
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 53 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  2-11-2021 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο  Παιδείας, 

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 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, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 66436/22-10-

2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021 Β΄ τεύχος) 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 Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ΄ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 του 

Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021,την υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ.20236/25.10.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού (65η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

69472/24-9-2021 Εγκύκλιο αριθ. 643 του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, μέσω 

τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 2α Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 31850/29-10-2021 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 

Δήμου Κορινθίων. 

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

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

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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση. 

     Επειδή ο κ. Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

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

πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το 

αναπληρωματικό μέλος κ. Μελέτης Χρήστος, 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. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

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

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς  

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

Χρήστος.          

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

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 609η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαδικασιών για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την 

υπηρεσία ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) ΔΗΜΟΥ 

ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 59.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός 

μελέτης 92/2021)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθ. 27/326/2021 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη 

δημοπράτησης και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της αριθ. 92/2021 μελέτης, ορίστηκε η με 

συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της 

εν θέματι υπηρεσίας και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής για την εκτέλεση της ως άνω 

υπηρεσίας, δυνάμει της οποίας εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. πρωτ. 20157/19-7-2021 διακήρυξη 

διαγωνισμού, με την οποία ορίστηκε ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών και αποσφράγισης των προσφορών στις 30-7-2021 από την αρμόδια επιτροπή 

αξιολόγησης διαγωνισμού, η οποία ορίστηκε με την αριθ. 27/327/2021 απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής.  

       Στην συνέχεια, με την υπ' αριθμ. 40/453/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,  

εγκρίθηκε το από 30-7-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού 

σύμφωνα με το οποίο απορρίφθηκε η προσφορά του οικονομικού φορέα εταιρείας με την επωνυμία 

«TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (TREK 

DEVELOPMENT Α.Ε.)» και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του διαγωνισμού η προσφορά του 

οικονομικού φορέα με την επωνυμία «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής 
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προσφοράς αυτού. 

       Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω μειοδότη με την επωνυμία 

«DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η αρ. 

30295/18-10-2021 πρόσκληση, με την οποία ο μειοδότης ενημερώθηκε για την αποσφράγιση και 

αξιολόγηση της οικονομικής του προσφοράς για τον εν θέματι διαγωνισμό. 

 

      Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 20-10-2021  Πρακτικό 

της Επιτροπής διαγωνισμού, το οποίο  έχει ως εξής : 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Aρ.2 
 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο) ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» 

 

Στην Κόρινθο, στις 20/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου Κορίνθου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Κόρινθος), συνεδρίασε η επιτροπή που συστήθηκε με 
την αρ. 27/327/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ:6Α9ΜΩΛ-ΞΕΘ), προκειμένου να 
αποσφραγίσει την οικονομική προσφορά του μειοδότη που υποβλήθηκε στο διαγωνισμό της αριθ. 
20157/19-7-2021 διακήρυξης του Δήμου, για την «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ». 

  
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής: 
 

Α/Α  ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1. Αναπληρωματικό Μέλος ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 

2. Τακτικό Μέλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΝΔΡΑΒΕΛΗ 

3. Τακτικό Μέλος ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΦΙΛΗ 

 

Με το υπ’ αριθ. 1 πρακτικό, ως αυτό εγκρίθηκε με την 40/453/2021 Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, αποσφράγισης των δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών για την 
ανωτέρω διακήρυξη, η Επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού πρότεινε :  
(Α) την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΄΄TREK ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (TREK DEVELOPMENT Α.Ε.)΄΄ και τη μη πρόκριση αυτής στην 
επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι στην αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής 
προσφοράς αυτού, και 
(Β) την πρόκριση της προσφοράς της εταιρείας ΄΄DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄  στην επόμενη φάση του διαγωνισμού, ήτοι στην 
αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς αυτού. 
 
Σε συνέχεια της απόφασης αυτής, απεστάλη στον ανωτέρω μειοδότη με την επωνυμία ΄΄DIADIKASIA 
BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄, η αρ. 30295/18-10-2021 
πρόσκληση, με την οποία ο μειοδότης ενημερώθηκε για την αποσφράγιση και αξιολόγηση της οικονομικής 
του προσφοράς για τον εν θέματι διαγωνισμό. 
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Η Επιτροπή αρχίζει την ώρα 11.00 την αποσφράγιση του φακέλου οικονομικής προσφοράς του 
μειοδότη με την επωνυμία ΄΄DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄, και, στη συνέχεια, μονογράφει την οικονομική προσφορά.  
Το αποτέλεσμα της οικονομικής προσφοράς της εταιρείας : ΄΄DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄, αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. 
 

ΠΑΡΑ
ΔΟΤΕ

Α 

ΥΠΟ-
ΠΑΡΑΔΟΤ

ΕΑ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΩΡΩΝ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ

Σ (€) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 
(€) 

ΦΠΑ (€) 
ΔΑΠΑΝΗ (€ 
ΜΕ ΦΠΑ) 

Π.1  

Π.1α Ανάλυση Υφιστάμενης 
Κατάστασης – 
Χαρτογράφηση της 
Περιοχής Παρέμβασης 

800 4,90 3.920,00 940,80 4.860,80 

Π.1β Χωροθέτηση Σημείων 
Επαναφόρτισης και 
Θέσεων Στάθμευσης Η/Ο 
και Σενάρια Ανάπτυξης 
Δικτύου Σημείων 
Επαναφόρτισης Η/Ο. 

2.400 5,00 12.000 2.880,00 14.880,00 

Π.2  
Έκθεση Διαβούλευσης 3.200 5,00 16.000,00 3.840,00 19.840,00 

Π.3  Ολοκλήρωση Φακέλου – 
Εφαρμογή Σχεδίου 

3.200 5,00 16.000,00 3.840,00 19.840,00 

 

 

  
Σύνολα 47.920,00 11.500,80 59.420,80 

 

Η οικονομική προσφορά της εταιρείας ΄΄DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄ διαπιστώθηκε ότι είναι σύμφωνη με όλους τους όρους της 
διακήρυξης και τις απαιτήσεις της μελέτης. 
 
Η Επιτροπή, αφού ολοκλήρωσε το έργο της, εισηγείται: 
 

 την έγκριση του παρόντος πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κορινθίων.  
 
Στο σημείο αυτό η επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της, συνέταξε το παρόν πρακτικό το οποίο 

καθαρόγραψε, και το υπέγραψε σε τρία (3) αντίγραφα. 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1) Ευθύμιος Πέππας 

2) Παναγιώτα Σανδραβέλη 

3) Μαρία Παπαφίλη 

       Ακολούθως, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Επιτροπής την έγκριση του από 20-10-2021 

Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και την ανακήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία 

«DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», 
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ως προσωρινού αναδόχου του εν λόγω διαγωνισμού, η προσφορά του οποίου ανέρχεται στο ποσό 

των 47.920,00€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 59.420,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

      Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος, μεταξύ άλλων αναφέρει ότι, έχει εκφράσει την διαφωνία του και 

ιδιαίτερα τώρα με την εταιρεία «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ» η οποία μέχρι τώρα δεν τους έχει πείσει για την 

δουλειά που κάνει. Επιπλέον επαναλαμβάνει αυτό που λεγόταν χρόνια από τον Πρόεδρο ότι δεν 

μπορούνε να επικυρώσουνε διαγωνισμούς που συμμετέχει μόνο ένας διαγωνιζόμενος και στην 

συγκεκριμένη περίπτωση μόνο η εταιρεία « ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ». 

      Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος, παίρνοντας τον λόγο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι, καταψηφίζει το 

θέμα διότι διακρίνει μια ευνοϊκή μεταχείριση στην συγκεκριμένη εταιρεία «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.» η 

οποία έχει πάρει οκτώ ή εννέα αναθέσεις μέσα σε δύο χρόνια και πολύ περισσότερο διότι από την 

διαγωνιστική διαδικασία προέκυψε μόνο η συγκεκριμένη εταιρεία, συμμετείχε και άλλη μια εταιρεία 

η οποία όμως αποκλείστηκε. Άρα το σωστό θα ήταν να γίνει πάλι διαγωνισμός. 

      Ο Πρόεδρος απαντώντας αναφέρει ότι η εταιρεία «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α.Ε.» είναι μία από τις 

μεγαλύτερες αν όχι η μεγαλύτερη συμβουλευτική εταιρεία στην χώρα μας  με μια πολύ επιτυχημένη 

πορεία σε μελέτες που έχει κάνει και εγκρίσεις που έχει πετύχει και στην προκειμένη περίπτωση 

ήταν ανοιχτή διαδικασία συμμετείχαν και άλλοι διαγωνιζόμενοι και με βάση τα κριτήρια της 

προκήρυξης του έργου η Επιτροπή έκρινε ότι έπρεπε να πάρει το έργο η συγκεκριμένη εταιρεία.   

 

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω 

εισήγηση του Προέδρου, το από 20-10-2021 πρακτικό της επιτροπής του διαγωνισμού, τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως ισχύουν, καθώς 

και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις     

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(Μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλέξανδρου και Σταυρέλη Νικόλαου) 

 

        Α. Εγκρίνει το από 20-10-2021 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού 

για την σύναψη δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο) ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 

59.520,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) (αριθμός μελέτης 92/2021). 

 

      Β.- Ανακηρύσσει προσωρινό ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού τον οικονομικό φορέα με την 

επωνυμία  «DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

με ποσό προσφοράς 47.920,00€ χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι το ποσό των 59.420,80€ συμπερι-

λαμβανομένου Φ.Π.Α. όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 20-10-2021 πρακτικό 

της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού.  

       

          

ΑΔΑ: Ψ39ΝΩΛ7-ΥΙ4



 

 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 53/609/2021. 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 03-11-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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