, και επαναδημοπράτηση του έργου, 

αφού ζητηθεί εκ νέου προέγκριση δημοπράτησης του έργου από την αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης 

του Ε.Π..  

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων: Το έργο δημοπρατήθηκε το 

καλοκαίρι του 2019 από την προηγούμενη δημοτική αρχή, ολοκληρώθηκε η δημοπρασία 

αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος, αλλά, όπως προκύπτει και από την εισήγηση της τεχνικής 

υπηρεσίας στο 5), στον προσωρινό ανάδοχο δεν έχει κοινοποιηθεί η απόφαση ανάθεσης όσο 

ακόμη η προσφορά του ήταν σε ισχύ και στο 6) έχει λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών των 

συμμετεχόντων και η αναθέτουσα αρχή δεν ζήτησε πριν την λήξη των προσφορών την παράταση 

ισχύος των προσφορών και των εγγυητικών συμμετοχής των συμμετεχόντων στην διαδικασία.  Για 

πρώτη φορά στη ιστορία του δήμου ματαιώνεται με αυτόν τον τρόπο διαγωνισμός δημοπρασίας 

έργου.  Ο κ. Νανόπουλος σήμερα δεν λέει την αλήθεια.  Η δημοτική αρχή με συνεχείς παράνομες, 

σκόπιμες ενέργειες της, μεθόδευσε και ολοκληρώνει σήμερα την ματαίωση του διαγωνισμού.  

Ακυρώνει διεθνή διαγωνισμό αφού επί μήνες δεν συμβασιοποίησε και δεν εκτέλεσε το έργο. 

Επιχειρεί να ακυρώσει ανοικτό διαγωνισμό και να κινδυνεύσει η χρηματοδότηση του από το ΕΣΠΑ 

της Περιφέρειας Πελοπόννησου.  Το έργο σήμερα αν είχε συμβασιοποιηθεί θα ολοκληρωνόταν και 

με χρήματα του ΕΣΠΑ.  Δεν κοινοποιήθηκε σκοπίμως το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στον 

προσωρινό ανάδοχο και δεν ζητήθηκε σκοπίμως ανανέωση εγγυητικών των συμμετεχόντων για να 

ακολουθηθεί εν συνεχεία η συμβασιοποίηση αν δεν επιθυμούσε ο πρώτος προσωρινός ανάδοχος, 

ο δεύτερος, ή ο τρίτος κ.ο.κ μέχρι ο Δήμος να συμβασιοποιηθεί με έναν εκ των εργολάβων που 

συμμετείχαν στον διαγωνισμό, όπως προβλέπει ο ν. 4412/16. Ο κ. Νανόπουλος  δεν λέει την 

αλήθεια και τον διαψεύδει η εισήγηση που ήρθε από την τεχνική υπηρεσία. 

  Εμείς διαφωνούμε με την εισήγηση και ψηφίζουμε όχι. Ο Δήμος θα μπει σε περιπέτειες για άλλη 

μια φορά και θα κινδυνεύσει η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, η γνωμάτευση δικηγόρου προς το Δήμο για το θέμα αυτό 

και η συνεννόηση του Δήμου με την Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ λένε πως πρέπει ο Δήμος να 

προχωρήσει σε επαναδημοπράτηση του έργου. 

  Ο κ. Πούρος, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες για να χρηματοδοτηθεί το έργο από το ΕΣΠΑ και να επαναδημοπρατηθεί νόμιμα και πως 

δεν πρέπει να ανησυχεί ο κ. Πνευματικός ότι θα χρησιμοποιηθούν πόροι του Δήμου.  
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  Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η σημερινή απόφαση είναι 

πολιτική απόφαση και πως παραμένει στην άποψη πως πρέπει να πηγαίνουν στον πρώτο 

μειοδότη – ανάδοχο και αν δεν ανταποκριθεί να προχωρούν στον επόμενο.  Ρωτάει πώς είναι 

δυνατόν να μην έχει ενημερωθεί τόσο καιρό ο ανάδοχος πως είναι ανάδοχος.  Αναφέρει πως η 

εισήγηση της υπηρεσίας λέει πως η αναθέτουσα αρχή δεν ζήτησε ανανέωση προσφορών και 

εγγυητικών και πως ως Δήμος έχουν ευθύνη.  Αναφέρει πως η άποψή του είναι να εμείνουν στην 

ανάδοχο εταιρεία κι αν αυτή δεν ανταποκριθεί να πάνε στον επόμενο μειοδότη. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως οι νομικοί και η Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ 

υποδεικνύουν τη διαδικασία που ακολουθεί ο Δήμος σήμερα και πως δεν υπάρχει κίνδυνος για το 

Δήμο.  

 

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

Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 39388/24-12-2020 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων και 

Μελετών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 

του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, τις 

διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4497/2017, όπως ισχύει, και 

γενικότερα κάθε νομοθετικής διάταξης και ερμηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω     

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλεξ. και Σταυρέλη Νικ.) 

 

  Α.- Ανακαλεί την με αριθμό 95/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού 

επιτροπής αξιολόγησης, ανάδειξης αναδόχου και κατακύρωσης της δημόσιας σύμβασης για το έργο 

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 

9/2019) 1.230.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο 

ιστορικό της παρούσης.  

  Β.- Ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης και τον αντίστοιχο ηλεκτρονικό ανοιχτό 

διαγωνισμό με αύξοντα αριθμό ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τον αριθμό 82967 

για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 9/2019) 1.230.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), 

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

  Γ.- Ορίζει την επαναδημοπράτηση του έργου ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΓΙΟΥ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 9/2019) 1.230.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.), το οποίο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» - ΕΣΠΑ 2014 - 2020, αφού 

ζητηθεί εκ νέου προέγκριση δημοπράτησης του έργου από την αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης του 

Ε.Π..  

 

ΑΔΑ: ΨΨΔ7ΩΛ7-ΝΑΔ



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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 60/650/2020.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 15-1-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΨΔ7ΩΛ7-ΝΑΔ
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