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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ   151 / 2021
Της 29ης Κατεπείγουσας συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης που έγινε 

στις 30-07-2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ π.μ .

   Στην  Αίγινα  σήμερα  30-07-2021 ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  10:00΄  π.μ,  συνεδρίασε  μέσω
τηλεδιάσκεψης η  Οικονομική  Επιτροπή  με  χρήση  της  τεχνολογίας  του  e-presence
(www.epresence.gov.gr),  μετά  την  με  αριθμό  πρωτοκόλλου  10338/29-07-2021  Κατεπείγουσας
πρόσκλησης του Προέδρου της και Δημάρχου Αίγινας κ. Ιωάννη Ζορμπά, που δόθηκε νόμιμα.

Στην συνεδρίαση ήταν παρόντα μέσω   τηλεδιάσκεψης   τα μέλη:  
1. Ζορμπάς Ιωάννης, Δήμαρχος – Πρόεδρος της Ο.Ε, .
2.  Μούρτζης  Αντώνιος,  Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
3. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
4. Κουκούλη Μαρία, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.

Απόντες:
1. Τζίτζης Φίλιππος,  Δημ. Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
2. Κουκούλης Παναγιώτης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε. 
3. Μαρμαρινός Σταμάτης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται :
1.  Ο Δημοτικός Σύμβουλος και επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης κ. Παναγιώτης Ηλίας,
2.  Ο Δημοτικός Υπάλληλος κ. Χρήστος Γ. Σκαφιδάς, για την τήρηση των πρακτικών.

Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

  Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι, τίθεται προς έγκριση ο κατεπείγοντας χαρακτήρας
της σημερινής συνεδρίασης, αφενός διότι υφίστανται στενά χρονικά περιθώρια για τη διεκπεραίωση του
θέματος που θα συζητηθεί, τίθενται λόγοι κατεπείγοντος, ανωτέρας βίας και δημοσίου συμφέροντος που
συνίστανται στη συνεχή και απρόσκοπτη τροφοδότηση του Νησιού μας με πόσιμο νερό που είναι επί
μακρόν το υπέρτατο αγαθό, απαραίτητο για του πολίτες και τους επισκέπτες του Νησιού μας εν όψη
κορύφωσης  της  καλοκαιρινής  περιόδου  και  αφετέρου  διότι  τυχόν  καθυστέρηση  στη  λήψη  των
αποφάσεων θα αποβούν σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου  μας. 

    Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
- την πρόταση του κ. Προέδρου να εγκριθεί ο κατεπείγον χαρακτήρας της συνεδρίασης αυτής.
- τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι,  ΟΜΟΦΩΝΑ
Επί  4 παρισταμένων μελών

Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της σημερινής συνεδρίασης της Ο.Ε.
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1ο θέμα ημερήσιας διάταξης:  Απόφαση αριθμός 151 / 2021

« Λήψη απόφασης για Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (άρθρο
32 παρ. 2 περ. Γ του ν. 4412/2016) για την Απευθείας ανάθεση της μεταφοράς πόσιμου νερού στη
Νήσο Αίγινα, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξάντλησης του ποσού ή ολοκλήρωσης
της διαδικασίας ανάδειξης του οριστικού αναδόχου του Διεθνούς Ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  για τη Μεταφορά Πόσιμου Νερού στη Νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος
2021 με συστημικό αριθμό 134544/23-06-2021 και του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης της διαδικασίας  »

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης στα μέλη της Ο.Ε έθεσε υπόψη τους:

α) Την υπ’ αριθμ. 139/2021 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης  Νησιωτικών
Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και θεωρήθηκε αρμοδίως και αφορά την ΄΄ Μεταφορά Πόσιμου Νερού 
στη  Νήσο  Αίγινα  με  Υδροφόρα Πλοία  (για  περίοδο 40  ημερών  ή  και  μέχρι  την  εξάντληση  των
ποσοτήτων) προϋπολογισμού 484.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%  ήτοι 116.280,00 €) και Γενικό Σύνολο
600.780,00 €.

β) Την από 29-07-2021 και με αριθ. Πρωτ 10362/2021 εισήγηση  προς την Οικονομική Επιτροπή, από
την Δ/νση Διοικ. & Οίκον. Υπηρεσιών Οικονομική Υπηρεσία, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας απόφασης και έχει ως ακολούθως:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Αίγινα, 29 Ιουλίου 2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           Αρ. Πρωτ: 10362/2021
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ    
Τηλέφωνο:  22973 20032    
E-mail: oikonomiki@aeginadimos.gr                                   
Ταχ.Δ/νση: Οινώνης 3
Τ.Κ.: 180 10 Αίγινα 
Πληροφορίες: Ζωή Μαρμαρινού  

ΕΙΣΉΓΗΣΗ 
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ: Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. Γ του ν. 4412/2016)
για την Απευθείας ανάθεση της μεταφοράς πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα, από την υπογραή της σύμβασης και
μέχρι  εξάντλησης του  ποσού ή  ολοκλήρωσης  της  διαδικασίας  ανάδειξης  του οριστικού αναδόχου του Διεθνούς
Ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού   για τη Μεταφορά Πόσιμου Νερού στη Νήσο Αίγινα με υδροφόρα
πλοία για το έτος 2021 με συστημικό αριθμό 134544/23-06-2021  και του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό
Συνέδριο και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης της διαδικασίας

Λαμβάνοντας υπόψιν:
 Την  με αρ. πρωτ.8319/22-06-2021 (ΑΔΑΜ:  21PROC008801440)  Διακήρυξη του Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού

Διαγωνισμού  με  συστημικό  αριθμό  134544/23-06-2021   με  καταληκτική  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  υποβολής
προσφορών την 09/07/2021 και με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών)
την 15/07/2021 

 Το  γεγονός  ότι  από  ανωτέρω  διαγωνισμό  έχει  προκύψει  ο  προσωρινός  ανάδοχος  και  του  έχει  αποσταλεί  η
πρόσκληση για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης

 Το γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Αίγινας οι ποσότητες νερού
που απορρέουν από την υπ. αρ. πρωτ.  9016/06-07-2021 (ΑΔΑΜ:  21SYMV008870903)  τροποποίηση – παράταση
της διάρκειας της υπ. αρ. 9625/15-07-2020 σύμβασης για τη Μεταφορά πόσιμου νερού  πρόκειται να έχουν εξαντληθεί
νωρίτερα από την ανάδειξη του οριστικού αναδόχου του ανωτέρω διαγωνισμού και του προσυμβατικού ελέγχου από
το Ελεγκτικό Συνέδριο, διαδικασία που εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15/09/2021

 Το γεγονός ότι η μεγάλη προσέλευση εκδρομέων μετά τη λήξη του lockdown και των διατηρούντων δεύτερη κατοικία
στο Νησί μας αλλά και των αναγκών των επιχειρήσεων ξεπέρασε οποιαδήποτε δυνατή πρόβλεψη με αποτέλεσμα την
αυξημένη κατανάλωση ποσοτήτων νερού.

 Τις  αυξημένες  ανάγκες  σε  μεταφερόμενες  ποσότητες  νερού  κατά  το  μήνα  Αύγουστο  λόγω  της  μεγάλης
επισκεψιμότητας στο Νησί και το γεγονός ότι τίθενται λόγοι δημοσίου συμφέροντος που συνίστανται στη συνεχή και
απρόσκοπτη τροφοδότηση του Νησιού μας με πόσιμο νερό που είναι  επί  μακρόν το υπέρτατο αγαθό για την μη
διακινδύνευση της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων και των επισκεπτών των περιοχών του Νησιού μας. Καθώς
επίσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού COVID -19, για τη στήριξη της
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κοινωνίας,  το  νερό  είναι  απαραίτητο  για  την  προσωπική  αλλά  και  δημόσια  υγεία  απολύμανση  και  ψεκασμούς,
απαραίτητο για του πολίτες και τους επισκέπτες του Νησιού μας εν όψη κορύφωσης της καλοκαιρινής περιόδου

 Τον  επείγοντα  χαρακτήρα  της  απευθείας  ανάθεσης  της  μεταφοράς  πόσιμου  νερού  στη  Νήσο Αίγινα  καθώς  σε
διαφορετική περίπτωση με βεβαιότητα κινδυνεύει να παραμείνει το Νησί χωρίς νερό  με άμεση ζημία των δημοτικών
συμφερόντων, των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων

 Το γεγονός ότι η εν λόγω ανάθεση θα έχει περιορισμένη χρονική ισχύ και αποσκοπεί μόνο στην αντιμετώπιση των
αναγκών που ανακύπτουν από τη λήξη της αρχικής σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της
νέας ετήσιας σύμβασης

 Την υπ. αρ. 139/2021 μελέτη Μεταφοράς Πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία του τμήματος Τεχνικής
Υποστήριξης Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττική.

 Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
 Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ
 Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτέρως του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ)

ΕΙΣΗΓΟΎΜΑΙ

1. Την  Προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. Γ του ν. 4412/2016) για την
Απευθείας ανάθεση της μεταφοράς πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα, από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξάντλησης
του ποσού  των  600.780,00€  ή ολοκλήρωσης  της  διαδικασίας  ανάδειξης  του οριστικού  αναδόχου  του  Διεθνούς  Ανοικτού
δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για τη Μεταφορά Πόσιμου Νερού στη Νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2021
με συστημικό αριθμό 134544/23-06-2021 και του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο ως ενέργεια απολύτως
επιβεβλημένη  προκειμένου να μη  ζημιωθούν  να δημοτικά  συμφέροντα,  οι  κάτοικοι,  οι  επισκέπτες  και  οι  επιχειρήσεις  του
Νησιού.  Η ανάθεση θα πραγματοποιηθεί  σύμφωνα με την υπ. αρ. 139/2021 μελέτη του τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης
Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής.

2. Τη συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης για τη διεξαγωγή της ανωτέρω διαδικασίας 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ Α.Τ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΜΕΡΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

€

ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
€

1

Μεταφορά Νερού από 
θέση υδροληψίας 
Ε.ΥΔ.ΑΠ στην Αίγινα
και σε οποιαδήποτε 
θέση υδροδοσίας

Μ3 1 255.000 m3 1,90 € 484.500,00

ΣΥΝΟΛΟ 484.500,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ
Φ.Π.Α 24 %

116280

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 600.780,00

Η δαπάνη θα καλυφθεί από την πίστωση που θα προβλεφθεί στον Κ.Α: 02.25.6142.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας

οικονομικού έτους 2021.

Ο Δήμαρχος
Ιωάννης Π. Ζορμπάς

                                                                                                                               
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε προς τα μέλη της Ο.Ε ότι οφείλουμε να αποφασίσουμε  για :

1) Την Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2
περ. Γ του ν.  4412/2016) της Μεταφοράς πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα,  από την υπογραφή της
σύμβασης και μέχρι εξάντλησης του ποσού ή ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης του οριστικού
αναδόχου  του  Διεθνούς  Ανοικτού  δημόσιου ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για  τη  Μεταφορά Πόσιμου
Νερού στη Νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2021 με συστημικό αριθμό 134544/23-06-2021
και του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό. 
Σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ.  139/2021 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και θεωρήθηκε αρμοδίως και αφορά την ΄΄ Μεταφορά
Πόσιμου Νερού στη Νήσο Αίγινα με Υδροφόρα Πλοία, προϋπολογισμού 484.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α.
24%  ήτοι 116.280,00 €) και Γενικό Σύνολο  600.780,00 €, λόγω του κατεπείγοντος, ανωτέρας βίας και

3

ΑΔΑ: ΨΗΖΖΩ68-ΕΡ4



ΑΔΑ:        

Δημοσίου  συμφέροντος,  όπως  προκύπτουν  και  στην  από  29-07-2021  με  αριθ.  Πρωτ  10362/2021
εισήγηση  προς την Οικονομική Επιτροπή, από την Δ/νση Διοικ.  & Οίκον. Υπηρεσιών Οικονομική
Υπηρεσία, το οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης,

2) Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 139/2021 μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Νησιωτικών  Δήμων  της  Περιφέρειας  Αττικής,  θεωρήθηκε  αρμοδίως  και  αφορά  την  ΄΄  Μεταφορά
Πόσιμου Νερού στη Νήσο Αίγινα με Υδροφόρα Πλοία, προϋπολογισμού 484.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α.
24%  ήτοι 116.280,00 €) και Γενικό Σύνολο  600.780,00 €

3) Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης της διαδικασίας.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, τα συνημμένα αυτής και έλαβε
υπόψη της:

 τις διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006),
 τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης , 
 τις διατάξεις του (άρθρου 32 παρ. 2 περ. Γ του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει για

Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  (προσαρμογή  στις  Οδηγίες
2014/24/Ε.Ε και 2014/25/Ε.Ε) ,

 την αναγκαιότητα εκτέλεσης της συγκεκριμένης υπηρεσίας που αφορά την “ Μεταφορά πόσιμου
νερού στη νήσο Αίγινα ,

και μετά διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
Επί 4 παρισταμένων μελών

 1) Την Απευθείας ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2
περ. Γ του ν.  4412/2016) της Μεταφοράς πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα,  από την υπογραφή της
σύμβασης και μέχρι εξάντλησης του ποσού ή ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάδειξης του οριστικού
αναδόχου  του  Διεθνούς  Ανοικτού  δημόσιου ηλεκτρονικού  διαγωνισμού για  τη  Μεταφορά Πόσιμου
Νερού στη Νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το έτος 2021 με συστημικό αριθμό 134544/23-06-2021
και του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό. 
   Σύμφωνα με τη υπ’ αριθμ.  139/2021 μελέτη που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Νησιωτικών Δήμων της Περιφέρειας Αττικής και θεωρήθηκε αρμοδίως και αφορά την ΄΄ Μεταφορά
Πόσιμου Νερού στη Νήσο Αίγινα με Υδροφόρα Πλοία, προϋπολογισμού 484.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α.
24%  ήτοι 116.280,00 €) και Γενικό Σύνολο  600.780,00 €, λόγω του κατεπείγοντος, ανωτέρας βίας και
Δημοσίου  συμφέροντος,  όπως  προκύπτουν  και  στην  από  29-07-2021  με  αριθ.  Πρωτ  10362/2021
εισήγηση  προς την Οικονομική Επιτροπή, από την Δ/νση Διοικ.  & Οίκον. Υπηρεσιών, Οικονομική
Υπηρεσία, το οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης,

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ Α.Τ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕΡΙΚΉ

ΔΑΠΆΝΗ €
ΟΛΙΚΉ ΔΑΠΆΝΗ €

1

Μεταφορά Νερού από 
θέση υδροληψίας 
Ε.ΥΔ.ΑΠ στην Αίγινα
και σε οποιαδήποτε 
θέση υδροδοσίας

Μ3 1 255.000 m3 1,90 €/m3 484.500,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 484.500,00

ΆΘΡΟΙΣΜΑ Φ.Π.Α 24 % 116280

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 600.780,00 €
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ΑΔΑ:        

Η  δαπάνη  θα  καλυφθεί  από  την  πίστωση  που  θα  προβλεφθεί  στον  Κ.Α:  02.25.6142.01 του
προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2021.

2) Την έγκριση της υπ’ αριθμ. 139/2021 μελέτης που συντάχθηκε από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης
Νησιωτικών  Δήμων  της  Περιφέρειας  Αττικής,  θεωρήθηκε  αρμοδίως  και  αφορά  την  ΄΄  Μεταφορά
Πόσιμου Νερού στη Νήσο Αίγινα με Υδροφόρα Πλοία, προϋπολογισμού 484.500,00 € (πλέον Φ.Π.Α.
24%  ήτοι 116.280,00 €) και Γενικό Σύνολο  600.780,00 €

3) Την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής και τα αναπληρωματικά της μέλη για την Απευθείας ανάθεση με
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (άρθρο 32 παρ. 2 περ. Γ του ν. 4412/2016) της
Μεταφοράς πόσιμου νερού στη Νήσο Αίγινα.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Αθανάσιος Λορέντζος Δημοτικός Υπάλληλος

2 Αγγέλα Ταλέβη Δημοτική Υπάλληλος

3 Ευτύχιος Γλαντζής Δημοτικός Υπάλληλος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α/Α Όνομα Επώνυμο Ιδιότητα

1 Δώρα Παπαδοπούλου Δημοτική Υπάλληλος

2 Μαρία Αναστασάκη Δημοτική Υπάλληλος

3 Πηνελόπη Αργυροπούλου Δημοτική Υπάλληλος

                                         Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  151 / 2021.                 
                                        Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται. 
      

    Ο Πρόεδρος Ο.Ε                                                                  Τα Μέλη   της Ο.Ε   
    Ζορμπάς Ιωάννης                                                                Μούρτζης  Αντώνιος,  

                                                                Σκαλτσιώτης Γεώργιος, 
                                                                 Κουκούλη Μαρία, Δημ. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                               

                                                   Ακριβές απόσπασμα

                                                      Ο  Πρόεδρος της Ο.Ε  και Δήμαρχος Αίγινας
                                                                                                  Ζορμπάς Ιωάννης

Κοινοποίηση
1. Γραφείο Δημάρχου
2. Τεχνική Υπηρεσία Δήμου 
3. Επιτροπή Διαγωνισμού
4. Τμήμα Προμηθεύων.
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