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   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 12/18.5 .2022 της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  144/2022 
 
Θέμα 2ο Ε.Η.Δ.:  «Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο ΄΄Καθαρισμός 
παραλιών Δήμου Κορινθίων΄΄»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 18η του μηνός Μαΐου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος 
Τετάρτη  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με το Ν. 4555/2018 άρθρο 74, τις διατάξεις της υπ΄ αρ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ.:23983/30-4-2022 (ΦΕΚ 2137 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 της Κυριακή 1η Μαΐου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα  16η Μαΐου 2022 και ώρα 6:00»,  ύστερα από την 
υπ΄ αριθμ. 13894/13-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή,  που 
επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και 
στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
βρέθηκαν παρόντα είκοσι  (20) Μέλη, δηλαδή:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος   
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Μπίτζιος Δημήτριος 
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Ταγαράς Βασίλειος 
6. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
7. Κεφάλας Σταύρος 
8. Ζώγκος Ανδρέας 
9. Μπουρσέ Ηλίας 
10. Σταυρέλης Νικόλαος,  
11. Στριμενοπούλου Γεωργία,  
12. Μουρούτσος Γεώργιος  
13. Μανωλάκης Δημήτριος  
14. Δόντης Μιχαήλ 
15. Κονδύλης Μαρίνος 
16. Πλατής Σπυρίδων  
17. Κορδώσης Χρήστος 
18. Πιέτρης Γεώργιος  
19. Πιέτρης Τιμολέων 
20. Γκερζελής Ιωάννης 

 

1. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
3. Καρσιώτης Παναγιώτης 
4. Πούρος Γεώργιος 
5. Πνευματικός Αλέξανδρος, προσήλθε στο 

τέλος του 2ου ΕΗΔΘ 
6. Μελέτης Χρήστος 
7. Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
8. Καρασάββας Ιωάννης 
9. Λαμπρινός Παναγιώτης 
10. Καλλίρης Πελοπίδας 
11. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
12. Ξύδη Μιχαλίτσα 
13. Τζέκου Παρασκευή 

 
 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω 
πρόσκληση.   

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων 
2. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου 

 

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου 
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου 
3. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού 
4. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου 
5. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων  
6. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου 
7. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων -΄Ασσου 
8. Ζούζας  Γεώργιος - Στεφανίου 
9. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου 
10. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας 
11. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά 
12. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας 
13. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου 
14. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου 
15. Παπαχαραλάμπους Κων/νος -Αγ. Βασιλείου 
16. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού 
17. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου 
18. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη 
19. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου 
20. Χατζής Στέργιος - Κατακαλίου 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα 
 

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έδωσε το λόγο 
στο κ. Δήμαρχο, ο οποίος πρότεινε  τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος «Έγκριση αναγκαιότητας 
σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο ΄΄Καθαρισμός παραλιών Δήμου Κορινθίων΄΄» ενόψει της 
καλοκαιρινής και τουριστικής περιόδου  
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει τ΄ ανωτέρω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ 
αποφασίσει επ΄ αυτού.  
Ο Πρόεδρος  για το ανωτέρω 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών με τίτλο ΄΄Καθαρισμός παραλιών Δήμου Κορινθίων΄΄», έθεσε υπόψη των μελών  του Δημοτικού 
Συμβουλίου την από 16-5-2022 εισήγηση και Τεχνική έκθεση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης κ. Ιωάννη Τσολάκη, οι οποίες έχουν ως εξής:   
 
<< 
ΘΕΜΑ: Περί αναγκαιότητας σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο ‘Καθαρισμός 

παραλιών Δήμου Κορινθίων’’ 
Έχοντας υπόψη: 

1. την ανάγκη για καθημερινό καθαρισμό και ευπρεπισμό όλων των παραλιών του Δήμου λόγω της επερχόμενης 
καλοκαιρινής περιόδου, 

2. το εξαιρετικά μεγάλο μήκος ακτών (πλέον των 15χλμ) και στον Κορινθιακό και στον Σαρωνικό κόλπο που διαθέτει 
ο Δήμος, 

3. την απονομή Γαλάζιας Σημαίας για την παραλία ‘’Καλάμια’’ του Δήμου μας το προηγούμενο έτος (2021) και τις 
υψηλές απαιτήσεις του εν λόγω προγράμματος σε καθαριότητα βάσει αυστηρών κριτηρίων, 

4. την εκ νέου υποβολή υποψηφιότητας της ανωτέρω παραλίας και επιπλέον τριών παραλιών(Ποσειδωνίας, 
Αλμυρής και Κόρφου) στο πρόγραμμα ‘’Γαλάζιες Σημαίες’’, 

5. την λίστα κριτηρίων του προγράμματος ‘’Γαλάζιες Σημαίες’’, ειδικά τα κριτήρια 15-18, 
6. την αυστηρότητα, αλλά και τη σπουδαιότητα του Προγράμματος «Γαλάζιες Σημαίες», τόσο για την τουριστική 

προβολή του Δήμου, όσο και για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των εντασσόμενων στο Πρόγραμμα παραλιών, 
καθώς και την ηθική υποχρέωση του Δήμου απέναντι στους πολίτες για την παροχή ιδιαίτερων υπηρεσιών 
καθαριότητας στις ακτές, που έχουν κερδίσει ή διεκδικούν τη Γαλάζια Σημαία, 

7. την προφανή αντικειμενική αδυναμία της Υπηρεσίας, βάσει της συνημμένης Τεχνικής Έκθεσης, να αναλάβει τον 
καθαρισμό των παραπάνω ακτών, σε καθημερινή βάση και καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του σχετικού 
Προγράμματος, 
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8. τις διατάξεις του  άρ. 61 του Ν.3979/2011, για την ανάθεση μέρους των υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς 
στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών σε ιδιώτες, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 57 του Ν.4795/2021, 

9. τις διατάξεις των Ν.4412/2016, Ν.3463/2006, Ν.3852/2010, ΠΔ 80/2016, Ν.3861/2010, Ν.4213/2011, 
 
ο Δήμος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και πέραν των άλλων, εκπορευόμενων από το συγκεκριμένο Πρόγραμμα 
υποχρεώσεών του, θα πρέπει να διατηρεί τις ακτές αυτές καθαρές, σε καθημερινή βάση και καθ’ όλη την περίοδο ισχύος 
του σχετικού Προγράμματος. Με αφορμή τώρα την αντικειμενική αδυναμία της Υπηρεσίας λόγω έλλειψης προσωπικού, να 
αναλάβει τον καθημερινό καθαρισμό των ανωτέρω παραλιών, ο Δήμος θα πρέπει να συνάψει σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών, για τον καθαρισμός των παραλιών αυτών καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του σχετικού Προγράμματος. Κατόπιν 
των ανωτέρω εισηγούμαστε την λήψη σχετική απόφασης περί της αναγκαιότητας σύναψης της σύμβασης.  

 
Συνημμένα:  
1. Λίστα κριτηρίων προγράμματος ‘’Γαλάζια Σημαία’’, 
2. Η από 16-05-2022 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.  

 
ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ 

1. Γενικά 
Με βάση την ανάγκη για καθημερινό καθαρισμό και ευπρεπισμό όλων των παραλιών του Δήμου λόγω της επερχόμενης 
καλοκαιρινής περιόδου, το εξαιρετικά μεγάλο μήκος ακτών (πλέον των 15χλμ) και στον Κορινθιακό και στον Σαρωνικό 
κόλπο που διαθέτει ο Δήμος, την απονομή Γαλάζιων Σημαιών, στο Δήμο Κορινθίων, για το έτος 2021, και την εκ νέου 
υποβολή υποψηφιότητας για την παραλία ‘’Καλάμια’’ και επιπλέον τριών παραλιών(…..) στο πρόγραμμα ‘’Γαλάζιες 
Σημαίες’’ και τις υψηλές απαιτήσεις του εν λόγω προγράμματος σε καθαριότητα βάσει αυστηρών κριτηρίων, κρίνεται 
αναγκαία η σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών, για τον καθαρισμός των παραλιών αυτών καθ’ όλη την περίοδο 
ισχύος του σχετικού Προγράμματος και για τους λόγους που στην συνέχεια της εκθέσεως περιγράφονται αναλυτικά. 
 
Ο Δήμος Κορινθίων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και πέραν των άλλων, εκπορευόμενων από το συγκεκριμένο 
Πρόγραμμα υποχρεώσεών του, πρέπει να διατηρεί τις ακτές αυτές καθαρές, σε καθημερινή βάση και καθ’ όλη την περίοδο 
ισχύος του Προγράμματος, ειδικά σε τέσσερις (4) από αυτές (Καλάμια, Ποσειδωνία, Αλμυρή, Κόρφος) θα πρέπει να 
επιλαμβάνεται της καθαριότητας όπως απαιτεί το πρόγραμμα των γαλάζιων σημαιών. 
 
Τα αυστηρά κριτήρια που πρέπει να πληροί μια ακτή, για να κερδίσει τη «Γαλάζια Σημαία», και τα οποία σχετίζονται 
κυρίως με την περιβαλλοντική διαχείριση, πρέπει να συνεχίζουν να υφίστανται, καθ’ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής 
περιόδου. Εάν δεν πληρούνται συνεχώς τα κριτήρια του Προγράμματος, η ‘’Γαλάζια Σημαία’’ αφαιρείται. 
 
Ρητά μεταξύ των όρων του συγκεκριμένου Προγράμματος, προβλέπονται τα εξής: 
‘’Προκειμένου να διατηρήσει μια ακτή τη «Γαλάζια Σημαία» καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, η ακτή αξιολογείται για 
την οργάνωσή της και τη συμμόρφωση προς τα κριτήρια από επιθεωρητές του Εθνικού Χειριστή κάθε χώρας αλλά και από 
τους επιθεωρητές του Διεθνούς Συντονιστή. Οι Συντονιστές του Προγράμματος (FΕΕ, ΕΕΠΦ) δεν οφείλουν να 
προειδοποιούν για την ημερομηνία της επίσκεψης, η επιθεώρηση, δηλαδή, γίνεται είτε ενημερώνοντας τον διαχειριστή για 
την ημερομηνία επίσκεψης, είτε απροειδοποίητα, κατά την κρίση του Συντονιστή ....’’ 
 
Η συνεχής καθαριότητα των συγκεκριμένων ακτών που εντάσσονται στο πρόγραμμα, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
καλοκαιριού και αντίστοιχα τη διάρκεια του εν λόγω Προγράμματος, αποτελεί καθοριστική υποχρέωση του Δήμου και 
ενέχει ιδιαίτερη σημασία, τόσο για την «παραμονή» στο Πρόγραμμα, όσο και για τη διεκδίκηση της βράβευσης και για την 
επόμενη χρονιά. 
 
Πέραν αυτών, βέβαια, υφίσταται και η ηθική υποχρέωση του Δήμου απέναντι στους πολίτες για την παροχή ιδιαίτερων 
υπηρεσιών καθαριότητας στις ακτές, που έχουν κερδίσει τη Γαλάζια Σημαία. 
 
2. Προσωπικό 
Το προσωπικό και οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, υπό τις 
παρούσες συνθήκες, αδυνατεί να ανταποκριθεί στην επιπλέον αυτή αρμοδιότητα, κατά τους θερινούς μήνες, λόγω του 
συνεχώς μειούμενου προσωπικού της (26 άτομα μείον από τις προβλεπόμενες μόνιμες οργανικές θέσεις βάσει του 
ισχύοντος ΟΕΥ του Δήμου) και του καθημερινού φόρτου εργασίας, που την καλοκαιρινή περίοδο αυξάνεται δραματικά, 
λόγω του διπλασιασμού του πληθυσμού που επισκέπτονται η διαμένουν ως παραθεριστές στην ευρύτερη επικράτεια του 
Δήμου. 
 
Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Καθαριότητας Κοινοχρήστων Χώρων με προσωπικό οκτώ (8) ατόμων μόνο, 
επιλαμβάνεται για τον καθαρισμό των οδών και των λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου και τη συγκέντρωση των 
απορριμμάτων σε χώρους μεταφόρτωσης, μεριμνά για το σωστό χειρισμό και τη διατήρηση σε καλή κατάσταση των 
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τεχνικών μέσων που χρησιμοποιούν, συγκροτεί ειδικά συνεργεία και διενεργεί παρεμφερείς εργασίες, όπως η 
περισυλλογή ογκωδών αντικειμένων, ο καθαρισμός από παράνομες αφίσες και διαφημίσεις, ο καθαρισμός 
εγκαταλελειμμένων οικιών κλπ. Επιλαμβάνεται επίσης τον καθαρισμό τεσσάρων (4) λαϊκών αγορών, την εβδομάδα, 
Πραγματοποιεί καθημερινά την περισυλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων που εναποτίθενται σε 250 περίπου 
καλαθάκια που είναι τοποθετημένα στον ιστό της πόλης. 
 
Πλέον των καθηκόντων αυτών, έχει στην ευθύνη του και την υποστήριξη (μεταφορά, τοποθέτηση, απομάκρυνση 
εξοπλισμού, εξέδρες, ηχητικά, καρέκλες κλπ) διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου που γίνονται, κατά τη διάρκεια της 
θερινής περιόδου. 
 
Οι ανάγκες σε προσωπικό για τον καθαρισμό και ευπρεπισμό των ακτών προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις 
του Δήμου, απαιτεί την απασχόληση συγκεκριμένου αριθμού εργαζομένων, και αναλυτικότερα ως εξής: 
 
Παραλία Καλάμια: 2 άτομα, 
Παραλία Ποσειδωνίας: 1 άτομο, 
Παραλία Κανταρέ και Ιερατική: 1 άτομο, 
Παραλίες Λεχαίου-Περιγιαλίου-Άσσου: 2 άτομα, 
Παραλία Κεγχρεών: 1 άτομο, 
Παραλία Λουτρών Ωραίας Ελένης-Αλμυρής: 2 άτομα, 
Παραλία Κόρφου: 1 άτομο. 
 
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι το προσωπικό της Υπηρεσίας είναι αδύνατο να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
αυτές, δεδομένου ότι ανταποκρίνεται ήδη οριακά στα καθήκοντά του. 
 
Οι άλλες οργανικές μονάδες είναι αδύνατο να διαθέσουν προσωπικό για αυτή τη δραστηριότητα για ανάλογους λόγους. Η 
προτεραιότητα της αποκομιδής των απορριμμάτων, των ανακυκλώσιμων υλικών, των ογκωδών αντικειμένων, της πλύσης 
των κάδων κ.ά., απαιτεί, σε καθημερινή βάση, συγκεκριμένο αριθμό προσωπικού, το οποίο είναι επίσης σε οριακό 
επίπεδο.  
 
Επιπλέον, λόγω της απουσίας συμβασιούχων, το κρίσιμο διάστημα, από τον Ιούνιο ως και τον Αύγουστο, οπότε και 
αυξάνονται οι ανάγκες (υψηλές θερμοκρασίες, τουριστική κίνηση, εκδηλώσεις σε όλες τις Δ.Ε. κ.ά.), η Υπηρεσία, αδυνατεί 
να χορηγήσει στο προσωπικό τις προβλεπόμενες άδειες, με αποτέλεσμα να οφείλει στους εργαζομένους σημαντικό 
αριθμό κανονικών αδειών του έτους  και ρεπό. Παράλληλα, το τακτικό προσωπικό μειώνεται συνεχώς, λόγω των αθρόων 
συνταξιοδοτήσεων, χωρίς να υπάρχει δυνατότητα άμεσης ανανέωσής του 
 
3. Συμπέρασμα 
Για τους παραπάνω λόγους, που αποδεικνύουν την προφανή αντικειμενική αδυναμία της Υπηρεσίας να ανταποκριθεί 
στην αρμοδιότητα του καθαρισμού των ακτών, προτείνεται ώστε ο καθαρισμός των ακτών και η συλλογή και μεταφορά 
των απορριμμάτων σε σάκους και η εναπόθεσή τους στους κάδους απορριμμάτων και ανακύκλωσης ή, αν δεν είναι 
δυνατό αυτό, λόγω του όγκου τους, δίπλα από αυτούς, για τη χρονική περίοδο από Ιούνιο 2022 έως και το πρώτο 
δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, να ανατεθεί σε ιδιώτη που να διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του  άρ. 61 του Ν.3979/2011, για την ανάθεση μέρους των υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και 
ανακυκλώσιμων υλικών σε ιδιώτες, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 57 του Ν.4795/2021. 
 
Ο ανάδοχος θα έχει επίσης την υποχρέωση να έχει στις προαναφερόμενες ακτές τους απαιτούμενους εργαζόμενους, 
τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα, οι οποίοι θα επιμελούνται τον καθαρισμό των ακτών αυτών. Η ανάγκη της 
παρουσίας εργαζόμενου καθ’ όλη την διάρκεια του προαναφερόμενου προγράμματος ‘’Γαλάζιες Σημαίες’’, προκύπτει και 
από το γεγονός υπαρχουσών ιδιαιτεροτήτων στις ακτές αυτές (θαλάσσια ρεύματα) που περιοδικά μεταφέρουν φύκια και 
διάφορα άλλα αντικείμενα από την θάλασσα προς τις ακτές και τα οποία θα πρέπει να απομακρύνονται συνεχώς 
προκειμένου οι ακτές να διατηρούνται καθαρές. Οι πλαστικοί σάκοι συλλογής των απορριμμάτων, καθώς και τα άλλα 
απαιτούμενα μέσα για τον καθαρισμό των ακτών θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Το κόστος αυτής της εργασίας, προϋπολογίζεται στο ποσόν των 37.200,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., του 

προϋπολογισμού του έτους 2022. >> 

και ζήτησε την έγκρισή τους 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και 
αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την από 16-5-2022 εισήγηση και τεχνική έκθεση της ΔΚΑΝ, το γεγονός 
της ανάγκης καθαρισμού των παραλιών του Δήμου Κορινθίων, ενόψει καλοκαιρινής  και τουριστικής περιόδου, τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 96 του Νόμου 3463/2006, την Δ1αΓ.Π.οικ. 23983/30-4-2022 (ΦΕΚ 2137 Β΄) ΚΥΑ, το 
άρθρο 74 του Ν 4555/2018 και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην 
καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Την αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Καθαρισμός παραλιών Δήμου Κορινθίων» 
προϋπολογισμού 37.200,00€ με ΦΠΑ 24%, για τους λόγους που  αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας 
απόφασης.- 

 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο νόμος ορίζει. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  12 / 144/ 2022 
 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ              
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ                                                                

                      
                      
 
 

          Ακριβές  Απόσπασμα 
                        Κόρινθος  20- 05 -2022 
                         Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

                                             
 
 

                        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
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