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Αριθµός Πρακτικού 8

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 03-03-2021

    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  µέσω τηλεδιάσκεψης και  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1, παρ.1.2.

“∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθµ. ∆1αΓ.Π.οικ.9147/10-02-2021(ΦΕΚ 534/10.02.2021-τεύχος Β')

Κοινής Υπουργικής Απόφασης: “Έκτακτα µέτρα προστασίας της δηµόσιας υγείας από τον κίνδυνο

περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από

την Πέµπτη, 11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00”, της

υπ'Αριθµ.  ∆1αΓ.Π.οικ.9769/12-02-2021(ΦΕΚ  586/  13.02.2021  -τεύχος  Β')  Κοινής  Υπουργικής

Απόφασης:  Τροποποίηση  της  υπό  στοιχεία  ∆1αΓ.Π.οικ.  9147/10-02-2021  Κοινής  Υπουργικής

Απόφασης : “Έκτακτα  µέτρα  προστασίας  της  δηµόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω

διασποράς  του  κορωνοϊού  COVID-19  στο  σύνολο  της  Επικράτειας  για  το  διάστηµα  από  την

Πέµπτη, 11Φεβρουαρίου και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα,1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00” (Β' 534),

την  υπ’  αριθµ.  πρωτ.  ∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών

και την υπ' αριθµ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  σήµερα την

την 3η Μαρτίου 2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00  σε τακτική  συvεδρίαση και ύστερα από τηv

υπ'  αριθµ.5760/26-02-2021  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.

       Στην 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 υπ'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
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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, µέσω τηλεδιάσκεψης, οκτώ (8)

µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος  Γεώργιος,  6)Πνευµατικός  Αλέξανδρος,  7)Ταγαράς  Βασίλειος,  8)Πλατής

Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Σταυρέλης Νικόλαος.

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ    70  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Υποβολή

πρότασης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ04 µε τίτλο «Χωριστή συλλογή Βιοαποβλήτων,

Γωνιές  Ανακύκλωσης  και  Σταθµοί  Μεταφόρτωσης  Απορριµµάτων»  στον  Άξονα  Προτε-

ραιότητας  «Περιβάλλον» του  Προγράµµατος  Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική

Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και συγκρότηση Τριµελούς Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τι-

µών» αναφέρει ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α’/11-3-2020): Ρύθµιση

αρµοδιοτήτων Οικονοµικής Επιτροπής,  “2.Στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν.3852/2010(Α'

87) προστίθεται περίπτωση κβ', ως εξής: «κβ. Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ µέρους

του ∆ήµου για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραµµάτων και αντίστοιχων έργων

από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα.».  

         Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την από 02-03-2021 σχετική

εισήγηση της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,  η οποία έχει ως εξής:  

      ΘΕΜΑ:Υποβολή  πρότασης  στο  πλαίσιο  της  πρόσκλησης  ΑΤ04  µε  τίτλο  ‘’Χωριστή
συλλογή  βιοαποβλήτων,  γωνιές  ανακύκλωσης  και  σταθµοί  µεταφόρτωσης  απορριµµάτων
στον  άξονα προτεραιότητας «Περιβάλλον» του προγράµµατος ανάπτυξης και αλληλεγγύης
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»

Ο ∆ήµος Κορινθίων µε στόχο αφενός να ενισχύσει ακόµα περισσότερο τη ∆ιαλογή στην Πηγή (∆σΠ)
και το διαχωρισµό των ανακυκλώσιµων υλικών και αφετέρου να βελτιώσει την ποιότητα ζωής στην
πόλη, καθώς  και την αισθητική αναβάθµιση της εικόνας των κοινόχρηστων χώρων, προτίθεται να
εκσυγχρονίσει  το  σύστηµα  αποκοµιδής  απορριµµάτων  του,  εφαρµόζοντας  ολοκληρωµένο
πρόγραµµα  γωνιών  ανακύκλωσης  µε  προµήθεια  και  εγκατάσταση  επιφανειακών  συστηµάτων,
χωριστής συλλογής µε διαλογή και επεξεργασία στην πηγή, καθώς και µε χρήση κάρτας ανακυκλωτή
ή έκδοσης κουπονιού για την παροχή οικονοµικού εργαλείου ανά τεµάχιο αποβλήτου υλικού, καθώς
και συστηµάτων βυθιζόµενων κάδων πολλαπλών ρευµάτων.
Με  τα  συγκεκριµένα  συστήµατα  θα  δοθεί  η  δυνατότητα  να  ενισχυθεί  η  ∆ιαλογή  στη  Πηγή,  να
συλλεχθούν ανά ρεύµα τα ανακυκλώσιµα υλικά και να απελευθερωθούν κεντρικά σηµεία του δήµου,
είσοδοι  καταστηµάτων  και  κατοικιών  από  την  αντιαισθητική  εικόνα  των  κάδων  απορριµµάτων.
Συγχρόνως, εξαλείφονται δυσοσµίες και διαρροές λόγω της στεγανότητας των εν λόγω συστηµάτων,
βελτιώνοντας ακόµα περισσότερο την δηµόσια υγιεινή, προς όφελος των κατοίκων της περιοχής,
γενικότερα της πόλης αλλά και των επισκεπτών της.
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O  παραπάνω σχεδιασµός είναι σε πλήρη συµφωνία µε τον εθνικό σχεδιασµό, τις νέες εξελίξεις και
τις θεσµικές  ρυθµίσεις  που προωθούνται από το  Υπουργείο  όσον αφορά τη ∆ιαλογή  στην Πηγή,
στην κατεύθυνση της προώθησης καινοτόµων δράσεων διαχείρισης οικιακών απορριµµάτων, στην
εφαρµογή  πρακτικών  κυκλικής  οικονοµίας,  αλλά  και  στη  διαµόρφωση  νέων  ελεύθερων
κοινόχρηστων  χώρων  στον  αστικό  ιστό,  µε  στόχο  την  απόδοση  στο  κοινό  ελεύθερου  δηµόσιου
χώρου, αυξάνοντας έτσι την ελκυστικότητα, προσβασιµότητα και λειτουργικότητα του.

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:

1. Να  εγκριθεί  η  αποδοχή  των  όρων  συµµετοχής  της  πρόσκλησης  ΑΤ04  στο  πρόγραµµα
Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του άξονα
προτεραιότητας  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»  και  τίτλο  «Χωριστή  συλλογή  Βιοαποβλήτων,  Γωνιές
Ανακύκλωσης  και  Σταθµοί  Μεταφόρτωσης  Απορριµµάτων»,  καθώς  και  η  υποβολή  της
πράξης µε τίτλο «Ολοκληρωµένο Πρόγραµµα Γωνιών Ανακύκλωσης του ∆ήµου Κορινθίων».

2. Να οριστούν τα µέλη της Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών της πράξης 

      Ο Πρόεδρος ακολούθως εισηγείται την υποβολή της πρότασης σύµφωνα µε την σχετική εισήγηση

της αρµόδιας ∆/νσης και προτείνει ως µέλη της Τριµελούς Επιτροπής διερεύνησης τιµών τους υπαλλή-

λους κ.κ.Τσολάκη Ιωάννη, Ζαφειρόπουλο Χρήστο και Παναγοπούλου Φωτεινή.

     Στο σηµείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευµατικός Α., και αναφέρει µεταξύ άλλων ότι η εισήγηση

είναι  εντελώς  αόριστη  και  γενικά  ο  ∆ήµος  δείχνει  τελείως  απροετοίµαστος,  ότι  δεν  υπάρχει  κάτι

συγκεκριµένο ως πρόταση.  Αναφέρει µεταξύ άλλων ότι ως Οικονοµική  Επιτροπή αποφασίζουµε

για την υποβολή της πρότασης και για τα µέλη της τριµελούς Επιτροπής, για τα οποία συµφωνούν

ως παράταξη, αλλά  εκφράζει την ανησυχία  του για το αν θα προλάβει ο ∆ήµος τις προθεσµίες.

Αναφέρει  µεταξύ  άλλων  ότι  τα  ζητήµατα  είναι  βασικά,  καθώς  αφορούν  αλλαγή  στον  τρόπο

αποκοµιδής  των  απορριµµάτων  και  θεωρεί  ότι  πρέπει  να  ληφθεί  Απόφαση  από  το  ∆ηµοτικό

Συµβούλιο και όχι από την Οικονοµική Επιτροπή, όσο καινοτόµα κι αν είναι τα συστήµατα για την

διαχείριση των οικιακών απορριµµάτων. Επίσης αναφέρει ότι υπάρχει ολοκληρωµένη µελέτη Ιδιώτη

– η οποία πρέπει να αναζητηθεί – η οποία  αφορά στην ∆ιαλογή στην Πηγή και τί είδους κάδοι

απαιτούνται  για  όλα  τα  ρεύµατα  διαλογής  σύµφωνα  µε  τον  πληθυσµό  και  τις  κατοικίες.  Μεταξύ

άλλων αναφέρει ότι είναι προτεραιότητα να εφαρµοστεί αυτή η µελέτη για την ∆ιαλογή στην Πηγή,

και ότι η υποβολή της εν λόγω πρότασης αφορά µικρό κοµµάτι του ∆ήµου  και δεν θα λύσει το

πρόβληµα και ότι όλα έχουν ως προϋπόθεση να λειτουργήσει το Εργοστάσιο. Αναφέρει επίσης ότι

άµεσα πρέπει να εκδοθεί νέα οικοδοµική άδεια για το εργοστάσιο διαχείρισης απορριµµάτων, και να

λυθεί το θέµα µε το Συµβούλιο της Επικρατείας. Περαιτέρω αναφέρει µεταξύ άλλων ότι έχει ακούσει

ότι  δεν  υπάρχουν  τα  στοιχεία  για  την  νέα  οικοδοµική  Άδεια  και  αυτό  του  προξενεί  εντύπωση.

Αναφέρει ότι  ο αρµόδιος Μηχανικός κ.Κακάβας – ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί-  µπορεί να βοηθήσει

και να φέρει  τα στοιχεία.

     Ο Πρόεδρος στο σηµείο αυτό  διευκρινίζει ότι, είναι αρµοδιότητα της  Οικονοµικής Επιτροπής η

υποβολή προτάσεων εκ µέρους του ∆ήµου για τη χρηµατοδότηση προγραµµάτων. Συνεχίζοντας λέει

ότι η εισήγηση που έχουµε είναι να τηρήσουµε ως ∆ήµος τους όρους της προκήρυξης, και αφορά πολύ

συγκεκριµένη πρόταση, το ύψος της οποίας είναι ένα εκατοµµύριο ευρώ. Αναφέρει µεταξύ άλλων ότι
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η  πρόταση  αφορά  την  τοποθέτηση  κάδων  µε  αντίτιµο  για  τα  ανακυκλώσιµα,  την  αντικατάσταση

υπόγειων  κάδων  στην  οδό  ∆αµασκηνού  µε  άλλους  που  θα  αδειάζουν  εύκολα,  από  ένα  κοινό

απορριµµατοφόρο,  την τοποθέτηση υπόγειων κάδων σε άλλα σηµεία της πόλης, στο ∆ηµαρχείο και

κοντά στο ∆ικαστικό µέγαρο που θα βελτιώσουν την αισθητική εικόνα της πόλης.

     Σχετικά µε το θέµα της αναθεώρησης άδειας του εργοστασίου, ο Πρόεδρος  αναφέρει ότι υπάρχουν

ελλείψεις στον φάκελο αδειοδότησης, αλλά κατόπιν επικοινωνίας µε τον αρµόδιο Μηχανικό κ.Κακάβα

θα συµπληρωθεί ο φάκελος, και αναφέρει ότι είναι σηµείο προς διερεύνηση οι πολλές ελλείψεις του

φακέλου.

      Ο κ.Πούρος αναφέρει σχετικά, ότι λείπουν τεύχη από τον φάκελο και ότι η αίτηση για αναθεώρηση

είχε ξεκινήσει πριν αναλάβει η νέα δηµοτική αρχή, αφού στις 03-04-2019 πληρώθηκε το παράβολο για

την αναθεώρηση αλλά δεν προχώρησε η διαδικασία.

      Η Οικονοµική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν

την ανωτέρω εισήγηση του  Προέδρου, την από 02-03-2021 εισήγηση της ∆/νσης Καθαριότητας και

Ανακύκλωσης του ∆ήµου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και

ισχύει, την παρ. 2 του Άρθρου 117 του Ν.4674/2020, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές, ισχύου-

σες νοµοθετικές διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

          

      Α.- Την αποδοχή των όρων  συµµετοχής  της Πρόσκλησης ΑΤ04 στο πρόγραµµα Ανάπτυξης

και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του άξονα προτεραιότητας

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» και τίτλο  «Χωριστή  συλλογή  Βιοαποβλήτων,  Γωνιές  Ανακύκλωσης  και Σταθµοί

Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων»,  

   Β.- Την  υποβολή πρότασης  του  ∆ήµου  Κορινθίων  στην  Ειδική  Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης  και

Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης  ΑΤ04 στο

πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», του

άξονα  προτεραιότητας  «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ», µε την  υποβολή  της  πράξης  µε  τίτλο  «Ολοκληρωµένο

Πρόγραµµα Γωνιών Ανακύκλωσης του ∆ήµου Κορινθίων».

         Στόχος του εν λόγω προγράµµατος είναι  αφενός να ενισχύσει ο ∆ήµος ακόµα περισσότερο

τη  ∆ιαλογή  στην  Πηγή  (∆σΠ) και  το  διαχωρισµό  των  ανακυκλώσιµων  υλικών  και  αφετέρου  να

βελτιώσει την ποιότητα ζωής στην πόλη, καθώς  και την αισθητική αναβάθµιση της εικόνας των

κοινόχρηστων χώρων. 

    Ο  ∆ήµος  προτίθεται  να  εκσυγχρονίσει  το  σύστηµα  αποκοµιδής  απορριµµάτων  του,

εφαρµόζοντας  ολοκληρωµένο πρόγραµµα γωνιών ανακύκλωσης µε προµήθεια και εγκατάσταση

επιφανειακών συστηµάτων, χωριστής συλλογής µε διαλογή και επεξεργασία στην πηγή, καθώς και

µε χρήση κάρτας ανακυκλωτή ή έκδοσης κουπονιού για την παροχή οικονοµικού εργαλείου ανά

τεµάχιο αποβλήτου υλικού, καθώς και συστηµάτων βυθιζόµενων κάδων πολλαπλών ρευµάτων.

        Με τα συγκεκριµένα συστήµατα θα δοθεί η δυνατότητα να ενισχυθεί η ∆ιαλογή στη Πηγή, να

συλλεχθούν  ανά  ρεύµα  τα  ανακυκλώσιµα  υλικά  και  να  απελευθερωθούν  κεντρικά  σηµεία  του
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δήµου,  είσοδοι  καταστηµάτων  και  κατοικιών  από  την  αντιαισθητική  εικόνα  των  κάδων

απορριµµάτων. Συγχρόνως, εξαλείφονται δυσοσµίες και διαρροές λόγω της στεγανότητας των εν

λόγω  συστηµάτων,  βελτιώνοντας  ακόµα  περισσότερο  την  δηµόσια  υγιεινή,  προς  όφελος  των

κατοίκων της περιοχής, γενικότερα της πόλης αλλά και των επισκεπτών της.

     O  παραπάνω σχεδιασµός είναι σε πλήρη συµφωνία µε τον εθνικό σχεδιασµό, τις νέες εξελίξεις

και  τις  θεσµικές  ρυθµίσεις  που  προωθούνται  από  το  Υπουργείο  όσον  αφορά  τη  ∆ιαλογή  στην

Πηγή,  στην  κατεύθυνση  της  προώθησης  καινοτόµων  δράσεων  διαχείρισης  οικιακών

απορριµµάτων, στην εφαρµογή πρακτικών κυκλικής οικονοµίας, αλλά και στη διαµόρφωση νέων

ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στον αστικό ιστό, µε στόχο την απόδοση στο κοινό ελεύθερου

δηµόσιου χώρου, αυξάνοντας έτσι την ελκυστικότητα, προσβασιµότητα και λειτουργικότητα του.

  Γ.- Τον ορισµό και συγκρότηση  Τριµελούς Επιτροπής ∆ιερεύνησης Τιµών για τα είδη προς

προµήθεια  της πράξης  µε  τίτλο  «Ολοκληρωµένο  Πρόγραµµα  Γωνιών  Ανακύκλωσης  του  ∆ήµου

Κορινθίων».

         Ως µέλη της επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,

του  Τµήµατος  Οχηµάτων,  και  του  Τµήµατος  Προµηθειών  και  Υπηρεσιών  της  ∆/νσης  Τεχνικών

Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας ως εξής : 

1. Τσολάκης Ιωάννης, ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,  Πρόεδρος,

2. Ζαφειρόπουλος Χρήστος, Τµήµατος Οχηµάτων,  Μέλος,  

3. Παναγοπούλου Φωτεινή, Τµήµατος  Προµηθειών, Μέλος.  

∆.-  Την  εξουσιοδότηση του  ∆ηµάρχου  για  την  υπογραφή  όλων  των  σχετικών  µε  την

υποβολή της πρότασης εγγράφων και την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης, όπως ακριβώς και

αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω, στο ιστορικό της παρούσης.     

  

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

             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   8/  70  /2021.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  04-03-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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