
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρακτικού 7

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 22-02-2022

       Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 
1)Βασίλειο Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, 
Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, 
Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 
5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 
7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 
9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, σύμφωνα με τις α)με αριθμό 
4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 
5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 απόφαση 
Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις 
διατάξεις της της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681/11.02.2022 (ΦΕΚ 607/12.02.2022 τεύχος 
Β') Κ.Υ.Α.: Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 
21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00,  την υπ’αριθμ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 
426 του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ. 69141οικ.1387-25.01.2021, την 
υπ’αριθμ. πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/201/οικ.1827/07.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο 
της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (74η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του 
Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών,  σήμερα την 22α Φεβρουαρίου 2022, ημέρα της 
εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv 
υπ'αριθμ.πρωτ.4976/18-02-2022 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.
       Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι 
υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς
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       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2) Σπυρίδων Ζαχαριάς, 3)Μπίτζιος Δημήτριος 
(αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ.Κυριαζή Αντώνιο), 4) Πούρος Γεώργιος, 5) 
Αλέξανδρος Πνευματικός,   6) Σταυρέλης Νικόλαος.  

 Α π ό ν τ ε ς 
     1)Σπυρίδων Πλατής (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος Ημερήσιας 
Διάταξης),                 2)Ζώγκος Ανδρέας (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 4ου Θέματος 
Ημερήσιας Διάταξης),                              3) Κορδώσης Χρήστος.  

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
          ΑΠΟΦΑΣΗ 83η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ – ΟΜΑΔΑ 1 «ΣΥΣΤΗΜΑ ΖΥΓΙΣΗΣ» 
συνολικού προϋπολογισμού μελέτης (Α.Μ. 30/2018) 198.400,00€ (συμπ/νου 
Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής:

1. Tην υπ’αριθμ. 32/523/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 
ανακηρύχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια ο 
οικονομικός φορέας με την επωνυμία ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ – ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ και κατακυρώθηκε σε αυτόν η σύμβαση για την προμήθεια των 
ειδών της Ομάδας 1 «Σύστημα Ζύγισης» της υπ’ αριθμ’ 19140/2018 διακήρυξης 
διαγωνισμού του Δήμου Κορινθίων και της υπ’αριθμ. 30/2018 μελέτης.

2. Την υπ’αριθμ. 20535/2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005120274/17-6-2019) σύμβαση 
μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ για την προμήθεια των 
ειδών της Ομάδας 1 της υπ’αριθμό 30/2018 μελέτης, σύμφωνα με την οποία 
ορίζεται ο συμβατικός χρόνος ισχύος των τριών (3) μηνών από την ανάρτηση 
της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ ήτοι από την 17-6-2019  έως και την 17-9-2019,

3. Την υπ’αριθμ. 33/374/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί παράτασης του 
χρόνου ισχύος της ανωτέρω σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και την 17-
11-2019, 

4.  Την υπ’αριθμ. 38/468/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης του 
χρόνος ισχύος της ανωτέρω σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και την 17-1-
2020, 

5. Την υπ’αριθμ. 2/8/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης του 
χρόνου ισχύος της ανωτέρω σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και την 17-3-
2020,

6.   Την υπ’αριθμ. 12/119/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης του 
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χρόνου ισχύος της ανωτέρω σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και την 17-5-
2020, 

7. Την υπ’αριθμ. 25/219/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης του 
χρόνου ισχύος της ανωτέρω σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και την 17-7-
2020,

8.   Την υπ’αριθμ.  36/312/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης του 
χρόνου ισχύος της ανωτέρω σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και την 17-9-
2020, 

9.  Την υπ’αριθμ. 44/413/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης του 
χρόνου ισχύος της ανωτέρω σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και την 17-
11-2020,

10. Την υπ’αριθμ. 53/551/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης του 
χρόνου ισχύος της ανωτέρω σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και την 17-1-
2021,

11.Την υπ’αριθμ. 2/13/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης του 
χρόνου ισχύος της ανωτέρω σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και την 17-3-
2021, 

12.Την υπ’αριθμ. 10/99/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης του 
χρόνου  ισχύος της ανωτέρω σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και την 17-5-
2021, 

13.Την υπ’αριθμ. 18/184/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης 
του χρόνου  ισχύος της ανωτέρω σύμβασης κατά  δύο (2) μήνες, ήτοι έως και την 
17-7-2021, 

14.Την υπ’αριθμ.. 27/301/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης 
του χρόνου  ισχύος της ανωτέρω σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και την 
17-9-2021, 

15.Την υπ’αριθμ. 41/457/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης του 
χρόνου ισχύος της ανωτέρω σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και την 17-
11-2021

16.Την υπ’αριθμ. 62/697/2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί παράτασης του 
χρόνου ισχύος της ανωτέρω σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως και την 17-
01-2022.
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        Εν συνεχεία  ο Πρόεδρος θέτει υπ’όψιν των μελών την  υπ’αριθμ.πρωτ.4389/15-02-
2022 εισήγηση  της  αρμόδιας επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών  της εν λόγω 
σύμβασης, η οποία έχει ως εξής: 

Θέμα: Παράταση χρόνου ισχύος σύμβασης για την «Προμήθεια εξοπλισμού 
Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων» - Ομάδα 1 – Σύστημα ζύγισης.

Σχετ.:  1. Το  με αριθμ. 4389/15-02-2022 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης του Δήμου  Κορινθίων

2.  Έγγραφο της αναδόχου της προμήθειας με αρ. 4615/16-02-2022 περί αποδοχής της 
παράτασης του χρόνου ισχύος της σύμβασης .

Η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:

1. Την υπ’ αριθμ. 20535/2019 (ΑΔΑΜ: 19SYMV005120274/17-6-2019) σύμβαση μεταξύ 
του Δήμου και της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ για την προμήθεια των ειδών της ομάδας 1΄ της 
με αριθμό 30/2018 μελέτης, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ο συμβατικός  χρόνος 
ισχύος των τριών (3) μηνών από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ ήτοι 
από την 17-6-2019 έως 17-9-2019,

2. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά δύο μήνες, ήτοι 
έως την 17-11-2019, σύμφωνα με την Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 
33/374/2019.

3. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά δύο μήνες, ήτοι 
έως 17-01-2020, σύμφωνα με την αρ. 38/468/2019 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.

4. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά δύο μήνες, ήτοι 
έως 17-03-2020, σύμφωνα με την αρ. 2/8/2020 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.

5. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά δύο μήνες, ήτοι 
έως 17-05-2020, σύμφωνα με την αρ. 12/119/2020 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.

6. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά δύο μήνες, ήτοι 
έως 17-07-2020, σύμφωνα με την αρ. 25/219/2020 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.

7. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά δύο μήνες, ήτοι 
έως 17-09-2020, σύμφωνα με την αρ. 36/312/2020 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.

8. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά δύο μήνες, ήτοι 
έως 17-11-2020, σύμφωνα με την αρ. 44/413/2020 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.
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9. Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά δύο μήνες, ήτοι 
έως 17-01-2021, σύμφωνα με την αρ. 53/551/2020 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.

10.Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά δύο μήνες, ήτοι 
έως 17-03-2021, σύμφωνα με την αρ. 2/13/2021 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.

11.Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά δύο μήνες, ήτοι 
έως 17-05-2021, σύμφωνα με την αρ. 10/99/2021 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.

12.Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά δύο μήνες, ήτοι 
έως 17-07-2021, σύμφωνα με την αρ. 18/184/2021 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.

13.Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά δύο μήνες, ήτοι 
έως 17-09-2021, σύμφωνα με την αρ. 27/301/2021 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.

14.Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά δύο μήνες, ήτοι 
έως 17-11-2021, σύμφωνα με την αρ. 41/457/2021 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.

15.Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών κατά δύο μήνες, ήτοι 
έως 17-01-2022, σύμφωνα με την αρ. 62/697/2021 Απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής.

16.Το ανωτέρω σχετικό έγγραφο με αρ. 4389/15-02-2022 περί παράδοσης των ειδών.

17.Το άρθρο 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 
Ν. 4412/2016, σύμφωνα με το οποίο:  «Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων τα όργανα που γνωμοδοτούν προς τα αποφαινόμενα όργανα 
(«γνωμοδοτικά όργανα») έχουν ιδίως τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) αξιολογούν 
τις προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής των προσφερόντων ή υποψηφίων, β) 
ελέγχουν την καταλληλότητα των προσφερόντων ή υποψηφίων για τη συμμετοχή 
τους στη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, γ) ελέγχουν και αξιολογούν τις 
προσφορές, […], ζ) στο στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που 
ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, 
κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου […].

18.Την παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 4412/2016 «Χρόνος παράδοσης υλικών», 
σύμφωνα με την οποία «Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να 
παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι 
της διάταξης του άρθρου 132, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση 
αρμοδίου συλλογικού οργάνου είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και 
εφόσον συμφωνεί ο προμηθευτής είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή 
το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το 
χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης.



ΑΔΑ: 68ΞΗΩΛ7-7ΚΑ



19.Τις διατάξεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016  – Τροποποίηση συμβάσεων κατά 
τη διάρκειά τους, του Ν. 4412/2016.

20.Τη σύμφωνη γνώμη της ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ για την παράταση ισχύος της σύμβασης 
κατά δύο  (2) μήνες σύμφωνα με το έγγραφο της.

21.Την αρ. 2/6/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού της επιτροπής 
διαγωνισμού.

22.Εισηγούμαστε την παράταση του χρόνου ισχύος της σύμβασης κατά δύο (2) μήνες 
ήτοι έως  την 17-03-2022, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες 
των ειδών, χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των 
συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών. 

Για την Επιτροπή

Άννα Γιαβάση                  Ελένη Σαββανού            Αντώνιος Σούκουλης

 
      Ο Πρόεδρος κατόπιν των ανωτέρω, εισηγείται στα μέλη της Επιτροπής την 
παράταση του χρόνου ισχύος της ως άνω αναφερομένης σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, 
ήτοι έως και την 17-3-2022, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες των 
ειδών, χωρίς μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των συμβατικών 
ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών.
       Ο κ.Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι ψηφίζει θετικά με 
την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνουν επιπλέον πληρωμές για την προμήθεια εξοπλισμού 
έως ότου ολοκληρωθεί η κατασκευή του εργοστασίου.
       Ο κ.Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει  μεταξύ άλλων, ότι χαίρεται που 
ακούει ότι η δημοτική αρχή σκοπεύει να ολοκληρώσει το έργο, και προτρέπει να 
ολοκληρωθεί άμεσα διότι μπορεί ο Δήμος να διαχειριστεί το 50% των απορριμμάτων 
του Δήμου.
       Ο Πρόεδρος αναφέρει ότι ο σχεδιασμός της διαχείρισης των απορριμμάτων του 
Δήμου προχωράει και τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν  ευχάριστη έκπληξη για τους 
παριστάμενους και τους δημότες.
       Ο κ.Πνευματικός δηλώνει ότι ψηφίζει αρνητικά, επειδή διαφωνεί με τις παρατάσεις 
που δίνονται.

        Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και 
έχοντας υπ’όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση της 
αρμόδιας επιτροπής Αξιολόγησης διαδικασιών, τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως 
ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές, ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις έστω κι αν δεν 
αναφέρονται ρητά παραπάνω
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(Μειοψηφούντος του κ.Πνευματικού Αλέξανδρου ο οποίος ψηφίζει αρνητικά) 

         Παρατείνει το χρόνο ισχύος της υπ’αριθμ.20535/2019 (ΑΔΑΜ αρχικής σύμβασης: 
19SYMV00 5120274/17-6-2019, ΑΔΑΜ τελευταίας τροποποίησης:21SYMV009694264/08-
12-2021) σύμβασης μεταξύ του Δήμου Κορινθίων και του οικονομικού φορέα με την 
επωνυμία ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ – ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ-ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΕΙΣ για την προμήθεια των 
ειδών της Ομάδας 1 «Σύστημα Ζύγισης» της υπ' αριθμ. 19140/2018 διακήρυξης 
διαγωνισμού του Δήμου Κορινθίων και της υπ' αριθμ. 30/2018 μελέτης για την 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ συνολικού 
προϋπολογισμού μελέτης 198.400,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.)  (αύξων αριθμός ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ για την Ομάδα 1 ο αριθμός 59197), κατά δύο (2) 
μήνες, ήτοι έως την 17-3-2022, προκειμένου να παραδοθούν οι συμβατικές ποσότητες 
των ειδών, χωρίς την μεταβολή του φυσικού αντικειμένου, χωρίς επαύξηση των 
συμβατικών ποσοτήτων και των συμβατικών τιμών, όπως ακριβώς και αναλυτικά 
αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.             
           
 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς 
oρίζει.
             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/83/2022 .-

                                                                 Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 28-02-2022

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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