
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 12 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 24-3-2021 

 

    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, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ.1.2.”Δημόσιες υπηρεσίες”, της υπ'  αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ. 17698/19-03-2021 (ΦΕΚ 1076/20-03-2021 τεύχος 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 το Σάββατο, 20 Μαρτίου 

2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ' αριθμ. 

426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε δια περιφοράς, με 

τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύει, σήμερα την 

24η Μαρτίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα από 13:30 έως 14:30, σε έκτακτη 

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 7718/24-3-2021 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 αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  

 

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα, μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου, έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

https://dimosnet.gr/blog/law_category/kya_d1a__gp-oik-_14453__05-03-2021_fek_895__06-03-2021_teyxos_b/
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Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Κόλλια Κωνσταντίνα, 6)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Πλατής Σπυρίδων. 

 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

     Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Εξειδίκευση πιστώσεων στο δημοτικό 

προϋπολογισμό έτους 2021 για διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού της 25ης 

Μαρτίου», διότι οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα άμεσα, δεδομένης της ημερομηνίας της επετείου. 

    Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της 

συζήτησης του ανωτέρω θέματος. 

 

       ΑΠΟΦΑΣΗ 114η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το μοναδικό 

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 

2021 για διοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού της 25ης Μαρτίου», θέτει υπόψη 

των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθ. πρωτ. 7707/24-3-2021 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού 

& Αθλητισμού  της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, η οποία 

έχει ως εξής: 

 
 ΘΕΜΑ : Πρωτογενές αίτημα διοργάνωσης εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού της 25ης 
Μαρτίου. 
 
O Δήμος Κορινθίων στα πλαίσια εορτασμού της 25ης Μαρτίου και δεδομένων των συνθηκών της 
πανδημίας covid 19, πρόκειται να διοργανώσει διαδικτυακή συναυλία η οποία θα προβληθεί την 25η 
Μαρτίου στις διαδικτυακές πλατφόρμες του Δήμου Κορινθίων. Επίσης στο πλαίσιο εορτασμού των 
διακοσίων χρόνων από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης του 1821, θα φωτιστεί το κάστρο 
της Ακροκορίνθου, ο Κορινθιακός Κόλπος, το Δημαρχείο Κορίνθου και η πλατεία Π. Τσαλδάρη. 
 
Για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις εξής δαπάνες: 

1. Μουσική κάλυψη της εκδήλωσης:  
Α. Καλλιτεχνική επιμέλεια και οργάνωση της παράστασης «Κλασικά μουσικά έργα στην 
επανάσταση του 1821», αμοιβές καλλιτεχνών, μετακίνηση των συντελεστών της συναυλίας 
από και προς την Κόρινθο,  
Β. Αμοιβή 5 μουσικών καλλιτεχνών της ορχήστρας του κ. Παναγιώτη Λάλεζα (κλαρίνο, 
λαούτο, κρουστά, πίπιζα, τραγούδι),  
συνολικού ποσού έως 7.900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 

2. Ηχητική-φωτιστική κάλυψη, βιντεοσκόπηση, μοντάζ και αναμετάδοση  στο διαδίκτυο, της 
συναυλίας με το συγκρότημα του κ. Παναγιώτη Λάλεζα και με το δεκαμελές σύνολο κλασικής 
μουσικής, ποσού έως 1.488,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.  
 

3. Ψηφιακή εκτύπωση πανό διαστάσεων 18mx12m και κατασκευή ελληνικής σημαίας 
διαστάσεων 2.7mx4m, συνολικού ποσού έως 4.488,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
24%. 
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4. Φωτισμός εξωτερικών χώρων, ήτοι: 
 
Α.Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης, εγκατάστασης και προγραμματισμού φωτιστικών  (για 4  
ημέρες): 
i. για τη σάρωση του ουρανού πάνω από τον Κορινθιακό Κόλπο, 
ii. για τον φωτισμό της σημαίας στο βράχο της Ακροκορίνθου και το φωτισμό του κάστρου, 
Β.Φωτισμός του κτιρίου του Δημαρχείου και της πλατείας Π. Τσαλδάρη  για 4 ημέρες, 
συνολικού ποσού έως 4.575,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 
Οι ανωτέρω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 18.452,40€ συμπ. ΦΠΑ θα βαρύνουν την 
εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 με Κ.Α. εξόδων 
15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». Παρακαλούμε: α)για την απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την εν λόγω διοργάνωση και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 
έως 18.452,40€  συμπ. Φ.Π.Α. στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και στον Κ.Α. 
15/6471.0001 και β)για περαιτέρω ενέργειες των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν. 
 

 
   Κατόπιν του ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την διοργάνωση των ως άνω αναφερομένων 

εκδηλώσεων και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 18.452,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και τον Κ.Α. 15/6471.0001 με τίτλο 

«Πολιτιστικές εκδηλώσεις», προκειμένου για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών : 

1. Μουσική κάλυψη της εκδήλωσης:  

Α. Καλλιτεχνική επιμέλεια και οργάνωση της παράστασης «Κλασικά μουσικά έργα στην 

επανάσταση του 1821», αμοιβές καλλιτεχνών, μετακίνηση των συντελεστών της συναυλίας 

από και προς την Κόρινθο,  

Β. Αμοιβή 5 μουσικών καλλιτεχνών της ορχήστρας του κ. Παναγιώτη Λάλεζα (κλαρίνο, 

λαούτο, κρουστά, πίπιζα, τραγούδι),  

συνολικού ποσού έως 7.900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

2. Ηχητική-φωτιστική κάλυψη, βιντεοσκόπηση, μοντάζ και αναμετάδοση  στο διαδίκτυο, της 

συναυλίας με το συγκρότημα του κ. Παναγιώτη Λάλεζα και με το δεκαμελές σύνολο 

κλασικής μουσικής, ποσού έως 1.488,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.  

3. Ψηφιακή εκτύπωση πανό διαστάσεων 18mx12m και κατασκευή ελληνικής σημαίας 

διαστάσεων 2.7mx4m, συνολικού ποσού έως 4.488,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%. 

4. Φωτισμός εξωτερικών χώρων, ήτοι: 

Α.Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης, εγκατάστασης και προγραμματισμού φωτιστικών  (για 4  

ημέρες): 

i. για τη σάρωση του ουρανού πάνω από τον Κορινθιακό Κόλπο, 

ii. για τον φωτισμό της σημαίας στο βράχο της Ακροκορίνθου και το φωτισμό του κάστρου, 

Β.Φωτισμός του κτιρίου του Δημαρχείου και της πλατείας Π. Τσαλδάρη  για 4 ημέρες, 

συνολικού ποσού έως 4.575,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

σύμφωνα και με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 
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     Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς, Μπίτζιος, Κόλλια και Πούρος 

δήλωσαν γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως  ψηφίζουν θετικά.   

Ο κ. Σταυρέλης δήλωσε γραπτώς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως ψηφίζει αρνητικά 

επισημαίνοντας τα εξής: «Εγκρίνω τις δαπάνες 1)Αμοιβής μουσικών και Παναγιώτη Λάλεζα 

εκδήλωση παραδοσιακής μουσικής που προσιδιάζει στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 4.000€, 

2)Ηχητικά φωτιστικά κλπ 1.448€, 3)Ελληνική σημαία σύμφωνα με την πρόταση 4.488€, 

4)Φωτισμός κλπ σύμφωνα με την πρόταση 4.575€, Σύνολο 14.511€». 

 

    Η Οικονομική Επιτροπή, κατόπιν επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και έχοντας 

υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές 

ισχύουσες διατάξεις 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(μειοψηφούντος του κ. Σταυρέλη Νικ.) 

 

  Α.- Την διοργάνωση εκδηλώσεων από το Δήμο Κορινθίων στα πλαίσια εορτασμού της 25ης 

Μαρτίου και συγκεκριμένα: α)τη διοργάνωση διαδικτυακής συναυλίας, η οποία θα προβληθεί την 

25η Μαρτίου στις διαδικτυακές πλατφόρμες του Δήμου Κορινθίων, και β) στο πλαίσιο εορτασμού 

των διακοσίων χρόνων από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης του 1821, τον φωτισμό του 

κάστρου της Ακροκορίνθου, του Κορινθιακού Κόλπου, του Δημαρχείου Κορίνθου και της πλατείας 

Παναγή Τσαλδάρη στην πόλη της Κορίνθου.  

  Β.- Εξειδικεύει την πίστωση ποσού 18.452,40€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στον Δημοτικό 

Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και τον Κ.Α. 15/6471.0001 με τίτλο «Πολιτιστικές 

εκδηλώσεις», προκειμένου για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών : 

1. Μουσική κάλυψη της εκδήλωσης:  

Α. Καλλιτεχνική επιμέλεια και οργάνωση της παράστασης «Κλασικά μουσικά έργα στην 

επανάσταση του 1821», αμοιβές καλλιτεχνών, μετακίνηση των συντελεστών της συναυλίας 

από και προς την Κόρινθο,  

Β. Αμοιβή 5 μουσικών καλλιτεχνών της ορχήστρας του κ. Παναγιώτη Λάλεζα (κλαρίνο, 

λαούτο, κρουστά, πίπιζα, τραγούδι),  

συνολικού ποσού έως 7.900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 

2. Ηχητική-φωτιστική κάλυψη, βιντεοσκόπηση, μοντάζ και αναμετάδοση  στο διαδίκτυο, της 

συναυλίας με το συγκρότημα του κ. Παναγιώτη Λάλεζα και με το δεκαμελές σύνολο 

κλασικής μουσικής, ποσού έως 1.488,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.  
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3. Ψηφιακή εκτύπωση πανό διαστάσεων 18mx12m και κατασκευή ελληνικής σημαίας 

διαστάσεων 2.7mx4m, συνολικού ποσού έως 4.488,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

24%. 

 

4. Φωτισμός εξωτερικών χώρων, ήτοι: 

Α.Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης, εγκατάστασης και προγραμματισμού φωτιστικών  (για 4  

ημέρες): 

i. για τη σάρωση του ουρανού πάνω από τον Κορινθιακό Κόλπο, 

ii. για τον φωτισμό της σημαίας στο βράχο της Ακροκορίνθου και το φωτισμό του κάστρου, 

Β.Φωτισμός του κτιρίου του Δημαρχείου και της πλατείας Π. Τσαλδάρη  για 4 ημέρες, 

συνολικού ποσού έως 4.575,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης. 

 

          Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει. 

           Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/114/2021. 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 24-3-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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