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Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της  14-06-2021

    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 του άρθρου 1, της 
υπ' αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169 (ΦΕΚ Β΄ 2366) 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, 7 Ιουνίου 2021 και ώρα 
6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ'αριθμ.  
ΔΙΔΑΔΦ.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 14η  Ιουνίου 2021,  ημέρα Δευτέρα και ώρα 
10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ.πρωτ.15658/10-06-2021 
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' αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 
Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. 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 αριθμ. 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 οκτώ (8) μέλη και 
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έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.
Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος, 4) 
Πούρος Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος, 6)Ταγαράς Βασίλειος, 7) Σταυρέλης 
Νικόλαος. 8)Πλατής Σπυρίδων,

 Α π ό ν τ ε ς 
1)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά  την συζήτηση του 1ου  Θέματος εκτός 
Ημερήσιας Διάταξης).
 
          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
          ΑΠΟΦΑΣΗ 254η:  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Εξειδίκευση πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2021 για το 
Φεστιβάλ Δια Βίου Μάθησης»  θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής, το υπ' αριθμ. 
πρωτ.15036/07-06-2021 έγγραφο του Τμήματος Τουρισμού και Ενημέρωσης του 
Καταναλωτή της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης  του Δήμου, το οποίο έχει ως εξής : 
 
Θέμα: «Αίτημα την εξειδίκευση πίστωσης που αφορά δαπάνη για το Φεστιβάλ 
Δια Βίου Μάθησης»                                                       

• ΑΔΣ 58/2021
• Αρ. απόφασης Επικοινωνιακής δαπάνης του Γενικού Γραμματέα επικοινωνίας 

και Ενημέρωσης, 
• Αρ. Πρωτ. 941/02-02-2021 έγγραφο έγκρισης του ΕΟΤ
• Αρ. Πρωτ. 15035/7-6-2021 Πρωτογενές αίτημα

Σας διαβιβάζουμε το με αρ. πρωτ.15035 /07-06-2021 πρωτογενές αίτημα που αφορά 
την πραγματοποίηση «Φεστιβάλ Δια Βίου Μάθησης» στις 10 Ιουλίου 2021 και ώρα 
18.45 με 23.15  στο ανοιχτό Θέατρο της Αγίας Άννας στην Περιοχή Αγία Αννα της 
Κορίνθου σύμφωνα :
α. με το πλαίσιο των ισχυουσών υγειονομικών συνθηκών . 
β. το πλαίσιο και το πρόγραμμα της εκδήλωσης  το οποίο συνέταξε και επιμελήθηκε 
και εισηγήθηκε στον Δήμαρχο Κορινθίων , ως υπεύθυνο της Κορίνθου στο Global 
Network of Learning Cities της Unesco,ο Ειδικός Σύμβουλος του Δημάρχου και 
ομότιμος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Γεώργιος Μπαγάκης,  σε 
συνεργασία με την ομάδα για την Κόρινθο που Μαθαίνει .
Η Κόρινθος που Μαθαίνει, ενεργοποιείται στο Παγκόσμιο Δίκτυο Learning Cities της 
Unesco, στους  Πυλώνες της Εκπαίδευσης, -του Πολιτισμού και του 
Τουρισμού. Με το με αρ. πρωτ. 941/02-02-2021 έγγραφο του ΕΟΤ λάβαμε  την 
έγκριση πραγματοποίησης συναφών εκδηλώσεων.
Η δράση θα βαρύνει τον ΚΑ 00/6431.0007   με τίτλο  «Έξοδα ενημέρωσης 
Τουριστικής προβολής του Δήμου»  με το ποσό των 869 ευρώ.

Παρακαλούμε να προβείτε στην απαραίτητη εξειδίκευση της πίστωσης  για τη 
διάθεση συνολικής πίστωσης ποσού 869ευρώ (συμπεριλαμβάνεται το ΦΠΑ 24%) σε 
βάρος του ΚΑ 00/6431.0007  με τίτλο Έξοδα ενημέρωσης και Τουριστικής 
Προβολής του Δήμου” του προϋπολογισμού έτους 2021.

    Σύμφωνα με το υπ'αριθμ.15035/07-06-2021 Πρωτογενές Αίτημα η  δράση θα 
περιλαμβάνει:
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α.  Πλήρη βιντεοσκόπηση 5 ωρών εκτιμώμενο κόστος 496 (400 ευρώ καθαρή αξία και 
96 ευρώ ΦΠΑ)  με ικανότητα αναπαραγωγής στα social media και στους ιστότοπους 
τουριστικής προβολής του δήμου. 
β. Ηχητική, φωτιστική κάλυψη και τεχνική υποστήριξη  των παρουσιάσεων με την 
παροχή και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής  και προτζέκτορα και συναφών 
υπηρεσιών και  μέσων για έξι ώρες (6) με εκτιμώμενο κόστος 372 ευρώ (300 καθαρή 
αξία +72 ευρώ φπα).
Το συνολικό κόστος της εκδήλωσης εκτιμάται στο ποσό των 868 ευρώ. 

    Ακολούθως, ο Πρόεδρος εισηγείται την εξειδίκευση της πίστωσης συνολικού ποσού 
έως  869,00€  (συμπ/νου Φ.Π.Α.)  στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 
2021 και στον ΚΑ: 00/6431.0007 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης Τουριστικής 
προβολής του Δήμου» για το Φεστιβάλ Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με την εισήγηση 
της αρμόδιας υπηρεσίας.

       Η Οικονομική Επιτροπή  κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και 
έχοντας υπ'όψιν 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 κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

        Εξειδικεύει την πίστωση ποσού έως 869,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) στον Δημοτικό 
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021  που θα βαρύνει την εγγεγραμμένη  πίστωση με 
ΚΑ 00/6431.0007 και τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης Τουριστικής προβολής του Δήμου» για 
το Φεστιβάλ Δια Βίου Μάθησης, που θα λάβει χώρα στην Κόρινθο στις 10 Ιουλίου 2021 
στο ανοιχτό Θέατρο της Αγίας Άννας στην Περιοχή Αγία Άννα της Κορίνθου.
    Η συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων  στη διοργάνωση του εν λόγω Φεστιβάλ, αφορά 
στην κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:
α.  Πλήρη βιντεοσκόπηση 5 ωρών με ικανότητα αναπαραγωγής στα social media και 
στους ιστότοπους τουριστικής προβολής του Δήμου ποσού 496,00 € με Φ.Π.Α.
β. Ηχητική, φωτιστική κάλυψη και τεχνική υποστήριξη  των παρουσιάσεων με την 
παροχή και χρήση τεχνολογιών πληροφορικής  και προτζέκτορα και συναφών 
υπηρεσιών και  μέσων για έξι ώρες (6)  ποσού  372,00€ με Φ.Π.Α.
όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης. 
              Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς 
oρίζει.
             Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 23/254/2021.-
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Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 17-06-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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