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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 62
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 7-12-2021
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο
Πολιτισμού,

Κοινωνικής

Πολιτικής

και

Αλληλεγγύης,

3)Μπίτζιο

Δημήτριο,

Παιδείας,

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 της υπ’ αριθ. υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ.
72486/19-11-2021 (ΦΕΚ 5401/20-11-2021 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, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη
Δευτέρα, 6 Δεκεμβρίου 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.69/188/οικ.21100/8.11.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (66η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’
αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021,υπ’αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε
μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 7η Δεκεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική
συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 35983/3-12-2021 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.
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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.
Στη συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος, 7)Πλατής Σπυρίδων.
Απόντες
1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Μελέτης
Χρήστος.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 707η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή
δωρεάς της εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) υπέρ του Δήμου Κορινθίων, καθορισμός όρων τριμερούς σύμβασης
προμήθειας – δωρεάς και εξουσιοδότηση για την υπογραφή της σύμβασης», αναφέρει ότι
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, η
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.
Στη συνέχεια ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής για την απόφαση του ΔΕΣΦΑ ΑΕ να συνεισφέρει στο
Δήμο Κορινθίων προσφέροντας το ποσό των 10.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.) για προμήθεια τροφίμων και
προσφορά τους σε αναξιοπαθούντες πολίτες του Δήμου Κορινθίων με μέριμνα του Δήμου Κορινθίων,
ως δωρεά, στο πλαίσιο των δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της εν λόγω εταιρείας και εν όψει
των εορτών των Χριστουγέννων.
Επίσης, θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής το σχέδιο της τριμερούς σύμβασης για την
προμήθεια – δωρεά του ΔΕΣΦΑ ΑΕ υπέρ του Δήμου Κορινθίων, το οποίο θα υπογραφεί από το
Δήμο Κορινθίων, την εταιρεία με διακριτικό τίτλο ΔΕΣΦΑ ΑΕ και τον προμηθευτή των τροφίμων, και
εισηγείται α)την αποδοχή από το Δήμο Κορινθίων της δωρεάς ποσού 10.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α.)
υπό τη μορφή της πλήρους χρηματοδότησης προμήθειας τροφίμων και προσφοράς τους σε
αναξιοπαθούντες πολίτες του Δήμου Κορινθίων με μέριμνα του Δήμου Κορινθίων, την οποία
προσφέρει η εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) υπέρ του Δήμου Κορινθίων, β)τον καθορισμό των όρων τριμερούς
σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια – δωρεά, σύμφωνα με το υπάρχον σχέδιο της τριμερούς
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σύμβασης και γ)την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κορινθίων για την υπογραφή της εν λόγω
τριμερούς σύμβασης προμήθειας – δωρεάς.

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση
του Προέδρου, το σχετικό σχέδιο τριμερούς σύμβασης για την προμήθεια - δωρεά, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα,
σχετική νομοθετική διάταξη έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Αποδέχεται δωρεά της εταιρείας με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) υπέρ του Δήμου Κορινθίων ποσού 10.000,00€ (πλέον
Φ.Π.Α.) υπό τη μορφή της πλήρους χρηματοδότησης προμήθειας τροφίμων και προσφοράς τους
σε αναξιοπαθούντες πολίτες του Δήμου Κορινθίων με μέριμνα του Δήμου Κορινθίων.
Β.- Καθορίζει τους όρους της τριμερούς σύμβασης για την προμήθεια – δωρεά της εταιρείας με την
επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. (ΔΕΣΦΑ ΑΕ) υπέρ
του Δήμου Κορινθίων, το οποίο θα υπογραφεί από το Δήμο Κορινθίων, την εταιρεία με διακριτικό
τίτλο ΔΕΣΦΑ ΑΕ και τον προμηθευτή των τροφίμων, ως εξής:
ΣΥΜΒΑΣΗ Νο ……………./2021
Για την Αγορά και Διάθεση Κινητών Πραγμάτων λόγω Δωρεάς
Στο Χαλάνδρι Αττικής, στα γραφεία της εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού
Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.» τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» επί της Λ. Μεσογείων, αριθ.
357-359, σήμερα την ….η ………..………. 2021 και μεταξύ:
αφενός
μεν,
του
Ο.Τ.Α.
με
την
επωνυμία
ΔΗΜΟΣ
…………………………….…..…………………………………………..,
που
εδρεύει
στ…
……………………………………… του Ν. …………………………………………., επί της οδού
……………………………………………. αριθ. ……….., Τ.Κ. ………………………, με ΑΦΜ
………………………………/ Δ.Ο.Υ. ……………………………….., νομίμως εκπροσωπούμενου από
τον/ην ……………………………………………………, Δήμαρχο αυτού (εφεξής καλούμενου ως «ο
ΔΗΜΟΣ»),
αφετέρου
δε,
της
επιχείρησης/εταιρείας
με
την
επωνυμία
«……………………………………………………… ……………………..», που εδρεύει στην
………………….…..............
του
Νομού
…..……..…………….,
επί
της
οδού
…………………………………. αριθ. ………..., Τ.Κ. …………., με ΑΦΜ ……………………. /Δ.Ο.Υ.
………………………..,
νομίμως
εκπροσωπούμενης
από
τον/ην
…..………..………………………………………, νόμιμο εκπρόσωπο αυτής (εφεξής καλούμενης ως
«ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ»),
και εκ τρίτου, της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.», με έδρα το Χαλάνδρι Αττικής,
Λεωφ. Μεσογείων αριθμός 357 - 359, Τ.Κ. 15231, με ΑΦΜ 998820730/Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ,
νομίμως
εκπροσωπούμενης
για
την
υπογραφή
της
παρούσας
από
τον
κ.……………………………………………….., (εφεξής καλούμενης ως «ο ΔΕΣΦΑ»),
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Έχοντας υπόψη :
1) Την από …./…./2021 προσφορά του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, μετά από αίτημα - υπόδειξη και έρευνα
αγοράς του ΔΗΜΟΥ, για την προμήθεια των κατωτέρω αναφερόμενων κινητών πραγμάτων/
εξοπλισμού, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτής
(εφεξής καλούμενης ως «ΠΡΟΣΦΟΡΑ»),
2) Το αντικείμενο της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, το οποίο είναι η προμήθεια/αγορά από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
των ακόλουθων κινητών πραγμάτων (εφεξής καλουμένων ως «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ»),
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
3) Ότι,
η
παράδοση
του
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
στον
ΔΗΜΟ
θα
γίνει
εντός
……………………….…(………) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας
Σύμβασης, κατόπιν προηγουμένου ελέγχου του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από τον ΔΗΜΟ. Η ημερομηνία
υπογραφής της παρούσας σύμβασης θεωρείται και ημερομηνία τοποθέτησης της παραγγελίας
προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ,
4) Ότι, σύμφωνα με την ΠΡΟΣΦΟΡΑ, το συνολικό κατ’ αποκοπή τίμημα προμήθειας του
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ανέρχεται στο ποσό των ευρώ ………………………………………..
(…………………… €), πλέον ΦΠΑ 24% (εφεξής «το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ»), στο οποίο
συμπεριλαμβάνεται κάθε σχετική αμοιβή ή δαπάνη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την πώληση και
παράδοση αυτού ως κατωτέρω, και.
5) Ότι με την υπ’ αριθ. ……../…………2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ, ο
ΔΗΜΟΣ αποδέχθηκε την ως άνω δωρεά του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ εκ μέρους του εκ τρίτου
συμβαλλόμενου – ΔΕΣΦΑ και όλους τους όρους της παρούσας Σύμβασης.
Με την παρούσα Σύμβαση συμφωνούνται τα εξής:
I.

Ο εκ τρίτου συμβαλλόμενος - ΔΕΣΦΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει προς τον
δεύτερο συμβαλλόμενο - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ολόκληρο το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ της παρούσας
Σύμβασης, που αποτελεί την αξία/τίμημα για την αγορά του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από τον ΔΕΣΦΑ,
προκειμένου ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ αυτός εν συνεχεία να παραχωρηθεί ΔΩΡΕΑΝ προς τον ΔΗΜΟ,
με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
1. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ για την πληρωμή της προμήθειας της Σύμβασης (αγορά
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) θα εκδώσει τιμολόγιο επ’ ονόματι του εκ τρίτου συμβαλλόμενου - ΔΕΣΦΑ.
2. Η παράδοση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από το ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον ΔΗΜΟ θα γίνει εντός
προθεσμίας …………………………(…..) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της
παρούσας Σύμβασης.
3. Η παράδοση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον ΔΗΜΟ θα γίνει στο
…………………………………………………………..……………………………………………
…………., κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ότι ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
είναι έτοιμος προς παράδοση.
4. Κατά την παραλαβή του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από τον ΔΗΜΟ θα συνταχθεί και θα υποβληθεί
στον ΔΕΣΦΑ Βεβαίωση Παράδοσης - Παραλαβής του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ δεόντως
υπογεγραμμένη από τον ΔΗΜΟ.
5. Ολόκληρο το ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ θα καταβληθεί από τον ΔΕΣΦΑ στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
εντός ……………………….. (…..) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήψης από τον
ΔΕΣΦΑ του τιμολογίου που θέλει εκδοθεί από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ σύμφωνα με τα
ανωτέρω και υπό την προϋπόθεση ότι: α) είτε έχει προηγηθεί η παράδοση του
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ από τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ στον ΔΗΜΟ είτε η καταβολή γίνεται ταυτόχρονα
με την παράδοση του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και β) ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ έχει όλες τις συμφωνηθείσες
ιδιότητες και προδιαγραφές, είναι απαλλαγμένος από πραγματικά ελαττώματα και βρίσκεται
σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με την ανωτέρω Βεβαίωση του ΔΗΜΟΥ.
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II.

Μετά την καταβολή στο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ του ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ, ο ΔΕΣΦΑ ουδεμία
άλλη υποχρέωση, εν γένει, υπέχει προς τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ή και τον ΔΗΜΟ, μη ευθυνόμενος
για οποιοδήποτε τυχόν ελάττωμα ή έλλειψη του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ και εν γένει για οποιοδήποτε
ζήτημα απορρέει ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο σχετίζεται, έμμεσα ή άμεσα, με τον ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ
αυτόν, πλην της υποχρέωσης μεταβίβασής του στον ΔΗΜΟ, κύριος δε του ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
αυτού καθίσταται ο ΔΗΜΟΣ, ο οποίος δικαιούται να χρησιμοποιεί και εν γένει διαθέτει τον
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ όπως επιθυμεί.

III.

Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που
ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της
Σύμβασης ή εξ αφορμής της, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια
για την φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών και
συναλλακτικών ηθών. Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης
αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών.

IV.

Η παρούσα Σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και δεσμεύει όλα τα
συμβαλλόμενα μέρη.

Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται
ως ακολούθως, κάθε δε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε από ένα (1) πρωτότυπο.
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Για τον ΔΗΜΟ
_________________

Για τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Για τον ΔΕΣΦΑ

_____________________

___________________

………………………………
……………………………………….
…………………………………….
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Νόμιμος Εκπρόσωπος
Συνημμένα:
1. Η
από
…./……/2021
Οικονομική
«……………………………………………..».

Προσφορά

της

επιχείρησης

Γ.- Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Κορινθίων κ. Βασίλειο Νανόπουλο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου
Κορινθίων, για την υπογραφή της τριμερούς σύμβασης για την προμήθεια – δωρεά της εταιρείας
ΔΕΣΦΑ ΑΕ υπέρ του Δήμου Κορινθίων, το οποίο θα υπογραφεί από το Δήμο Κορινθίων, την
εταιρεία με την επωνυμία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.
(ΔΕΣΦΑ ΑΕ) και τον προμηθευτή των τροφίμων.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 62/707/2021.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 9-12-2021
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