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Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 01-06-2021

    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, και  σύµφωνα µε  τις  διατάξεις  του άρθρου 1, παρ.1.2.”∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ'αριθµ.

∆1α/Γ.Π.οικ. 31950/21.05.2021 (ΦΕΚ 2141/22.05.2021 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 τη ∆ευτέρα, 24 Μαΐου 2021

και  ώρα  6:00 έως  και  τη  ∆ευτέρα,  31 Μαΐου  2021 και  ώρα  6:00,  την  υπ’αριθµ.πρωτ.  ∆Ι∆Α∆Φ.

69141οικ.1387-25.01.2021  εγκύκλιο του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  την  υπ'  αριθµ.  426/

ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών, συvεδρίασε  µέσω  τηλεδιάσκεψης

σήµερα την 1η Ιουνίου 2021, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση

και  ύστερα  από  τηv  υπ'  αριθµ.  πρωτ.  14251/28-05-2021  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

σειρά εκλογής της αριθ. 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 επτά (7) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς
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1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,

4)Κουτσογκίλας Θεµµιστοκλής (αναπληρώνει το τακτικό µέλος κ.Κόλλια Κωνσταντίνα), 5)Πνευµατικός

Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7) Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης),

2)Πούρος Γεώργιος.

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

      ΑΠΟΦΑΣΗ  2  35  η  : Ο  Πρόεδρος  εισηγούµενος  το  11ο  θέµα της  ηµερήσιας  διάταξης «Επί

εισήγησης  για  ανάκληση  της  υπ'αριθµ.  52/528/2020 Απόφασης  Οικονοµικής  Επιτροπής  µε

θέµα  «Έγκριση  της  σκοπιµότητας  και  της  βιωσιµότητας  της  Ενεργειακής  Αναβάθµισης  –

Αυτοµατοποίησης  του  Συστήµατος  Ηλεκτροφωτισµού  Κοινοχρήστων  Χώρων  µε

εξοικονόµηση  ενέργειας  στο  ∆ήµο  Κορινθίων,  επιλογή  του  βέλτιστου  τρόπου

χρηµατοδότησης  της  σχετικής  επένδυσης και  έγκριση της προετοιµασίας  για τη διενέργεια

των σχετικών διαγωνισµών και εκτέλεσης των σχετικών συµβάσεων παροχής Υπηρεσιών»,

θέτει  υπ'όψιν  των  µελών  την  υπ'αριθµ.πρωτ.7444/22-03-2021  εισήγηση  του  Τµήµατος

Ηλεκτροµηχανολογικών  Εγκαταστάσεων  και  Έργων  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και

Πολεοδοµίας, η οποία έχει συνταχθεί από την  κ.Καµτσιώρα Έλλη, Πολιτικό Μηχανικό ΠΕ και έχει

εγκριθεί  και θεωρηθεί από την Αναπλ. ∆ιευθύντρια ∆.Τ.Υ.Π. κ.Γκεζερλή Ν., τον Αντιδήµαρχο Τεχνικών

Υπηρεσιών  κ.Πούρο  Γ.,  τον  Προϊστάµενο  ∆/νσης  Καθαριότητας  και  Ανακύκλωσης  κ.Τσολάκη  Ι.,

καθώς και τον Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας και Ανακύκλωσης κ.Μπίτζιο ∆., και η οποία έχει ως εξής: 

 

Θέµα: «Εισήγηση για ανάκληση της αρ. 528/2020 Α.Ο.Ε.»

Σχετ.:  Το  αρ.  25229/27-08-2020  (Α∆Α  :ΨΝΜΧΩΛ7-0Β0)  έγγραφο  του  ∆ήµου  περί  ορισµού
Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών

Έχοντας υπόψη:

1. Το  άρθρο  209 του  Ν.3463/2006, όπως  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει µε το  Ν.4257/2014,
σύµφωνα  µε  το  οποίο:   «11.  Επιτρέπεται  η  εκχώρηση  και  η  ενεχυρίαση  εσόδων  από
ανταποδοτικά  τέλη  για  την  εξασφάλιση  κάθε  είδους  δηµοσίων  συµβάσεων  ιδίως  έργου,
προµήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης, σύµπραξης δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα κατά το
ν.  3389/2005  και  σύµβασης  ενεργειακής  απόδοσης  κατά  το  ν.  3855/2010,  οι  οποίες
συνάπτονται  από  τους  ∆ήµους  µε  σκοπό  αποκλειστικά  την  εξυπηρέτηση  της  αντίστοιχης
υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη»

2. Το Ν. 3855/10 (ΦΕΚ 95 Α/23-6-2010) : Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
κατά την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο
16,

3. Το Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) : Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και, ειδικότερα, του άρθρου 43,

4. Το  Ν.4342/15  (ΦΕΚ  143  Α/09-11-2015)  :  Συνταξιοδοτικές  ρυθµίσεις,  ενσωµάτωση  στο
Ελληνικό  ∆ίκαιο  της  Οδηγίας  2012/27/ΕΕ  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συµβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των
Οδηγιών  2009/125/ΕΚ  και  2010/30/ΕΕ  και  την  κατάργηση  των  Οδηγιών  2004/8/ΕΚ  και
2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης
Μαΐου 2013 «Για την προσαρµογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
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και του Συµβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της ∆ηµοκρατίας
της Κροατίας» και άλλες διατάξεις και, ειδικότερα, το άρθρο 3,

5. Τον Κανονισµό 2018/842/30.05.2018 της Ε.Ε. σχετικά µε τις δεσµευτικές ετήσιες µειώσεις
των  εκποµπών  αερίων  θερµοκηπίου  από  τα  κράτη  µέλη  από  το  2021 έως  το  2030, στο
πλαίσιο  της  συµβολής  στη  δράση  για  το  κλίµα  για  την  τήρηση  των  δεσµεύσεων  που
απορρέουν από τη συµφωνία του Παρισιού και για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 525/2013, σύµφωνα µε την οποία η Ε.Ε. έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα της,
την ενεργή συµµετοχή της στον παγκόσµιο αγώνα κατά της κλιµατικής αλλαγής, συνιστά µία
από τις µεγαλύτερες παγκόσµιες προκλήσεις της εποχής µας, που απαιτεί άµεση δράση και
συνεργασία  µεταξύ  τοπικών αλλά  και  περιφερειακών  και  εθνικών  αρχών,  θέτοντας  ως
στόχο για τα κράτη µέλη της ΕΕ, να µειώσουν τις συνολικές εκποµπές τους σε CO2, κατά
τουλάχιστον 40% έως το 2030. 

6. Το  άρθρο  65,  παρ.  1  του  N.  3852/4.6.2010  (ΦΕΚ  87Α/7-6-2010)   περί  ΄΄Νέας
Αρχιτεκτονικής  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης  ∆ιοίκησης  -  Πρόγραµµα
Καλλικράτης΄΄ : ΄΄Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το
δήµο εκτός από κείνα που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου
οργάνου του δήµου ή το ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του΄΄ 

7. το άρθρο 72, του  N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)  περί αρµοδιοτήτων Οικονοµικής
Επιτροπής

8. Την αρ. 528/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης της σκοπιµότητας και
της  βιωσιµότητας  της  ενεργειακής  Αναβάθµισης  –  Αυτοµατοποίησης  του  συστήµατος
ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων µε εξοικονόµηση ενέργειας  στο  ∆ήµο Κορινθίων,
επιλογή  του  βέλτιστου  τρόπου  χρηµατοδότησης  της  σχετικής  επένδυσης  και  έγκριση  της
προετοιµασίας  για τη διενέργεια  των σχετικών διαγωνισµών και εκτέλεσης των σχετικών
συµβάσεων παροχής υπηρεσιών.

9. την  αρ.  14044/25-05-2020  (Α∆ΑΜ  :  20SYMV006762791)  σύµβαση  µε  τον  ανάδοχο
΄΄DIADIKASIA  BUSINESS  CONSULTING  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄, µε διακριτικό τίτλο «DBC» και τα παραδοτέα αυτής, 

10. Το αρ. 3329/04-02-2021 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας προς τη ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. περί των
ωρών  αφής  και  σβέσης  των  φωτιστικών  σωµάτων  δηµοτικού  φωτισµού  µε το  σύστηµα
Τηλεχειρισµού Ακουστικής Συχνότητας (ΤΑΣ).

11. Την  αρ.  1113/11-02-2021 απάντηση  της  ∆Ε∆∆ΗΕ  Α.Ε.  (αρ.  πρωτ.  ∆ήµου  4420/12-02-
2021) περί της ώρας αφής και σβέσης των φωτιστικών σωµάτων κοινοχρήστων χώρων µε
το σύστηµα Τηλεχειρισµού Ακουστικής Συχνότητας (ΤΑΣ)

12. Την  τεχνική  οδηγία  του  ΤΕΕ  (Τ.Ο.Τ.Ε.Ε./2018)  µε  τίτλο  :  ΄΄Σχεδιασµός  και  έλεγχος
εγκαταστάσεων οδοφωτισµού΄΄ 

13. Το γεγονός ότι η τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου οφείλει να διαφοροποιηθεί εν µέρει από την
παραδοτέα   µελέτη  της  προαναφερόµενης  εταιρείας,  όπως  προκύπτει  τελικά  από  τα
προαναφερόµενα µε α/α (11) και (12),

14. Το  γεγονός  ότι  η  σκοπιµότητα  και  βιωσιµότητα  της  παραδοτέας  µελέτης  της  εταιρείας
΄΄DIADIKASIA  BUSINESS  CONSULTING  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ εκ παραδροµής εγκρίθηκαν από την Οικονοµική Επιτροπή αντί του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου  και,  προκειµένου  να  ξαναξεκινήσει  η  όλη  διαδικασία  της  ενεργειακής
αναβάθµισης  οδοφωτισµού (µε φωτιστικά led), πρέπει να γίνει ανάκληση της αρ. 528/2020
Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής.

Παρακαλούµε 

Για την ανάκληση της αρ. 528/2020 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής.

     Ακολούθως  ο  Πρόεδρος  αναφέρει  ότι  σε  συνέχεια  της  πρόσφατης  υπ'αριθµ.14/101/2021

Απόφασης  του  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  Κορινθίων  που  εγκρίθηκε  κατά  πλειοψηφία,  µε  θέµα  :

«Έγκριση: α) της σκοπιµότητας  και  βιωσιµότητας  της Ενεργειακής  Αναβάθµισης –Αυτοµατοποίησης

του  Συστήµατος  Ηλεκτροφωτισµού  κοινοχρήστων  χώρων  µε  εξοικονόµηση  ενέργειας  στο  ∆ήµο
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Κορινθίων,  β)  επιλογή  του  βέλτιστου  τρόπου  χρηµατοδότησης,  γ)  εκχώρηση  –  ενεχυρίαση

ανταποδοτικών τελών, δ) δέσµευση  για την εγγραφή πολυετούς πίστωσης στους προϋπολογισµούς

των  επόµενων  ετών,  ε)  σύσταση  ειδικού  δεσµευµένου  λογαριασµού  (escrow  account)  ή  άλλου

µεσεγγυούχου για την υλοποίηση του έργου και στ) εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου για να προβεί σε κάθε

νόµιµη απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση της απόφασης»,   θα πρέπει να ανακληθεί η υπ'αριθµ.

52/528/2020  Απόφαση  Οικονοµικής  Επιτροπής  και  να  φέρουµε  νέα  πρόταση  στην  Οικονοµική

Επιτροπή που θα προετοιµάσει την διενέργεια των διαγωνιστικών διαδικασιών, την σύνταξη τευχών

δηµοπράτησης  και  όλων  των  στοιχείων  που  απαιτούνται  σύµφωνα  µε  την  Απόφαση  ∆ηµοτικού

Συµβουλίου .

        Ο κ.Σταυρέλης παίρνει τον λόγο και αναφέρει µεταξύ άλλων, ότι ως παράταξη έχουν τοποθετηθεί

αρχικά  στην Οικονοµική  Επιτροπή,  ότι είναι  υπέρ  της  έγκρισης της  Ενεργειακής  Αναβάθµισης  του

Συστήµατος  Ηλεκτροφωτισµού  Κοινόχρηστων  Χώρων  µε  εξοικονόµηση  ενέργειας  στο  ∆ήµο,   και

έχουν  ψηφίσει, έχουν εκφράσει ωστόσο και τους προβληµατισµούς τους. Στην συνέχεια  ήρθαν οι

εισηγήσεις των Υπηρεσιών,  µετά, στις 04-12-2020 και έλεγαν εκ διαµέτρου αντίθετα από αυτά που

έλεγε  η εταιρεία.  Αναφέρει επίσης ότι έχουν πει τις  απόψεις τους, τοποθετήθηκαν  στο ∆ηµοτικό

Συµβούλιο υπέρ του διαγωνισµού αλλά όχι µε τους όρους που θέτει η δηµοτική αρχή. Κατά συνέπεια

δεν συµµετέχουν στην λήψη απόφασης. Απέχουν ως παράταξη. Θα τοποθετηθούν εκ νέου όταν έλθει

στην Οικονοµική Επιτροπή το θέµα των Όρων του διαγωνισµού.

       Ο κ.Πνευµατικός παίρνει τον λόγο και µεταξύ άλλων αναφέρει ότι,  τους λόγους διαφωνίας της

παράταξής του τους έχουν εκφράσει και στην Οικονοµική Επιτροπή  και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.

Αναφέρει  ότι  αυτά  που  συζητούνται  δεν  τους  αφορούν  και  ότι  απέχουν  από  την  διαδικασία.  Η

∆ηµοτική Αρχή ας έχει την ευθύνη και ας πάρει µόνη, τις αποφάσεις. Σύµφωνα µε τα στοιχεία το

κόστος θα είναι 15.300.000€ για δώδεκα χρόνια, δηλαδή περίπου ένα εκατοµµύριο παραπάνω τον

χρόνο, οπότε µιλάµε για αύξηση των τελών, ενώ  σύµφωνα µε την  πρόταση της παράταξής του, θα

µπορούσε  ο  ∆ήµος  να  κερδίσει  εννέα  εκατοµµύρια.   Συνεχίζει  λέγοντας  µεταξύ  άλλων,  ότι  είναι

απαράδεκτη η µελέτη της εταιρείας  «∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ» που έχει επιλεχθεί από την ∆ηµοτική Αρχή, ότι

κάνει παραποίηση των στοιχείων,   ακόµη και στα απολογιστικά του ∆ήµου, ότι  για το έτος 2020 η

υπηρεσία  προβλέπει µαζί µε το  Φ.Π.Α.  περίπου  900.000 € κόστος  ηλεκτρικής  ενέργειας  για  τον

∆ήµο, ενώ η µελέτη της εταιρείας  µιλάει για περίπου 1.700.000 € κόστος, δηλαδή ζηµία για τον ∆ήµο

περίπου 9.000.000€ συνολικά. Καταλήγει λέγοντας ότι η παράταξή του δεν συµµετέχει στην λήψη

απόφασης  και ας έχει την ευθύνη η ∆ηµοτική Αρχή µόνη της.

         Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε και δεν πέρασε η πρόταση της

παράταξης  του  κ.Πνευµατικού,  επίσης  ότι οφείλουν να  σεβαστούν  την Απόφαση  του ∆ηµοτικού

Συµβουλίου και  ζητά από τα µέλη να ψηφίσουν για την ανάκληση της εν λόγω αποφασης.

      Η  Οικονοµική  Επιτροπή  µετά  από  διαλογική  συζήτηση  µέσω  τηλεδιάσκεψης και  έχοντας

υπ'όψιν  την  ανωτέρω  εισήγηση  του  Προέδρου,  την  υπ'αριθµ.  7444/22-03-2021  εισήγηση  του

Τµήµατος Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Έργων της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και
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Πολεοδοµίας,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72 του  Ν.3852/2010, όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει,

καθώς και κάθε άλλης ισχύουσας, σχετικής νοµοθετικής διάταξης, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(Απεχόντων των κ.κ. Σταυρέλη Ν., Πνευµατικού Α., και Ταγαρά Β., από την ψηφοφορία του

θέµατος)

     Ανακαλεί την  υπ'αριθµ. 52/528/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα  «Έγκριση της

σκοπιµότητας  και  της  βιωσιµότητας  της  Ενεργειακής  Αναβάθµισης  –  Αυτοµατοποίησης  του

Συστήµατος  Ηλεκτροφωτισµού  Κοινοχρήστων  Χώρων  µε  εξοικονόµηση  ενέργειας  στο  ∆ήµο

Κορινθίων, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηµατοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της

προετοιµασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισµών και εκτέλεσης των σχετικών συµβάσεων

παροχής  Υπηρεσιών»,   για  τους  λόγους που  ακριβώς  και αναλυτικά  αναφέρονται   ανωτέρω, στο

ιστορικό της παρούσης.   

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 21/2  35  /2021.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 10-06-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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