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Αριθµός Πρακτικού 23

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  14-06-2021

    Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv,  πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο   Παιδείας,

Πολιτισµού,  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Αλληλεγγύης, 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, της υπ' αρ. ∆1α/ΓΠ.οικ.

35169 (ΦΕΚ  Β΄  2366) ΚΥΑ µε θέµα  «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, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και

ώρα  6:00.»,  την  υπ'αριθµ.   ∆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 14η  Ιουνίου 2021,  ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00,

σε  τακτική  συvεδρίαση και  ύστερα  από  τηv υπ'  αριθµ.πρωτ.15658/10-06-2021 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 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 οκτώ (8) 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) Πούρος

Γεώργιος,  5)Πνευµατικός  Αλέξανδρος,  6)Ταγαράς  Βασίλειος,  7)  Σταυρέλης  Νικόλαος.  8)Πλατής

Σπυρίδων,

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε πριν την συζήτηση του 1ου Θέµατος Ηµερήσιας ∆ιάταξης).

 

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

          ΑΠΟΦΑΣΗ   252  η  :  Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση

πιστώσεων  στο  δηµοτικό  προϋπολογισµό  έτους  2021  για  συνδιοργάνωση  Επιστηµονικού

Συνεδρίου  µε  την  Πανελλήνια  Ένωση  Γενικών  Γραµµατέων  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης

«Κλεισθένης»  »   θέτει υπ'όψιν των µελών της  Επιτροπής,  το  υπ'  αριθµ.  πρωτ.15365/09-06-2021

έγγραφο του Τµήµατος Πολιτισµού & Αθλητισµού της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας,  Παιδείας

και Πολιτισµού, το οποίο έχει ως εξής : 

 

Θέµα:  Πρωτογενές  αίτηµα  για  συνδιοργάνωση  Επιστηµονικού  Συνεδρίου  µε  την
Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραµµατέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης».

Σχετ.   (α)  Η  υπ’  αριθ.  πρωτ.  13368/21.5.2021  (Α∆Α:  65∆2ΩΛ7-9ΧΩ)  απόφαση  ορισµού
Αντιδηµάρχου Παιδείας, Πολιτισµού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης
       (β) Το  υπ’  αριθ.  πρωτ.  5282/22.2.2021  έγγραφο  της  Πανελλήνιας  Ένωσης  Γενικών
Γραµµατέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης   «Κλεισθένης».

Η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραµµατέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» µε το (β) σχετικό
έγγραφο,  αιτήθηκε  από  το  ∆ήµο  µας  τη  συµµετοχή  του  στο  Επιστηµονικό  Συνέδριο  που
διοργανώνει  στην  Κόρινθο,  από  2-4  Ιουλίου  2021.  Το  Συνέδριο  απευθύνεται  σε  αιρετούς,
τεχνοκράτες  και  στελέχη  οικονοµικής  διοίκησης  ΟΤΑ,  µε  θέµα  «Αναπτυξιακή  Χρηµατοδοτική
Πολιτική  &  ∆ηµοσιονοµικός  Έλεγχος  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση»  και  οι  εργασίες  του  θα
πραγµατοποιηθούν  στο  ∆ηµοτικό  Θέατρο  «Θωµάς  Θωµαΐδης», στο  4Ο Λύκειο  Κορίνθου  και στο
∆ηµαρχείο Κορίνθου. Στόχος του Συνεδρίου είναι η παροχή γνώσης και τεχνογνωσίας στα στελέχη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέµατα οργανωτικών και διοικητικών αλλαγών, ως αποτέλεσµα των
θεσµικών  αλλαγών  του  2019 -  2020 στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  της  χώρας  µας  αλλά  και  των
αυξηµένων  αναγκών  για  αναπτυξιακή  χρηµατοδοτική  πολιτική  κατά  την  αυτοδιοικητική  περίοδο
2019-2023.  Στο  Συνέδριο  θα  κατατεθούν  εισηγήσεις  από  αιρετούς,  ακαδηµαϊκούς,  ειδικούς
επιστήµονες και στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναµένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον
του κοινού που θα παρακολουθήσει τις εργασίες του. 

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, προτείνουµε την συµµετοχή του ∆ήµου µας στη διοργάνωση του εν λόγω
Συνεδρίου, µε την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:

1. Ηχητική-  φωτιστική  κάλυψη  στα  πλαίσια  των  εργασιών  του  Συνεδρίου  από  2-4.7.2021
ποσού έως 2.728,00  € µε Φ.Π.Α. 

2. Παράθεση δείπνου εκατό (100) ατόµων την 2.7.2021, ποσού έως 2.599,00  € µε Φ.Π.Α. 
3. Παράθεση γεύµατος τριάντα (30) ατόµων την 3.7.2021 προς τιµή των γυναικών  ∆ηµάρχων

που θα παρευρεθούν σε ειδική συνεδρία για θέµατα ισότητας φύλων,  ποσού έως 900,05€
µε Φ.Π.Α.. 

4. Παράθεση µπουφέ:
α) για 250 άτοµα στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κορίνθου την 2.7.2021 και 
β) για 220 άτοµα στο 4ο  ΓΕΛ Κορίνθου την 3.7.2021,
συνολικού ποσού έως  1.699,52€  µε Φ.Π.A.  

5. Μεταφορά  συνέδρων µε λεωφορείο, ήτοι: 
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α.  100 άτοµα,  από  το  Λουτράκι  (τόπος  φιλοξενίας  συνέδρων)  έως  το  ∆ηµοτικό  Θέατρο
Κορίνθου, την 2.7.2021,
β.  200  άτοµα,  από  το  Λουτράκι  έως  το  4ο ΓΕΛ  (περιοχή  Αγ.  Γεωργίου  Κορίνθου)  µε
επιστροφή, την 3.7.2021,
 ποσού έως 1.170,00€ µε Φ.Π.Α.      

6. Κατασκευή  και  τοποθέτηση   banner στην  πρόσοψη  του  ∆ηµοτικού  Θεάτρου  για  την
προβολή του Συνεδρίου,  ποσού έως 1.054,00€ µε Φ.Π.Α.

7. Προµήθεια  αναµνηστικών  δώρων,  ήτοι  40 τεµάχια  τοπικού  οίνου  σε  συσκευασία  δώρου,
ποσού έως 476,80€ µε Φ.Π.Α.

Τα προς προµήθεια είδη/οι αιτούµενες υπηρεσίες εµπίπτουν αντίστοιχα στους ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (CPV):
1. 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου
2. 55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευµάτων 
3. 15894200-3 Έτοιµα γεύµατα  
4. 15894200-3 Έτοιµα γεύµατα
5.  60172000-4 Ενοικίαση λεωφορείων και πούλµαν µε οδηγό 
6.  22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 
7. 15930000-6 Κρασιά

Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 10.627,37€ µε Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραµµένη
στον προϋπολογισµό έτους 2021 πίστωση µε ΚΑ 00/6441.0001 και τίτλο «Συµµετοχές σε συνέδρια,
συναντήσεις και διαλέξεις». 
Παρακαλούµε: 
α)για την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε τη συνδιοργάνωση του Συνεδρίου µε την
Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραµµατέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και την εξειδίκευση
της  πίστωσης  ποσού  έως  10.627,37€ συµπ.  Φ.Π.Α.  στο  ∆ηµοτικό  Προϋπολογισµό  οικονοµικού
έτους 2021 και στον ΚΑ 00/6441.0001 και 
β) για περαιτέρω ενέργειες των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν.

    Ακολούθως,  ο  Πρόεδρος  εισηγείται  την  εξειδίκευση  της  πίστωσης  συνολικού  ποσού  έως

10.627,37€  (συµπ/νου Φ.Π.Α.)  στον ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2021 και στον ΚΑ:

00/6441.0001 µε τίτλο «Συµµετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις» για την συνδιοργάνωση

του Συνεδρίου µε την Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραµµατέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας, αναφέρει ότι θα είναι µεγάλη επιτυχία για τον

∆ήµο Κορινθίων η συνδιοργάνωση του Συνεδρίου και δίνει τα εύσηµα στον Γενικό Γραµµατέα του

∆ήµου κ.Σπηλιόπουλο, για την όλη προεργασία.

        Στο σηµείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Πνευµατικός και µεταξύ άλλων αναφέρει ότι είναι θετικό το

γεγονός  ότι  γίνεται  στον  ∆ήµο  µας  ένα  τέτοιο  Συνέδριο,  που  θα  γίνει  γνωστό  στο  Πανελλήνιο.

Αναφέρει  ότι  η  µεγάλη  προστιθέµενη  αξία  µένει  στο  Λουτράκι,  καθώς  εκεί  να  διαµένουν  οι

συµµετέχοντες.

    Ακολούθως  ο  κ.Ζαχαριάς,  Αντιδήµαρχος   Παιδείας,  Πολιτισµού,  Κοινωνικής  Πολιτικής  και

Αλληλεγγύης, απαντά ότι θα έχουµε και ξενοδοχεία στην Κόρινθο και εστιατόρια της πόλης.

       Ο κ.Πνευµατικός αναφέρει ότι µπορούσε να γίνει µεγαλύτερη προσπάθεια, είναι θετικό ότι θα γίνει

στην πόλη το Συνέδριο, και εύχεται να εξελιχθούν όλα καλά και να µην υπάρξουν τυχόν προβλήµατα

µε νέα µέτρα της κυβέρνησης περί συναθροίσεων.

      Ο κ.Πούρος ακολούθως αναφέρει ότι είναι πολύ τιµητικό που αναλαµβάνει ο ∆ήµος Κορινθίων την
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συνδιοργάνωση ενός τόσο σηµαντικού Συνεδρίου και επαινεί τον Γενικό Γραµµατέα για την συµβολή

του  στο  όλο  εγχείρηµα.  Ερωτά  γιατί τα  αναµνηστικά  δώρα  που  έχουν  προβλεφθεί  είναι  µόνο  40

τεµάχια, αφού οι Καλλικρατικοί ∆ήµοι είναι  315, και γιατί το δείπνο θα αφορά µόνο 100 άτοµα.

        Ο κ.Πνευµατικός ερωτά εάν ο ∆ήµος Λουτρακίου συµµετέχει στα έξοδα.

        Ο κ.Πρόεδρος απαντά αρνητικά.

      Στο  σηµείο  αυτό  παίρνει  τον  λόγο  ο  Γενικός  Γραµµατέας  του  ∆ήµου   κ.Σπηλιόπουλος  και

διευκρινίζει ότι  ο σχεδιασµός ήταν η προσφορά αναµνηστικών δώρων από τον κ.∆ήµαρχο ΜΟΝΟ

στις γυναίκες ∆ηµάρχους και µε αφορµή την ειδική εκδήλωση της 2ης ηµέρας για την ισότητα των 2

φύλων,  ότι  το  γεύµα  αφορά  συγκεκριµένους  ανθρώπους  και  ότι  οι  λοιπές  δαπάνες  είναι  πολύ

στοχευµένες, καθώς συµµετέχουν και άλλοι χορηγοί στο Συνέδριο και καλύπτουν και αυτοί δαπάνες

αυτού.

      Ο  κ.Πρόεδρος αναφέρει η Κόρινθος δεν διαθέτει το απαραίτητο ξενοδοχειακό δυναµικό, ώστε να

φιλοξενήσει όλους τους συµµετέχοντες, ωστόσο γίνεται προσπάθεια να κρατήσουµε τον κόσµο στην

πόλη και στα εστιατόρια.

       Ο κ.Πλατής ερωτά τον αριθµό των συµµετεχόντων.

       Ο κ.Πρόεδρος απαντά ότι πρόκειται για τετρακόσια άτοµα.

      Ο κ.Πούρος προτείνει να δοθεί κάποιο δώρο σε  όλους τους συµµετέχοντες, για παράδειγµα ένα

βιβλίο της πόλης.

      Ο κ.Πνευµατικός αναφέρει ότι δεν έχει αντίρρηση και πιθανόν να υπάρχει απόθεµα βιβλίων στην

αποθήκη του ∆ήµου. 

      Ο κ.Πρόεδρος  προτείνει να υπάρξει η δυνατότητα προσθήκης ποσού 5.000 €, εφόσον µπορεί να

έρθει ως 2ο Πρωτογενές για το ίδιο θέµα, οπότε  θα γίνει εκ νέου εισήγηση στην οικονοµική επιτροπή

και ζητά από τα µέλη να ψηφίσουν. 

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

την  ανωτέρω  εισήγηση  του  Προέδρου,  την  εισήγηση  της  αρµόδιας  υπηρεσίας, τις  διατάξεις  του

άρθρου  72 του  Ν.3852/2010,  όπως  αντικαταστάθηκε  και  ισχύει,  καθώς  και  κάθε  άλλη  ισχύουσα,

σχετική νοµοθετική διάταξη, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

        Εξειδικεύει την πίστωση ποσού έως  10.627,37€   (συµπ/νου Φ.Π.Α.)  στον ∆ηµοτικό Προϋπολο-

γισµό οικονοµικού έτους 2021  που θα βαρύνει την εγγεγραµµένη  πίστωση µε ΚΑ 00/6441.0001 και

τίτλο «Συµµετοχές σε συνέδρια, συναντήσεις και διαλέξεις»  για την συνδιοργάνωση του Συνεδρίου µε

την  Πανελλήνια  Ένωση  Γενικών  Γραµµατέων  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  «Κλεισθένης» που  θα  λάβει

χώρα στην Κόρινθο από 2-4 Ιουλίου 2021. 

      Το Συνέδριο απευθύνεται σε αιρετούς, τεχνοκράτες και στελέχη οικονοµικής διοίκησης ΟΤΑ, µε

θέµα «Αναπτυξιακή Χρηµατοδοτική Πολιτική & ∆ηµοσιονοµικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκη-
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ση» και οι εργασίες του θα πραγµατοποιηθούν στο ∆ηµοτικό Θέατρο «Θωµάς Θωµαΐδης», στο 4Ο

Λύκειο Κορίνθου και στο ∆ηµαρχείο Κορίνθου. 

      Στόχος του Συνεδρίου είναι η παροχή γνώσης και τεχνογνωσίας στα στελέχη της Τοπικής Αυτο-

διοίκησης σε θέµατα οργανωτικών και διοικητικών αλλαγών, ως αποτέλεσµα των θεσµικών αλλα-

γών του 2019 - 2020 στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της χώρας µας αλλά και των αυξηµένων αναγκών

για αναπτυξιακή χρηµατοδοτική πολιτική κατά την αυτοδιοικητική περίοδο 2019-2023. 

      Στο Συνέδριο θα κατατεθούν εισηγήσεις από αιρετούς, ακαδηµαϊκούς, ειδικούς επιστήµονες και

στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και αναµένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού που

θα παρακολουθήσει τις εργασίες του. 

     Η συµµετοχή του ∆ήµου Κορινθίων  στη διοργάνωση του εν λόγω Συνεδρίου, αφορά στην

κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:

1. Ηχητική-  φωτιστική  κάλυψη  στα  πλαίσια  των  εργασιών  του  Συνεδρίου  από  2-4.7.2021

ποσού έως 2.728,00  € µε Φ.Π.Α. 

2. Παράθεση δείπνου εκατό (100) ατόµων την 2.7.2021, ποσού έως 2.599,00  € µε Φ.Π.Α. 

3. Παράθεση γεύµατος τριάντα (30) ατόµων την 3.7.2021 προς τιµή των γυναικών  ∆ηµάρχων

που θα παρευρεθούν σε ειδική συνεδρία για θέµατα ισότητας φύλων,  ποσού έως 900,05€

µε Φ.Π.Α.. 

4. Παράθεση µπουφέ:

α) για 250 άτοµα στο ∆ηµοτικό Θέατρο Κορίνθου την 2.7.2021 και 

β) για 220 άτοµα στο 4ο  ΓΕΛ Κορίνθου την 3.7.2021,

συνολικού ποσού έως  1.699,52€  µε Φ.Π.A.  

5. Μεταφορά  συνέδρων µε λεωφορείο, ήτοι: 

α.  100 άτοµα,  από  το  Λουτράκι  (τόπος  φιλοξενίας  συνέδρων)  έως  το  ∆ηµοτικό  Θέατρο

Κορίνθου, την 2.7.2021,

β.  200  άτοµα,  από  το  Λουτράκι  έως  το  4ο ΓΕΛ  (περιοχή  Αγ.  Γεωργίου  Κορίνθου)  µε

επιστροφή, την 3.7.2021,    ποσού έως 1.170,00€ µε Φ.Π.Α.      

6. Κατασκευή  και  τοποθέτηση  banner στην  πρόσοψη  του  ∆ηµοτικού  Θεάτρου  για  την

προβολή του Συνεδρίου,  ποσού έως 1.054,00€ µε Φ.Π.Α.

7. Προµήθεια αναµνηστικών δώρων, ήτοι 40 τεµάχια  τοπικού οίνου  σε συσκευασία δώρου,

ποσού έως 476,80€ µε Φ.Π.Α.

Τα προς προµήθεια είδη/οι αιτούµενες υπηρεσίες εµπίπτουν αντίστοιχα στους ακόλουθους

κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (CPV):

1. 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου

2. 55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευµάτων 

3. 15894200-3 Έτοιµα γεύµατα  

4. 15894200-3 Έτοιµα γεύµατα
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5.  60172000-4 Ενοικίαση λεωφορείων και πούλµαν µε οδηγό 

6.  22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα

7. 15930000-6 Κρασιά,

 

όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης. 

      Περαιτέρω,  προβλέπεται η δυνατότητα εξειδίκευσης επιπλέον ποσού 5.000 €, εφόσον µπορεί

να έρθει ως 2ο Πρωτογενές για το ίδιο θέµα, οπότε  θα υπάρξει εκ νέου εισήγηση προς την Οικονο-

µική Επιτροπή από την αρµόδια υπηρεσία.

  

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

             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 23/  252  /2021.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 15-06-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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