
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 18

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 11-05-2021

    Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv,  πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

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

∆1α/Γ.Π.οικ. 27683/29.04.2021 (ΦΕΚ 1814/29.04.2021 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 τη ∆ευτέρα, 3 Μαΐου 2021

και ώρα 06:00 έως και έως και τη ∆ευτέρα, 10 Μαΐου 2021 και ώρα 6:00»,  την υπ’ αριθµ. πρωτ.

∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  και  την  υπ'  αριθµ.

426/ΑΠ77233/13-11-2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,  συvεδρίασε  µέσω

τηλεδιάσκεψης  σήµερα  την 11η Μαΐου 2021, ηµέρα  της  εβδoµάδας  Τρίτη και  ώρα   10:00, σε

τακτική συvεδρίαση και  ύστερα  από  τηv υπ'  αριθµ.  πρωτ.  11707/07-05-2021 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

∆ήµου Κορινθίων.

     Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,

εκλεγµένο µε την υπ' αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.

πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη

της µειοψηφίας «∆ύναµη 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 αριθµ. 342/2019 απόφασης ∆ηµοτικού 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 πέντε (5) µέλη και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

ΑΔΑ: 6ΙΦ0ΩΛ7-ΓΦΙ



1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα, 5)Πλατής Σπυρίδων,  

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Πούρος  Γεώργιος  (συνδέθηκε κατά  την συζήτηση του 2ου Θέµατος  Εκτός  ηµερησίας διάταξης),

2)Πνευµατικός  Αλέξανδρος  (συνδέθηκε  κατά  την  συζήτηση  του  1ου  Θέµατος  Εκτός  ηµερησίας

διάταξης), 3)Ταγαράς Βασίλειος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Θέµατος Εκτός ηµερησίας

διάταξης),  4)Σταυρέλης Νικόλαος,  (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Θέµατος Εκτός ηµερησίας

διάταξης).

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ   190  η  :  Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Αποδοχή

δωρεάς των 1)εταιρείας µε την επωνυµία ΤΕΜΕΣ Α.Ε. και 2)ιδρύµατος «Καπετάν Βασίλη και

Κάρµεν Κωνσταντακοπούλου» υπέρ του ∆ήµου Κορινθίων και καθορισµός όρων µνηµονίου

συνεργασίας»,  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.  

        Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφέρει ότι µε αφορµή τον εορτασµό της επετείου των 200 ετών από

την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και στο πλαίσιο αφενός µεν της εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης

της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε έδρα το ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου Αττικής  και αφετέρου της Κοινωφελούς δράσης του

κοινωφελούς,  ιδιωτικού,  µη  κερδοσκοπικού  Ιδρύµατος  «Καπετάν  Βασίλη  και  Κάρµεν

Κωνσταντακοπούλου»,  µε  γραφεία  στο  Παλαιό  Φάληρο  Αττικής,  οι  ανωτέρω  δύο  ∆ωρητές

αναλαµβάνουν δράση µε τίτλο «ΜΟΡΙΑΣ ΄21».  

      Στο πλαίσιο της δράσης αυτής, οι ∆ωρητές θα συνεργαστούν µε εµβληµατικούς δήµους της

Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  συµπεριλαµβανοµένου  του  ∆ωρεοδόχου,   ∆ήµου  Κορινθίων   οι

οποίοι  διαδραµάτισαν  κοµβικό  ρόλο  στην  Ελληνική  Επανάσταση,  προκειµένου  να

χρηµατοδοτήσουν  από  κοινού  ένα  πολυδιάστατο  Πρόγραµµα,  αποτελούµενο  από  επιµέρους

δραστηριότητες  οι  οποίες  θα  λάβουν  χώρα  εντός  συγκεκριµένου  χρονοδιαγράµµατος  µέσα  στα

τοπικά όρια των ∆ήµων αυτών και θα έχουν σκοπό να αναδείξουν το καθοριστικό για τη χώρα µας

ιστορικό αυτό γεγονός και να προβάλουν ταυτόχρονα ένα µήνυµα ενότητας. 

        Οι ∆ωρητές θα προβούν από κοινού, και κατά ποσοστό 50% έκαστος εξ αυτών, σε υλοποίηση

δωρεάς υπέρ του ∆ωρεοδόχου, ∆ήµου Κορινθίων, υπό τη µορφή της πλήρους χρηµατοδότησης

/χορηγίας,  και  µέχρι  του  ανώτατου  ποσού  των  είκοσι  χιλιάδων  ευρώ  (€20.000),   δράσεων,  οι

οποίες θα λάβουν χώρα εντός των τοπικών ορίων του ∆ωρεοδόχου ∆ήµου. 

    Ακολούθως  ο  Πρόεδρος  θέτει  υπ'όψιν  των  µελών  της  Επιτροπής  το  σχέδιο  Μνηµονίου

συνεργασίας, που έχει ως εξής:

ΑΔΑ: 6ΙΦ0ΩΛ7-ΓΦΙ



ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στην ________ σήµερα την _______2021 οι κάτωθι συµβαλλόµενοι: 

1. Η  ανώνυµη  εταιρεία  µε  την  επωνυµία  «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», µε έδρα το ∆ήµο Παλαιού Φαλήρου Αττικής, οδός Πεντέλης, αρ. 5,
µε  Α.Φ.Μ.  094509431,  ∆.Ο.Υ.  Φ.Α.Ε.  Πειραιά,  αρ.  Γ.Ε.ΜΗ  122431301000,  νόµιµα
εκπροσωπούµενη στο παρόν από τον __________, (εφεξής στο παρόν και χάριν συντοµίας
καλούµενη «ΤΕΜΕΣ» )

2. Το  κοινωφελές  ιδιωτικό  µη  κερδοσκοπικό  Ίδρυµα  «Καπετάν  Βασίλη  και  Κάρµεν
Κωνσταντακοπούλου», µε γραφεία στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Ζεφύρου,
αριθµός 60, νόµιµα εκπροσωπούµενο στο παρόν από τον ___________________, (εφεξής
καλούµενο «Ίδρυµα»),

(Η  ΤΕΜΕΣ» και το «Ίδρυµα» από κοινού εφεξής καλούµενα «∆ωρητές») και 

3. Ο ∆ήµος Κορινθίων Νοµού Κορίνθου, που εδρεύει στην Κόρινθο, ………….., Τ.Κ.………..,
νοµίµως  εκπροσωπούµενος  στο  παρόν  από  τον  _______________  δυνάµει  της  από
___________απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, (εφεξής καλούµενος χάριν συντοµίας
«∆ωρεοδόχος») 

συνοµολογούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Με αφορµή τον εορτασµό της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση του 1821 και
στο  πλαίσιο  αφενός  µεν  της  εταιρικής  κοινωνικής  ευθύνης  της  ΤΕΜΕΣ  και  αφετέρου  της
κοινωφελούς δράστης του Ιδρύµατος, οι ∆ωρητές αναλαµβάνουν δράση µε τίτλο «ΜΟΡΙΑΣ ΄21».
Στο  πλαίσιο  της  δράσης  αυτής,  οι  ∆ωρητές  θα  συνεργαστούν  µε  εµβληµατικούς  δήµους  της
Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  συµπεριλαµβανοµένου  του  ∆ωρεοδόχου,  οι  οποίοι  διαδραµάτισαν
κοµβικό  ρόλο  στην  Ελληνική  Επανάσταση,  προκειµένου  να  χρηµατοδοτήσουν  από  κοινού  ένα
πολυδιάστατο  Πρόγραµµα,  αποτελούµενο  από  επιµέρους  δραστηριότητες  οι  οποίες  θα  λάβουν
χώρα εντός συγκεκριµένου χρονοδιαγράµµατος  µέσα στα  τοπικά όρια των ∆ήµων αυτών  και θα
έχουν  σκοπό  να  αναδείξουν  το  καθοριστικό  για  τη  χώρα  µας  ιστορικό  αυτό  γεγονός  και  να
προβάλουν ταυτόχρονα ένα µήνυµα ενότητας.

ΑΡΘΡΟ 1 – ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  

Οι ∆ωρητές θα προβούν  από  κοινού, και κατά ποσοστό  50% έκαστος  εξ αυτών,  σε υλοποίηση
δωρεάς υπέρ του ∆ωρεοδόχου, υπό τη µορφή της πλήρους χρηµατοδότησης/χορηγίας, και µέχρι
του  ανώτατου  ποσού  των  είκοσι  χιλιάδων  ευρώ  (€20.000),  των  αναλυτικά  αναφερόµενων  στο
Μέρος 1 του Παραρτήµατος 1 δράσεων, οι οποίες θα λάβουν χώρα εντός των τοπικών ορίων του
∆ωρεοδόχου για την οποία  οι ∆ωρητές θα προβούν σε υλοποίηση δωρεάς υπέρ του ∆ωρεοδόχου,
υπό την µορφή πλήρους χρηµατοδότησης/χορηγίας σύµφωνα µε τα κατωτέρω αναφερόµενα. Τις
δράσεις αυτές, εφεξής συνολικά καλούµενες χάριν συντοµίας το «Έργο», θα αναλάβουν να φέρουν
εις πέρας και να υλοποιήσουν κατά τα επιµέρους τµήµατά τους ιδιώτες – οικονοµικοί φορείς µε τους
οποίους θα συµβληθούν απευθείας  οι ∆ωρητές µε τη συναίνεση  του  ∆ωρεοδόχου ως εκ  τρίτου
συµβαλλόµενου, καθορίζοντας  οι ∆ωρητές, κατά την κρίση τους, τους ειδικότερους και επιµέρους
όρους  της  µεταξύ  τους  συνεργασίας,  σύµφωνα  µε  τις  προβλέψεις  του  Παραρτήµατος  1  του
παρόντος.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΩΡΕΟ∆ΟΧΟΥ

ΑΔΑ: 6ΙΦ0ΩΛ7-ΓΦΙ



1.  Ο  ∆ωρεοδόχος  αναλαµβάνει  τις  υποχρεώσεις  που  αναφέρονται  αναλυτικά  στο  Μέρος  2  του
Παραρτήµατος  1  του  παρόντος  αναφορικά  µε  τις  επιµέρους  δράσεις  του  Έργου   και  παρέχει,
εφόσον του ζητηθεί, τη γνώµη του σε περιοδικές συναντήσεις του µε τους ∆ωρητές.

 2. Ο ∆ωρεοδόχος  δεν έχει ουδεµία υποχρέωση επίσηµης παραλαβής των τοιχογραφιών  και δεν
µετέχει στην Επιτροπή Παραλαβής. Ωστόσο, δύναται να εγκρίνει τα στάδια δηµιουργίας τους όπως
το θέµα, το αρχικό σχέδιο και την επιλογή τοίχου.

 3. Στις συµβάσεις µεταξύ των ∆ωρητών και των ιδιωτών – οικονοµικών φορέων θα ορίζονται τα
επιµέρους στάδια παράδοσης του Έργου, καθώς και το χρονοδιάγραµµα αυτών. 

4. Εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ολοκλήρωση της ∆ηµόσιας Τοιχογραφίας,  θα
ορισθεί  Επιτροπή  Παραλαβής  της  αποτελούµενη  από  ένα   εκπρόσωπο   της  Ανώτατης  Σχολής
Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) και δύο εκπροσώπους που θα υποδείξουν οι ∆ωρητές, σύµφωνα µε την
οικεία σύµβαση έργου µεταξύ ∆ωρητών και ΑΣΚΤ, η οποία θα προβεί σε παραλαβή της ∆ηµόσιας
Τοιχογραφίας εντός επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών από τη σύστασή της. 

Ρητά  συµφωνείται  µε  το  παρόν  ότι  οι  ∆ωρητές  ουδεµία  ευθύνη  έχουν  για  τυχόν  πραγµατικά
ελαττώµατα  του  Έργου,  εµφανή  και  κρυµµένα  ή  για  την  έλλειψη  συµφωνηµένων  ιδιοτήτων  των
ανωτέρω δράσεων, εκτός αν τα απέκρυψαν µε δόλο ή βαρεία αµέλεια  ή για τυχόν  καθυστέρησης
παράδοσης  του  Έργου  ή  τµήµατος  ή  για   πληµµελή  εκπλήρωση  ή  παραβίασης  των  όρων  των
συναφθεισόµενων µε τους ιδιώτες συµβάσεων εκ µέρους των ιδιωτών. .

4. Ο ∆ωρεοδόχος υποχρεούται να µνηµονεύει την παρούσα δωρεά των ∆ωρητών στα πλαίσια του
συνόλου των δράσεων που συνιστούν το Έργο, δεν δύναται όµως να χρησιµοποιεί τα σήµατα ή
λογότυπα των ∆ωρητών χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συναίνεσή τους.

ΑΡΘΡΟ 3 – ΑΠΟ∆ΟΧΗ ∆ΩΡΕΑΣ

Ο  ∆ωρεοδόχος  δια  του  νοµίµου  ως  άνω  εκπροσώπου  του  και  σύµφωνα  µε  την  από  ______
Απόφαση  της Οικονοµικής Επιτροπής,  αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τη  δωρεά µε τους
ρητά στο παρόν αναφερόµενους όρους.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1.  Η  παράβαση  οποιουδήποτε  από  τους  όρους  του  παρόντος,  οι  οποίοι  θεωρούνται  όλοι
ουσιώδεις, από οποιοδήποτε εκ των συµβαλλοµένων µερών, παρέχει στο άλλο µέρος το δικαίωµα
να αξιώσει αποκατάσταση  των  αντισυµβατικών ενεργειών  εντός  ευλόγου  χρόνου. Σε περίπτωση
υπαίτιας µη αποκατάστασης από την πλευρά του παραβιάζοντος µέρους, το µη παραβιάζον µέρος
έχει το δικαίωµα να καταγγείλει το  παρόν  σύµφωνα µε την  κείµενη  νοµοθεσία,  αξιώνοντας  κάθε
θετική ή αποθετική ζηµία.

2.  Το  παρόν  διέπεται  και  ερµηνεύεται  σύµφωνα  µε  το  Ελληνικό  ∆ίκαιο.   Τυχόν  διαφωνίες  ή
διαφορές  µεταξύ  των  συµβαλλοµένων  µερών για την  ερµηνεία  και την  εφαρµογή  των  όρων  του
παρόντος, εφόσον δεν καταστεί δυνατό να επιλυθούν στο πλαίσιο φιλικής διευθέτησης µεταξύ τους,
θα υπάγονται στην καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητα των ∆ικαστηρίων της Αθήνας. 

3.  Το  παρόν  και  το  περιεχόµενό  του  µπορεί  να τροποποιείται,  εξειδικεύεται,  και  συµπληρώνεται
µόνο  κατόπιν  έγγραφης  συµφωνίας  των  συµβαλλόµενων  µερών.  To παρόν  υπερισχύει  κάθε
προηγούµενης συµφωνίας µεταξύ των µερών, έγγραφης ή προφορικής

4.  Η  µη  άσκηση  δικαιωµάτων  ή  η  παράλειψη  υποχρεώσεων  από  οποιοδήποτε  συµβαλλόµενο
µέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς το παρόν ή η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που
προβλέπει  το  παρόν  από  οποιοδήποτε  συµβαλλόµενο  µέρος,  δεν  µπορεί  να  θεωρηθεί  ως
παραίτηση  των συµβαλλόµενων µερών  από δικαίωµα ή  απαλλαγή από τις  υποχρεώσεις  τους  ή
αναγνώριση δικαιωµάτων στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από το παρόν. 
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5. Όλοι  οι  όροι  του  παρόντος  θεωρούνται  ουσιώδεις  και  η  µη  τήρηση  έστω  και  ενός  εξ  αυτών
παρέχει δικαίωµα καταγγελίας του.

Αφού συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και αποδέχτηκαν οι συµβαλλόµενοι, και προς απόδειξή τους
συντάχθηκε το παρόν και υπογράφηκε σε τρία (3) πρωτότυπα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΜΕΣ                                                                               ΓΙΑ ΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ

       
____________________                ____________________
Μαρίνα Παπατσώνη                                                                       Ξενοφώντας Κάππας
Γενική ∆ιευθύντρια Επιχειρηµατικής Ανάπτυξης                                   ∆ιευθυντής  
και Εταιρικών Υποθέσεων                  

                                                                                             ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

____________________                                                                 ____________________            
Στέφανος Κοντοστέργιος                                                                    Βασίλης Νανόπουλος 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής                                                                             ∆ήµαρχος                        

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

ΜΕΡΟΣ 1 – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

2. ∆ηµόσιες Τοιχογραφίες 

• Θα δηµιουργηθεί από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών ∆ηµόσια Τοιχογραφία (graffiti) σε
αµοιβαία  συµφωνηθέν  σηµείο  της  πόλης  (Πνευµατικό  Κέντρο  Αρχαίας  Κορίνθου)  µε
έµπνευση από τον Αγώνα της Ανεξαρτησίας. 

3. Γαστρονοµία

• Στα χνάρια των Επαναστατών του 1821 παρακολουθούµε τον τρόπο ζωής των ανταρτών
εκείνης της εποχής, εστιάζοντας στις διατροφικές τους συνήθειες.

• Το Πανεπιστήµιο Πελοποννήσου  έχει ολοκληρώσει έρευνα αναφορικά µε τα υλικά και τις
γραπτές  µαρτυρίες  χρήσης  των  πρώτων  υλών  την  εποχή  της  Ελληνικής  Επανάστασης.
Σηµαντική είναι η σύνδεση  του  προγράµµατος  µε τα παραδοσιακά τοπικά προϊόντα (π.χ.
ελιές, ελαιόλαδο, κρασί) τα οποία είναι τουλάχιστον 30 υλικά και 30 µαρτυρίες της εποχής.

• Το  υλικό  το  επεξεργάζεται  η  DGC  για  να  προκύψει  το  περιεχόµενο  για  τις  διάφορες
εφαρµογές (Σεφ, ιστοσελίδα, κτλ).

•  Ο chef Λευτέρης Λαζάρου αξιοποιώντας το υλικό της παραπάνω έρευνας, θα δηµιουργήσει
ειδικές συνταγές εµπνευσµένες από την επανάσταση. Οι συνταγές αυτές θα είναι διαθέσιµες
στο κοινό µέσα από ενδιαφερόµενα εστιατόρια της Πελοποννήσου, τα οποία θα τις εντάξουν
στο προσφερόµενο µενού τους.

• Η  ΤΕΜΕΣ  µέσω  του  επιµελητηρίου  Μεσσηνίας  θα  ενηµερώσει  τα  εστιατόρια  της  για  να
εντάξουν στο µενού τους το µενού του 1821 που θα προτείνει ο κος. Λαζάρου.

4. ∆ιαδροµές

• Έχουν σχεδιαστεί από την  DGC και έχουν ενσωµατωθεί όλα τα σηµεία ενδιαφέροντος και
µνηµεία του ∆ήµου που σχετίζονται µε την επανάσταση. Οι διαδροµές εγκρίνονται από τον
∆ήµο.

5. Αιωνόβια δέντρα

• Ο ∆ήµος λειτουργεί επικουρικά στην παροχή πληροφοριών, έγκριση υλικού και δοκιµαστικές
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διαδροµές για να ελεγχθεί η προσβασιµότητα στα αιωνόβια δέντρα.  

• Ο ∆ήµος παρέχει άδεια σήµανσης, σε συνέχεια εστιασµένης πρότασης των ∆ωρητών για
σχετικές πινακίδες στα δέντρα.

6. Πρόγραµµα επικοινωνίας του προγράµµατος

• Το λογότυπο του ∆ήµου θα προβληθεί στην ιστοσελίδα του προγράµµατος.

• Η  συνεργασία  µε  το  ∆ήµο  θα  ανακοινωθεί  στο  δελτίο  τύπου  παρουσίασης  του
προγράµµατος.

• Η  συνεργασία  µε  τον  ∆ήµο  θα  παρουσιαστεί  στην  συνέντευξη  τύπου  παρουσίασης  του
προγράµµατος. 

ΜΕΡΟΣ 2 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΩΡΕΟ∆ΟΧΟΥ
Ι. Ψηφιακό Έκθεµα 

ΙΙ. ∆ηµόσια Τοιχογραφία 

Όσον  αφορά  ειδικότερα  την  επιµέρους  δράση  του  Έργου  για  τη  δηµιουργία  ∆ηµόσιας
Τοιχογραφίας  (graffiti), η τελευταία θα δηµιουργηθεί από την Ανώτατη  Σχολή  Καλών  Τεχνών σε
σηµείο  της  πόλης  το  οποίο  θα συµφωνηθεί  από  κοινού  µε  το  ∆ωρεοδόχο,  εντός  του  χρονικού
διαστήµατος από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο 2021. Ο ∆ωρεοδόχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να
παραδώσει  τον  συµφωνηθέντα  τοίχο  σύµφωνα  µε  τις  προδιαγραφές  του  έργου  (στεγανότητα,
καθαρή  επιφάνεια,  άδεια  χρήσης)  την ηµεροµηνία. Η  επιλογή  του  θέµατος  και  της  ίδιας  της
∆ηµόσιας Τοιχογραφίας θα εγκριθεί από το ∆ωρεοδόχο.

Οι ∆ωρητές θα αναλάβουν   την  ασφάλεια των εργαζοµένων  καλλιτεχνών  της  Ανώτατης  Σχολής
Καλών Τεχνών σε επίπεδο αστικής ευθύνης και εργατικού ατυχήµατος.

Ο ∆ωρεοδόχος αναλαµβάνει την υποχρέωση όπως καλύψει τα έξοδα διαµονής και διατροφής της
οµάδας  εργασίας  της  Ανωτάτης  Σχολής  Καλών  Τεχνών  καθώς  και  να  παρέχει  κάθε  αναγκαία
συνδροµή και εξοπλισµό (σκαλωσιές, άδειες χρήσης και ό,τι άλλο σχετικό προκύψει), αναγκαία για
τη δηµιουργία της Τοιχογραφίας 

Η παράδοση της ∆ηµόσιας Τοιχογραφίας θα λάβει χώρα εντός οκτώ (8) ηµερών από την έναρξη
των εργασιών, µε την επιφύλαξη ανωτέρας βίας, όπως υγειονοµικά δεδοµένα και ακραίες καιρικές
συνθήκες, οι οποίες εµποδίζουν την ολοκλήρωσή του εντός του ανωτέρω διαστήµατος, οπότε και ο
χρόνος παράδοσης θα παραταθεί αναλόγως. 

Η  ∆ηµόσια  Τοιχογραφία  θα  παραµένει  στην  πλήρη  διαχείριση  του  ∆ωρεοδόχου,  ενώ  οι  ∆ωρητές
δηλώνουν ότι δεν θα έχουν καµία απολύτως αξίωση επ’ αυτής. 
 

   Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται την  αποδοχή από τον ∆ήµο Κορινθίων,  της  δωρεάς υπό τη

µορφή  της  πλήρους  χρηµατοδότησης  /χορηγίας   υπέρ  του  ∆ωρεοδόχου,  ∆ήµου  Κορινθίων,  των

δωρητών  :  1)  Της   ανώνυµης  εταιρείας  µε  την  επωνυµία  «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  µε  έδρα  το  ∆ήµο  Παλαιού  Φαλήρου  Αττικής,  και  2)Του

κοινωφελούς  ιδιωτικού  µη  κερδοσκοπικού  Ιδρύµατος  «Καπετάν  Βασίλη  και  Κάρµεν

Κωνσταντακοπούλου», µε γραφεία στο Παλαιό Φάληρο Αττικής,   και µέχρι του ανώτατου ποσού των

είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000),    δράσεων,   οι οποίες θα λάβουν χώρα εντός των τοπικών ορίων

του ∆ωρεοδόχου  ∆ήµου,  µε  αφορµή τον εορτασµό της επετείου των 200 ετών από την Ελληνική

Επανάσταση  του  1821    στα  πλαίσια  της  δράσης  µε  τίτλο  «ΜΟΡΙΑΣ  ΄21»  σε  συνεργασία  µε

εµβληµατικούς  δήµους  της  Περιφέρειας  Πελοποννήσου,  συµπεριλαµβανοµένου  του  ∆ωρεοδόχου,
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∆ήµου Κορινθίων  οι οποίοι διαδραµάτισαν κοµβικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση, µε  σκοπό να

αναδείξουν το καθοριστικό για τη χώρα µας ιστορικό αυτό γεγονός και να προβάλουν ταυτόχρονα ένα

µήνυµα ενότητας, 

     Επίσης, εισηγείται τον καθορισµό όρων του Μνηµονίου συνεργασίας που θα συναφθεί µεταξύ: 1)

Της  ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  µε  έδρα  το  ∆ήµο  Παλαιού  Φαλήρου  Αττικής,  2)Του  κοινωφελούς  ιδιωτικού  µη

κερδοσκοπικού  Ιδρύµατος   «Καπετάν  Βασίλη  και  Κάρµεν  Κωνσταντακοπούλου»,  µε  γραφεία  στο

Παλαιό Φάληρο Αττικής,  και  3)Του ∆ήµου Κορινθίων, µε νόµιµο εκπρόσωπο και υπογράφοντα τον

∆ήµαρχο Κορινθίων,   όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ανωτέρω προτεινόµενο σχέδιο

Μνηµονίου, που θα αφορά στην  εν λόγω χρηµατοδότηση /χορηγία, προς τον ∆ήµο Κορινθίων.

       Η Οικονοµική Επιτροπή  κατόπιν διαλογικής συζήτησης µέσω τηλεδιάσκεψης και έχοντας υπ'όψιν

την  ανωτέρω  εισήγηση  του  Προέδρου,  το  σχέδιο  Μνηµονίου  συνεργασίας µεταξύ  του  ∆ήµου

Κορινθίων  και  των  ανωτέρω  δωρητών,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.3852/2010,  όπως

αντικαταστάθηκε και ισχύει,  καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νοµοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

       Α.-Αποδέχεται  την δωρεά υπέρ του ∆ωρεοδόχου, ∆ήµου Κορινθίων, υπό τη µορφή της πλήρους

χρηµατοδότησης  /χορηγίας,   των  δωρητών  :  1)  Της   ανώνυµης  εταιρείας  µε  την  επωνυµία

«ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  ΑΝΩΝΥΜΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  µε  έδρα  το  ∆ήµο  Παλαιού

Φαλήρου Αττικής, και 2)Του κοινωφελούς ιδιωτικού µη κερδοσκοπικού Ιδρύµατος  «Καπετάν Βασίλη

και Κάρµεν Κωνσταντακοπούλου», µε γραφεία στο Παλαιό Φάληρο Αττικής,    και µέχρι του ανώτατου

ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (€20.000),   δράσεων,  οι οποίες θα λάβουν χώρα εντός των τοπικών

ορίων  του  ∆ωρεοδόχου  ∆ήµου,  µε  αφορµή  τον  εορτασµό  της  επετείου  των  200 ετών  από  την

Ελληνική Επανάσταση του 1821   στα πλαίσια της δράσης µε τίτλο «ΜΟΡΙΑΣ ΄21» σε συνεργασία

µε εµβληµατικούς δήµους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, συµπεριλαµβανοµένου του ∆ωρεοδόχου,

∆ήµου Κορινθίων  οι οποίοι διαδραµάτισαν κοµβικό ρόλο στην Ελληνική Επανάσταση, µε  σκοπό να

αναδείξουν το καθοριστικό για τη χώρα µας ιστορικό αυτό γεγονός και να προβάλουν ταυτόχρονα ένα

µήνυµα ενότητας, 

          Β.-Καθορίζει τους όρους του Μνηµονίου συνεργασίας για την υλοποίηση της εν λόγω δωρεάς

υπέρ του ∆ωρεοδόχου, το οποίο και θα συναφθεί µεταξύ: 

1.Της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ»,  µε  έδρα  το  ∆ήµο  Παλαιού  Φαλήρου  Αττικής,  οδός  Πεντέλης,  αρ.  5,  µε  Α.Φ.Μ.

094509431, ∆.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Πειραιά, αρ. Γ.Ε.ΜΗ 122431301000, νόµιµα εκπροσωπούµενης,

2.Του  κοινωφελούς  ιδιωτικού  µη  κερδοσκοπικού  Ιδρύµατος  «Καπετάν  Βασίλη  και  Κάρµεν

Κωνσταντακοπούλου», µε γραφεία στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, επί της οδού Ζεφύρου, αριθµός

60, νόµιµα εκπροσωπούµενου  και

ΑΔΑ: 6ΙΦ0ΩΛ7-ΓΦΙ



3.Του ∆ήµου Κορινθίων  που εδρεύει στην Κόρινθο, νοµίµως εκπροσωπούµενου από τον ∆ήµαρχο

Κορινθίων,   

       όπως οι όροι αυτοί ακριβώς και αναλυτικά αποτυπώνονται  στο ανωτέρω σχέδιο Μνηµονίου που

περιλαµβάνεται  στο  ιστορικό  της  παρούσης,  το  οποίο  και  υπογράφει  ο  ∆ήµαρχος  Κορινθίων  ως

νόµιµος εκπρόσωπος του ∆ήµου Κορινθίων, 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 18/  190  /2021.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 19-05-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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