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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αριθμός Πρακτικού 49
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 18-10-2021
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. 61910/7-10-2021 (ΦΕΚ 4674/8-10-2021 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 τo Σάββατο, 9
Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 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’

αριθμ.

πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/184/οικ.19515/12.10.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της
ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (63η Εγκύκλιος) του Υπουργείου
Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021,υπ’αριθμ.643 Εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 18η
Οκτωβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική
συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 30014/14-10-2021 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
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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 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 έξι (6) μέλη και
έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα,
4)Πούρος Γεώργιος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6) Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Μπίτζιος Δημήτριος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας
διάταξης), 2)Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Μελέτης Χρήστος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 563η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2Ο θέμα της ημερήσιας διάταξης:
«Έγκριση ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία «Μίσθωση Χημικών
τουαλετών για τις λαϊκές αγορές»», αναφέρει πως σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 117 “Ρύθμιση αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής” του Ν.4674/ 2020 (ΦΕΚ 53
τεύχος Α΄/11-3-2020) «Η παράγραφος 1 του άρθρου 61 του Ν. 3979/2011 (Α΄ 138)

αντικαθίσταται, ως εξής: «1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να
αποφασίζει για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και
μεταφοράς

στερεών

αποβλήτων

και

ανακυκλώσιμων

υλικών,

καθαριότητας

κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και συντήρησης χώρων πρασίνου
και ηλεκτροφωτισμού, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον
προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της οικονομικής επιτροπής καθορίζονται ιδίως
το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, εντός της οποίας
αυτές παρέχονται».
Ακολούθως ο Πρόεδρος υπενθυμίζει την υπ’αριθμ.40/442/2021 Απόφαση των μελών
περί Εξειδίκευσης πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2021 για τη μίσθωση
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χημικών τουαλετών για τοποθέτηση σε λαϊκές αγορές του δήμου και θέτει υπ’ όψιν των
μελών την από 06-10-2021 εισήγηση του Τμήματος Εμπορίου και Υπηρεσιών της Δ/νσης
Τοπικής Ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής:

Θέμα: «Αίτημα εγκρίσεως ανάθεσης δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία
“Μίσθωση Χημικών τουαλετών για τις λαϊκές αγορές»
Σχετ. Α.Ο.Ε. 40/442/2021
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την υπηρεσία
“Μίσθωση Χημικών τουαλετών για τις λαϊκές αγορές” σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 117 (Ρύθμιση αρμοδιοτήτων Οικονομικής επιτροπής) του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53
τεύχος Α΄).
Σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει “για τη
σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
(Α΄ 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς
στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων
και δημοτικών κτιρίων.....”.
Η παρούσα εισήγησή μας είναι σε συνέχεια της Α.Ο.Ε.40/442/2021 η οποία λήφθηκε
ύστερα από την από 2-9-2021 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης και
της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων και έχει ως εξής:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η παρούσα μελέτη προβλέπει την πιο πάνω ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ενδεικτικής δαπάνης:
10.445,76(€).
Η χρηματοδότηση θα γίνει από Δημοτικούς Πόρους.
Ειδικότερα, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του, ο Δήμος προτίθεται να προβεί
στην μίσθωση έξι (06) χημικών τουαλετών (τριών ανδρών & τριών γυναικών) για
τους χώρους των λαϊκών αγορών, για χρονικό διάστημα ενός έτους, ήτοι στο χώρο
της λαϊκής αγοράς στο Συνοικισμό Κορίνθου της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου στην
πόλη της Κορίνθου οι οποίες βρίσκονται είτε σε επέκταση είτε λειτουργούν η κάθε μία
με παράλληλη λαϊκή λόγω των έκτακτων υγειονομικών μέτρων για
την
καταπολέμηση της πανδημίας.
Ανεξάρτητα από το αν θα ισχύουν υγειονομικά μέτρα ή όχι οι δύο από τις έξι χημικές
τουαλέτες , μια αντρών και μια γυναικών, θα μεταφέρονται στην Λαϊκή Αγορά των
Λουτρών της Ωραίας Ελένης την ημέρα Τρίτη με έξοδα του αναδόχου σύμφωνα με τα
αναφερόμενα της παρούσας μελέτης.
Η σχετική συνολική δαπάνη για έξι χημικές τουαλέτες θα βαρύνει τον κωδικό αριθμό
του τρέχοντος προϋπολογισμού έτους 2021, όπως παρακάτω :
Α/Α
1

ΚΑ
20/6236.000
2

ΤΙΤΛΟΣ
Μίσθωση χημικών τουαλετών
για τις λαϊκές αγορές

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.(€)
10445,76

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις παρακάτω διατάξεις :
1. Του Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,
1. Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί ΄΄ανάληψης υποχρεώσεων από τους
διατάκτες΄΄.
2. Το Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων », όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
3. Το N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) περί΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της
Αυτοδιοίκησης
και
της
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
Πρόγραμμα
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Καλλικράτης΄΄.
4. Το N. 3861/10 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α): Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις
5. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α/15-09-2011) περί ΄΄Σύστασης ενιαίας
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και
άλλες διατάξεις΄΄, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Ν.4250/14 (ΦΕΚ 74/26.03.2014 τεύχος Α'):Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου
Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (.Α' 161) και λοιπές
ρυθμίσεις.
7. Του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης
και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και
άλλες διατάξεις.
8. Το Ν.4308/14 (ΦΕΚ 251 Α/24112014) : Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις, και ειδικότερα το άρθρο 8 περί περιεχόμενου
τιμολογίου.
9. Του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α΄) : Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των
Δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
4270/14 (ΦΕΚ-143 Α/28-6-14).
10.Του Ν. 2198/94 (ΦΕΚ 43 Α') : Αύξηση αποδοχών δημοσίων υπαλλήλων εν γένει,
σύναψη δανείων υπό του Ελληνικού Δημοσίου και δημιουργία στην Τράπεζα της
Ελλάδος Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί Τίτλων με Λογιστική
Μορφή (Άυλοι Τίτλοι) και άλλες διατάξεις, και ειδικότερα του άρθρου 24 για
την παρακράτηση φόρου εισοδήματος
11.Της Απόφασης Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ
1781/23.05.2017 τεύχος Β') : Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και
διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
(ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
12.Του Ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-05-2017 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ-75 Α/23-5-17 ) :
Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του ν.
4387/2016,
μέτρα
εφαρμογής
των
δημοσιονομικών
στόχων
και
μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις,
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις.
13.Toυ Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133/19.07.2018): Μεταρρύθμιση του θεσμικού
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση
της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας
των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό
του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά
με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις
αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις.
Αναλυτικά:
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α (τεμ)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Σ (€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

6

117

8424

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
1

Μίσθωση χημικών
τουαλετών για τις λαϊκές
αγορές του Δήμου
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(συμπεριλαμβανομένης της
μεταφοράς , τοποθέτησης,
καθαρισμού, συντήρησης
και αναλωσίμων)
8424

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

2.021,76

Φ.Π.Α. (24 %)

10.445,76

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.
Συνημμένα : Η Τεχνική Έκθεση

της Δ/νσης

Τοπικής Ανάπτυξης και της Δ/νσης

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος εισηγείται, για την εξυπηρέτηση των αναγκών
του Δήμου, την έγκριση της ανάθεσης δημόσιας σύμβασης της υπηρεσίας με τίτλο
«Μίσθωση Χημικών τουαλετών για τις λαϊκές αγορές», προϋπολογισμού: 10.445,76€
(συμπ/νου Φ.Π.Α.), η οποία αφορά στην μίσθωση έξι (6) χημικών τουαλετών (τριών
ανδρών και τριών γυναικών) για χρονικό διάστημα ενός έτους για τους χώρους των
λαϊκών αγορών, ήτοι για τον χώρο της λαϊκής αγοράς στο Συνοικισμό Κορίνθου και
της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου στην πόλη της Κορίνθου οι οποίες βρίσκονται είτε
σε επέκταση είτε λειτουργούν η κάθε μία με παράλληλη λαϊκή λόγω των έκτακτων
υγειονομικών μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας, όπως ακριβώς και
αναλυτικά αναφέρεται στη σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και την από 2-92021 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης και της Δ/νσης Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων.
Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και
έχovτας υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση του Τμήματος
Εμπορίου και Υπηρεσιών της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης και την από 2-9-2021 Τεχνική
Έκθεση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και
ισχύουν, του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν, του Ν.4555/2018 όπως ισχύουν, του άρθρου
178 του Ν.4635/2019 (όπως αντικατέστησε το άρθρο 61 του Ν.3979/2011), του
άρθρου
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του

Ν.4674/2020,

καθώς

και

κάθε

άλλης

ισχύουσας,

σχετικής

νομοθετικής διάταξης,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την εκτέλεση της υπηρεσίας με
τίτλο «Μίσθωση Χημικών τουαλετών για τις λαϊκές αγορές», προϋπολογισμού:
10.445,76€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.), η οποία αφορά στην μίσθωση έξι (6) χημικών τουαλετών
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(τριών ανδρών και τριών

γυναικών) για χρονικό διάστημα ενός έτους

για τους

χώρους των λαϊκών αγορών, ήτοι για τον χώρο της λαϊκής αγοράς στο Συνοικισμό
Κορίνθου και της λαϊκής αγοράς του Σαββάτου στην πόλη της Κορίνθου οι οποίες
βρίσκονται είτε σε επέκταση είτε λειτουργούν η κάθε μία με παράλληλη λαϊκή λόγω
των έκτακτων υγειονομικών μέτρων για την καταπολέμηση της πανδημίας, όπως
ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στην από 2-92021 Τεχνική Έκθεση της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης και της Δ/νσης Καθαριότητας
& Ανακύκλωσης του Δήμου Κορινθίων, ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Α/Α

1

ΠΟΣΟΤΗΤ
Α (τεμ)

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ
Σ (€)

ΔΑΠΑΝΗ
(€)

6
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8.424

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
Μίσθωση χημικών
τουαλετών για τις λαϊκές
αγορές του Δήμου
(συμπεριλαμβανομένης της
μεταφοράς , τοποθέτησης,
καθαρισμού, συντήρησης
και αναλωσίμων)

8.424

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

2.021,76
Φ.Π.Α. (24 %)
10.445,76

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.

Ανεξάρτητα από την ισχύ ή όχι, υγειονομικών μέτρων, οι δύο από τις έξι χημικές
τουαλέτες, (μία αντρών και μία γυναικών) θα μεταφέρονται στην Λαϊκή Αγορά των
Λουτρών της Ωραίας Ελένης την ημέρα Τρίτη με έξοδα του αναδόχου, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα της σχετικής τεχνικής έκθεσης.
Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των 10.445,76€
συμπ/νου Φ.Π.Α. το οποίο θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου και θα βαρύνει
τον προϋπολογισμό του έτους 2021 με Κ.Α.20/6236.0002 και τίτλο «Μίσθωση χημικών
τουαλετών για τις λαϊκές αγορές».
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς
oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 49/563/2021.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 19-10-2021
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