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    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.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ'  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/08.01.2021  Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης (ΦΕΚ 30/08.01.2021 τεύχος Β’): 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 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 

2021 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 18η Ιανουαρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 1126/14-1-2021 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 επτά (7) 

μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 
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Π α ρ ό ν τ ε ς 

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

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

συζήτησης του θέματος «Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων από  

καταυλισμούς Ρομά και μίσθωση κάδων απορριμμάτων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού 

COVID-19»», διότι υπάρχει άμεση ανάγκη καθαρισμού και απομάκρυνσης των συσσωρευμένων 

απορριμμάτων από του κοινόχρηστους χώρους στον οικισμό-καταυλισμό των Ρομά Κοινότητας 

Εξαμιλίων, στα πλαίσια λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. 

   Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω 

θέματος. 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 7η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

ανάθεσης της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων από  καταυλισμούς Ρομά και μίσθωση 

κάδων απορριμμάτων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού COVID-19»» αναφέρει πως 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 117 “Ρύθμιση αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής” του 

Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 τεύχος Α΄/11-3-2020) «Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 

(Α΄ 138) αντικαθίσταται, ως εξής: «1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να 

αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών 

αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών 

κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές 

πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής καθορίζονται ιδίως το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η 

περιοχή, εντός της οποίας αυτές παρέχονται.» και ακολούθως θέτει υπόψη των μελών της 

Επιτροπής την από 14-1-2021 σχετική εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 

Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ανάθεσης της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων από  

καταυλισμούς Ρομά και μίσθωση κάδων απορριμμάτων για τον περιορισμό 
της εξάπλωσης του ιού COVID-19» 

 
Έχοντας υπόψη: 

 το αρ. 158 του Ν.3463/2006,  
 τους Ν.3852/2010, Ν.4412/2016, Ν.4555/2018, 
 το άρθρο 178 του Ν.4635/2019, όπως αντικατέστησε το αρ. 61 του Ν.3979/2011, 
 το αρ. 117 του Ν.4674/2020, 
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 το υπ΄ αριθμ. 602/06-11-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας 
 

καθώς και την ανάγκη για άμεση αποκομιδή των συσσωρευμένων και ιδιαίτερων απορριμμάτων και 
ογκωδών αντικειμένων από τους εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους και τις γύρω περιοχές του 
οικισμού - καταυλισμού Ρομά Κοινότητας Εξαμιλίων, ευθύνης του Δήμου Κορινθίων, καθώς και στη 
μίσθωση μεγάλων μεταλλικών κάδων (skip container) χωρητικότητας 10 m3, για τη συστηματική 
αποκομιδή των απορριμμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση της διασποράς 
του νέου κορωνοϊού, 
 
παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ανάθεση της υπηρεσίας «Αποκομιδή απορριμμάτων από  
καταυλισμούς Ρομά και μίσθωση κάδων απορριμμάτων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού 
COVID-19». 
 
Συνημμένα: Η υπ’ αριθμ. 52/2020 μελέτη της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης. 

  
     Επίσης, θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. 52/2020 μελέτη, που έχει 

συνταχθεί και θεωρηθεί από τον αν. προϊστάμενο της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του 

Δήμου κ. Ιωαν. Τσολάκη, Μηχανολόγο Μηχανικό,  με τίτλο ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΑΠΟ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ 

ΤΟΥ ΙΟΥ COVID-19 προϋπολογισμού 29.760,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), της οποίας η 

τεχνική έκθεση κι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός έχουν ως εξής: 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΈΚΘΕΣΗ 

Με δεδομένο την από 07-11-2020 επιβολή απαγόρευσης της  κυκλοφορίας λόγω της πανδημίας 
COVID-19 και το υπ’ αριθμ. 602/06-11-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας για τον περιορισμό εξάπλωσης του ιού στους 
καταυλισμούς των Ρομά, ο Δήμος θα πρέπει να προχωρήσει στην άμεση αποκομιδή των 
συσσωρευμένων και ιδιαίτερων απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων από τους 
εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους και τις γύρω περιοχές του οικισμού - καταυλισμού 
Ρομά Κοινότητας Εξαμιλίων, ευθύνης του Δήμου Κορινθίων, καθώς και στη μίσθωση 
μεγάλων μεταλλικών κάδων (skip container) χωρητικότητας 10 m3, για την συστηματική 
αποκομιδή των απορριμμάτων.  
 
Σημειώνεται ότι η Υπηρεσία Καθαριότητας αδυνατεί με τα δικά της μέσα και προσωπικό να προβεί 
στην απομάκρυνση όλων αυτών των συσσωρευμένων και ιδιαίτερων απορριμμάτων, που απαιτούν 
χρήση μηχανημάτων έργου, οχημάτων μεταφοράς και εργατοτεχνικό προσωπικό για την υποβοήθηση 
των εργασιών συλλογής και αποκομιδής. Επίσης αδυνατεί να αναπτύξει ένα δίκτυο κοινών κάδων 
1100 lt, καθώς λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν, οποιαδήποτε προσπάθεια έγινε στο 
παρελθόν, οδήγησε σε καταστροφή ή απομάκρυνση τους, αλλά κυρίως στο γεγονός ότι το είδος των 
απορριμμάτων που απορρίπτονται ανεξέλεγκτα στην ευρύτερη περιοχή, είναι κυρίως ογκώδη 
αντικείμενα. 
 
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει την απαιτούμενη  άδεια συλλογής και μεταφοράς μη 
επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, το απαιτούμενο εργατοτεχνικό προσωπικό (εργάτες 
καθαριότητας, χειριστές μηχανημάτων έργου, οδηγούς) και τα κάτωθι μηχανήματα έργου και 
οχήματα: 

1. Έναν (1) Φορτωτή ελαστιχοφόρο, ισχύος τουλάχιστον 100HP, 
2. Δύο (2) Φορτηγά ανατρεπόμενα, ωφέλιμου φορτίου έως 14 tn.  

 
Οι εργασίες θα γίνουν με τη δέουσα προσοχή και ασφάλεια, τόσο για το εργατοτεχνικό 
προσωπικό, όσο και για τους δημότες και την περιουσία αυτών. Τυχόν ατυχήματα ή φθορές σε 
δημόσια ή ιδιωτική περιουσία, επιβαρύνουν τον ανάδοχο. 
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Όσον αφορά την συστηματική αποκομιδή των απορριμμάτων θα απαιτηθούν οκτώ (8) μεταλλικοί 
κάδοι τύπου σκάφης (skip container), ελάχιστης χωρητικότητας δέκα (10) κυβικών μέτρων (m3).  
Η αποκομιδή εκάστου κάδου θα γίνεται κάθε εβδομάδα, με την μεταφορά τους από τον ανάδοχο 
σε οποιαδήποτε απόσταση και σταλία και σε χώρο που θα πρέπει να διαθέτει ο ανάδοχος, με όλες 
τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις.  
 
Στην περίπτωση που παρατηρηθεί πλήρωση των κάδων με ογκώδη απορρίμματα πιο συχνά από 
το αναμενόμενο, ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί στη συλλογή τους περισσότερες φορές. 
Επίσης σε περίπτωση που απαιτηθεί αλλαγή θέσης οποιοδήποτε κάδου, αυτό θα γίνεται με νέα 
εντολή ή υπόδειξη της Υπηρεσίας. 
 
Η τοποθέτηση, η απομάκρυνση και η εκκένωση των κάδων θα γίνεται με ευθύνη, εξοπλισμό και 
εργατοτεχνικό προσωπικό του αναδόχου. 

 

Το CPV που αφορούν τη μελέτη είναι: 90511000-2 Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων. 

 
Η εκτέλεση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 
4412/2016, του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Κύρωση νέου Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα», 
του Ν.3852/2010, (Καλλικράτης) και τις σχετικές εγκυκλίους και Π.Ν.Π. για την ανάγκη 
περιορισμού της εξάπλωσης του ιού COVID-19. 

 
Η προσφορά του αναδόχου θα πρέπει να συνοδεύεται με:  

1. αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των μηχανημάτων και οχημάτων, 
2. αντίγραφο της άδειας του χειριστή ή της άδειας οδήγησης και  
3. αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  

 
Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 29.760,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και 
θα βαρύνει τους ΚΑ 20/6279.0002 & 20/6236.003 του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων. 
 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α Είδος 

Μονάδ

α 

Μέτρησ

ης 

Ποσότ

ητα 

 

Τιμή 

Μονά

δας 

Μερικό 

Σύνολο 

 Ομάδα Α’: Υπηρεσία αποκομιδής 

1 Φορτωτής ελαστιχοφόρος Ώρα (h) 100 100,00 10.000,00 

2 
Φορτηγό ανατρεπόμενο, 

ωφέλιμου φορτίου έως 14 tn 
Ώρα (h) 150 40,00 6.000,00 

 Ομάδα Β’: Μίσθωση κάδων 

1 

Μίσθωση μεταλλικών κάδων 

(skip container)  

Αποκομι

δές  

αδειάσμ

ατα 

κάδων 

100 80,00 8.000,00 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  24.000,00 

ΦΠΑ (24%) 5.760,00 

Σ υ ν ο λ ι κ ή  δ α π ά ν η 29.760,00 
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Κατόπιν ο Πρόεδρος εισηγείται την έγκριση της σύναψης και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της 

υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΔΩΝ 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID-19 προϋπολογισμού μελέτης 

29.760,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία αφορά στην άμεση αποκομιδή των 

συσσωρευμένων και ιδιαίτερων απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων από τους εξωτερικούς 

κοινόχρηστους χώρους και τις γύρω περιοχές του οικισμού - καταυλισμού Ρομά Κοινότητας 

Εξαμιλίων, ευθύνης του Δήμου Κορινθίων, με χρήση μηχανημάτων έργου και οχημάτων 

μεταφοράς, καθώς και στη μίσθωση μεγάλων μεταλλικών κάδων (skip container) χωρητικότητας 10 

m3, για τη συστηματική αποκομιδή των απορριμμάτων, για χρονικό διάστημα παροχής υπηρεσίας 

τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στη 

σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και στην αριθ. 52/2020 μελέτη του Δήμου Κορινθίων. 

 

     Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και έχοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την από 14-1-2021 εισήγηση της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και την 

συνημμένη σε αυτήν αριθμ. 52/2020 μελέτη, τον υπό κατάρτιση δημοτικό προϋπολογισμό έτους 

2021, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010  όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, του 

Ν.3463/2006, όπως ισχύει, του Ν.4555/2018, του άρθρου 178 του Ν.4635/2019 (όπως 

αντικατέστησε το άρθρο 61 του Ν.3979/2001) και του άρθρου 117 του Ν.4674/2020, όπως ισχύει, 

του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, το υπ΄ αριθμ. 602/06-11-2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, 

σχετική, νομοθετική διάταξη,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Εγκρίνει τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥΣ ΡΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID-19 προϋπολογισμού μελέτης 29.760,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), η οποία έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσίας αποκομιδής 

των συσσωρευμένων και ιδιαίτερων απορριμμάτων και ογκωδών αντικειμένων από τους 

εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους και τις γύρω περιοχές του οικισμού - καταυλισμού Ρομά 

Κοινότητας Εξαμιλίων, ευθύνης του Δήμου Κορινθίων, με χρήση μηχανημάτων έργου και οχημάτων 

μεταφοράς, καθώς και τη μίσθωση μεγάλων μεταλλικών κάδων (skip container) χωρητικότητας 10 

m3, για τη συστηματική αποκομιδή των απορριμμάτων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται 

στο ιστορικό της παρούσης και στην αριθ. 52/2020 μελέτη του Δήμου, ως εξής: 

 

Α/Α Είδος 

Μονάδ

α 

Μέτρησ

ης 

Ποσότ

ητα 

 

Τιμή 

Μονά

δας 

Μερικό 

Σύνολο 

ΑΔΑ: 6ΕΙΖΩΛ7-ΕΧΨ



 Ομάδα Α’: Υπηρεσία αποκομιδής 

1 Φορτωτής ελαστιχοφόρος Ώρα (h) 100 100,00 10.000,00 

2 
Φορτηγό ανατρεπόμενο, 

ωφέλιμου φορτίου έως 14 tn 
Ώρα (h) 150 40,00 6.000,00 

 Ομάδα Β’: Μίσθωση κάδων 

1 

Μίσθωση μεταλλικών κάδων 

(skip container)  

Αποκομι

δές  

αδειάσμ

ατα 

κάδων 

100 80,00 8.000,00 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη  24.000,00 

ΦΠΑ (24%) 5.760,00 

Σ υ ν ο λ ι κ ή  δ α π ά ν η 29.760,00 

 

Ο τόπος παροχής της ως άνω υπηρεσίας είναι ο οικισμός – καταυλισμός Ρομά της Τ.Κ. Εξαμιλίων 

της Δ.Ε. Κορινθίων του Δήμου Κορινθίων και οι γύρω περιοχές αυτού. 

 

Η διάρκεια της παροχής υπηρεσίας ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από της υπογραφή της οικείας 

σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως των συμβατικών ποσοτήτων. 

 

  Η δαπάνη για την ανωτέρω υπηρεσία θα βαρύνει τις πιστώσεις του υπό κατάρτιση 

προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2021 με ΚΑ 20/6279.0002 και 

20/6236.0003. 

 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/7/2021.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 21-1-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΕΙΖΩΛ7-ΕΧΨ
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