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Ορθή επανάληψη
(ως προς το πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, από «…Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών της ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΚΛΕΜΠΕΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε….» στο ορθό «…Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών της ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε….»)

Αριθμός Πρακτικού 45
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 20-12-2019
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 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, συvεδρίασε σήμερα τηv 20η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα
10:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv σε ορθή επανάληψη υπ' αριθμ. 45459/16-122019 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από
τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος Δημ., 4)Κόλλια Κων.,
5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευματικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 8)Σταυρέλης Νικ..
Απόντες
1)Κορδώσης Χρ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
συζήτησης του θέματος «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση<», διότι η ως άνω
εργασία αφορά κατεπείγουσες ανάγκες αποκατάστασης ζημιών στη Δ.Ε. Σολυγείας του Δήμου
Κορινθίων, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα την 24η και 25η /11/2019, και
επιπλέον έχει εκδοθεί απόφαση ΓΓΠΠ για την παράταση κήρυξης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας των Δ.Ε. Κορίνθου, Σαρωνικού και Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων έως την
2/3/2020.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω
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θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 569η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση
πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης με τη διαδικασία
της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την εκτέλεση της εργασίας
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ προϋπολογισμού τεχνικής έκθεσης 25.668,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 44/558/2019
απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και ο ενδεικτικός
προϋπολογισμός της από 29-11-2019 τεχνικής έκθεσης, ορίστηκε η με διαπραγμάτευση χωρίς
προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Ατου Ν. 4412/2016, όπως
ισχύουν, επιλογή αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της εργασίας
ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ
ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ προϋπολογισμού τεχνικής έκθεσης 25.668,00€
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), διότι το έργο αφορά σε αποκατάσταση ζημιών από φυσική
καταστροφή που σε καμία περίπτωση δεν απορρέει από ευθύνη του Δήμου Κορινθίων και δεν
είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται στις ανοικτές, κλειστές ή
ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση για την αποκατάσταση και καλή επαναλειτουργία
των υποδομών, λαμβάνοντας υπόψη και την στις 2/3/2020 λήξη προθεσμίας κήρυξης της Δ.Ε.
Κορίνθου, της Δ.Ε. Σαρωνικού και της Δ.Ε. Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων σε κατάσταση
έκτακτης ανάγκης, εγκρίθηκε το σχέδιο πρόσκλησης υποβολής προσφοράς προς τον οικονομικό
φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της
ανωτέρω εργασίας, συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή αξιολόγησης για τη σύναψη δημόσιας
σύμβασης της ανωτέρω εργασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016,
όπως ισχύει, και ορίστηκε πως η αξιολόγηση των προσφορών κι η ανάθεση της σύμβασης θα γίνει
σε ένα ενιαίο στάδιο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο νέο άρθρο 32Α του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το φάκελο προσφοράς του οικονομικού
φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. και το από 20-12-2019 πρακτικό αποσφράγισης και
ελέγχου

δικαιολογητικών

και

εισήγησης

για

ανάθεση

της

επιτροπής

αξιολόγησης

της

διαπραγμάτευσης, το οποίο έχει ως εξής:
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ»
Στην Κόρινθο, την 20-12-2019, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09:30μ., στα γραφεία της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων (Δημοκρατίας 1), συνεδρίασε η
επιτροπή που συστήθηκε με την υπ. αριθ. 558/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής,
προκειμένου να αποσφραγίσει και να ελέγξει τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν σε συνέχεια της
υπ’ αριθμ. 46277/2019 πρόσκλησης του Δήμου, για την ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΔΑ: 60ΓΜΩΛ7-Ω63

19AWRD006108598 2019-12-27

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, προϋπολογισμού 25.668,00€.
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, που είχε απαρτία, παρέστησαν οι εξής:
Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

1.

Τακτικό Μέλος

ΓΙΑΒΑΣΗ ΑΝΝΑ

2.

Τακτικό Μέλος

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

3.

Αναπληρωματικό Μέλος

ΣΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η επιτροπή αφού παρέλαβε τον φάκελο προσφοράς του οικονομικού φορέα ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., τα
οποία παραδόθηκαν στα μέλη της Επιτροπής, διαπίστωσε ότι ο φάκελος προσφοράς υποβλήθηκε
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αρ. 46277/2019 πρόσκληση του Δήμου και προχώρησε στην
αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών.
Μονογράφησαν από την Επιτροπή όλα τα δικαιολογητικά ως κάτωθι:

1) Πιστοποιητικό Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ. ισχύουσας εκπροσώπησης, (Επιμελητήριο Κορινθίας,
αρ. πρωτ. 957291/1394325/09-12- 2019).
2) Γενικό Πιστοποιητικό Υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., (Επιμελητήριο Κορινθίας, αρ. πρωτ.
957291.1394324/09-12-2019).
3) ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ, 4009/20-04-2011.
4) ΦΕΚ
5) ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ για ΠΙΣΤΕΥΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
6) ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ για ΧΑΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑ
7) ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ για ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΣΟΓΚΑ
8) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ( για ΜΟΥΚΑ
ΜΑΤΘΑΙΟ)
9) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο ( ισχύος έως 6/2/2020).
10) Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας της ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., ισχύος έως 21-02-2020.
11) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΣΜΕΔΕ για ΠΙΣΤΕΥΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ & ΤΣΟΓΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΟ
12) ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
13) Υπεύθυνη δήλωση
14) Εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/Επιχείρησης» (προσωποποιημένη πληροφόρηση)
από το taxisnet, με την αναγραφή των σχετικών Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας [ΚΑΔ].
Ένορκη βεβαίωση
Η επιτροπή προχώρησε στον έλεγχο των δικαιολογητικών της ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. και διαπίστωσε ότι
κατέθεσε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως ορίζει η 46277/2019 σχετική
πρόσκληση του Δήμου.
Στη συνέχεια προέβη στον έλεγχο της οικονομικής προσφοράς η οποία έχει ως εξής:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΜΙΣΘΩΣΗ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟ ΦΠΑ
24%

1

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΤΥΠΟΥ JCB

ΗΜ

25

290,00

7.250,00

2

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΗΜ

10

320,00

3.200,00

3

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ GRADER)

ΗΜ

15

450,00

6.750,00

4

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ¾ κυβ.

ΗΜ

10

350,00

3.500,00

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

20.700,00
4.968,00
25.668,00
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Στη συνέχεια η επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την ανάθεση στον οικονομικό φορέα
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. ως κάτωθι:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ- ΜΙΣΘΩΣΗ

ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΔΑΠΑΝΗ
ΠΡΟ ΦΠΑ
24%

1

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΤΥΠΟΥ JCB

ΗΜ

25

290,00

7.250,00

2

ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΗΜ

10

320,00

3.200,00

3

ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑΣ (ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ GRADER)

ΗΜ

15

450,00

6.750,00

4

ΦΟΡΤΩΤΗΣ ¾ κυβ.

ΗΜ

10

350,00

3.500,00

ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟ ΦΠΑ
ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

20.700,00
4.968,00
25.668,00

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:
-οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα,
-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με
διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την αποκατάσταση των
ζημιών στη Δ.Ε. Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά
φαινόμενα την 24η και 25η /11/2019, λαμβάνοντας υπόψη και την στις 2/3/2020 λήξη προθεσμίας
κήρυξης της Δ.Ε. Σολυγείας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης,
-οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του
Δήμου,
ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση του από 20-12-2019 πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης της
διαπραγμάτευσης για την ως άνω εργασία και την κήρυξη του οικονομικού φορέα με την επωνυμία
ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. σε ανάδοχο της εν λόγω δημόσιας σύμβασης με συνολικό ποσό προσφοράς τα
20.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 25.668,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα όσα
ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από 20-12-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης της
διαπραγμάτευσης.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου, τον σχετικό φάκελο της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό
της επιτροπής αξιολόγησης, τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση
του Προέδρου και οι οποίες α)οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα, β)δεν είναι δυνατή η τήρηση
των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με
δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού, για την αποκατάσταση των ζημιών στη Δ.Ε. Σολυγείας του
Δήμου Κορινθίων, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα την 24η και 25η /11/2019,
γ)οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του
Δήμου, την στις 2/3/2020 λήξη προθεσμίας κήρυξης της Δ.Ε. Σολυγείας σε κατάσταση έκτακτης
ανάγκης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και των
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άρθρων 32 παρ.2(γ) και 32Ατου Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές
διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Εγκρίνει το από 20-12-2019 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών και
εισήγησης για ανάθεση της επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση, σύμφωνα με τα άρθρα 32 παρ.2(γ) και 32Ατου Ν. 4412/2016, όπως ισχύει, για τη
σύναψη

δημόσιας

σύμβασης

της

εργασίας

ΜΙΣΘΩΣΗ

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ
ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ προϋπολογισμού τεχνικής έκθεσης 25.668,00€ (συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.).
Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο της εν λόγω διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη
δημοσίευση και αναθέτει την δημόσια σύμβαση για την εκτέλεση της ως άνω εργασίας στον
οικονομικό φορέα με την επωνυμία ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε. (25ης Μαρτίου 11, Κιάτο, Α.Φ.Μ. 997636418,
Δ.Ο.Υ. Κορίνθου), με συνολικό ποσό προσφοράς τα 20.700,00€ πλέον Φ.Π.Α. και στα 25.668,00€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο από
20-12-2019 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης της διαπραγμάτευσης.
Γ.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω εργασία ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρ. 105 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.
Δ.- Η ως άνω δαπάνη προέρχεται από χρηματοδότηση και πιστώσεις του Δήμου και θα βαρύνει
την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2019 με ΚΑ
64/6233.0001 ποσού 25.668,00€ με τίτλο «Μίσθωση μηχανήματος για την αντιμετώπιση ζημιών
που προκλήθηκαν στο Δήμο από έντονα καιρικά φαινόμενα» (απόφαση χρηματοδότησης αριθμ.
πρωτ.

55836/11-10-2018

Υπουργού

Εσωτερικών,
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αποφάσεις

παράτασης αριθμ. πρωτ. 8409/22-11-2019 και 7818/22-11-2019 Γενικού Γραμματέα Πολιτικής
Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη).
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 45/569/2019.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 23-12-2019
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

