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Αριθµός Πρακτικού 26

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της  01-07-2021

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

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

Πολιτισµού,  Κοινωνικής  Πολιτικής  και  Αλληλεγγύης,  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.39842/25.06.2021(ΦΕΚ 2744/

26.06.2021 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, 28 Ιουνίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη ∆ευτέρα, 5

Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00, την υπ’αριθµ. Πρωτ.  ∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 και την υπ'

αριθµ. 426/ΑΠ 77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,  συvεδρίασε σήµερα την

1η Ιουλίου 2021,  ηµέρα Πέµπτη  και ώρα  από 13:00 έως 13:30,  σε έκτακτη δια περιφοράς, µε

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

της Οικονοµικής Επιτροπής και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. πρωτ. 17859/01-07-2021 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  έξι (6) µέλη  και έτσι υπήρχε

vόµιµη απαρτία.
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Π α ρ ό ν τ ε ς

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

Κωνσταντίνα, 5) Πούρος Γεώργιος, 6)Πλατής Σπυρίδων,  

 Α π ό ν τ ε ς 

1) Πνευµατικός Αλέξανδρος,  2)Ταγαράς Βασίλειος, 3) Σταυρέλης Νικόλαος. 

         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 των θεµάτων διότι η υλοποίηση δηµόσιων τοιχογραφιών (graffiti)

µέσω  του  προγράµµατος  «ΜΟΡΙΑΣ  21»  µε  θέµα  την  Ελληνική  Επανάσταση,  στην  εξωτερική

επιφάνεια του κτιρίου του ∆ηµοτικού Θεάτρου Κορίνθου, έχει προγραµµατιστεί να λάβει χώρα από

τις  10 έως  τις  21-07-2021 και πρέπει άµεσα  να  προχωρήσουν οι ενέργειες  των εµπλεκόµενων

υπηρεσιών του ∆ήµου µας.

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

συζήτησης των ανωτέρω θεµάτων.

         ΑΠΟΦΑΣΗ   298  η  :  Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση

πίστωσης στον δηµοτικό προϋπολογισµό έτους 2021 για  την συµµετοχή  του ∆ήµου µας στο

πρόγραµµα  «ΜΟΡΙΑΣ  21»  »  θέτει  υπ'όψιν  των  µελών  της  Επιτροπής  µέσω  ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου,  το  υπ'  αριθµ.  πρωτ.  17825/01-07-2021  έγγραφο  του  Τµήµατος  Πολιτισµού  &

Αθλητισµού  της  ∆ιεύθυνσης  Κοινωνικής  Προστασίας,  Παιδείας   και  Πολιτισµού,  το  οποίο  έχει ως

εξής :  

ΘΕΜΑ:  Πρωτογενές  αίτηµα  για  την  κάλυψη  των  δαπανών  στα  πλαίσια  συµµετοχής  του
∆ήµου Κορινθίων στο πρόγραµµα  «ΜΟΡΙΑΣ 21».

Σχετ.: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 13368/21.5.2021 (Α∆Α: 65∆2ΩΛ7-9ΧΩ) απόφαση ορισµού Αντιδηµάρχου
Παιδείας, Πολιτισµού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης

Σύµφωνα µε την τροποποιηµένη της αριθ. 18/190/2021 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Κορινθίων, έγινε αποδοχή της δωρεάς από την εταιρεία µε την επωνυµία ΤΕΜΕΣ Α.Ε. και το
Ίδρυµα «Καπετάν Βασίλη και Κάρµεν Κωνσταντακόπουλου» προς το ∆ήµο µας και καθορίστηκαν
οι όροι του µνηµονίου της µεταξύ τους συνεργασίας, µε αφορµή την υλοποίηση δράσεων για τον
εορτασµό  της  επετείου  των  200  ετών  από  την  Ελληνική  Επανάσταση  του  1821.  Οι  ανωτέρω
δωρητές, ο ∆ήµος Κορινθίων  αλλά και εµβληµατικοί ∆ήµοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου που
διαδραµάτισαν  κοµβικό ρόλο  στην Ελληνική Επανάσταση,  θα συνεργαστούν, συµµετέχοντας  στη
δράση µε τίτλο «ΜΟΡΙΑΣ 21», η οποία περιλαµβάνει επιµέρους δραστηριότητες που  µνηµονεύουν
σηµαντικά  γεγονότα της ελληνικής ιστορίας και αναδεικνύουν τη συµβολή της περιοχής µας στην
επανάσταση του 1821.
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Στο  πλαίσιο  αυτό,  η  Ανώτατη  Σχολή  Καλών  Τεχνών  θα  αναλάβει  την  υλοποίηση  δηµόσιων
τοιχογραφιών  (graffiti) µε θέµα την Ελληνική Επανάσταση, στην εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου
του  ∆ηµοτικού Θεάτρου Κορίνθου, κληροδοτώντας στην πόλη µας ένα έργο υψηλής αισθητικής
αξίας αλλά και σύγχρονης προσέγγισης. 

Σύµφωνα  µε  τις  υποχρεώσεις  του  ∆ήµου  µας  οι  οποίες  προκύπτουν  από   την  ανωτέρω  ΑΟΕ,
προτείνουµε την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:

1. ∆ιαµονή  µε  παροχή  πρωινού  σε  ξενοδοχείο,  των  τεσσάρων  καλλιτεχνών  της  οµάδας
εργασίας της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, για έντεκα (11) διανυκτερεύσεις, σε ένα  (1)
δίκλινο  και δύο (2) µονόκλινα δωµάτια από 10 έως 21.7.2021, ποσού έως 1.754,52€ συµπ.
Φ.Π.Α. και φόρου διαµονής.

2. Παράθεση δύο γευµάτων ηµερησίως, για τους τέσσερις  καλλιτέχνες της ΑΣΚΤ, για έντεκα 
(11) ηµέρες, από 10 έως 21.7.2021, ποσού έως 1.320,56€ συµπ. Φ.Π.Α. 

3. Κέρασµα  είκοσι  (20)  ατόµων  στα  πλαίσια  παρουσίασης  του  προγράµµατος  σε
δηµοσιογράφους κατά την επίσκεψή τους στην Κόρινθο, ποσού έως 226,00€ συµπ. Φ.Π.Α.

4. Αµοιβή  καλλιτεχνών  της  Ανώτατης  Σχολής  Καλών  Τεχνών  για την  κάλυψη  της  δαπάνης
υλοποίησης έγχρωµης δηµόσιας τοιχογραφίας, ποσού έως 4.588,00€ συµπ. Φ.Π.Α. 

5. Ενοικίαση  και τοποθέτηση σκαλωσιάς για έντεκα (11) ηµέρες, από 10 έως 21.7.2021, στην
πρόσοψη  του  ∆ηµοτικού  Θεάτρου  Κορίνθου,  για  την  υλοποίηση  δηµόσιας  τοιχογραφίας,
ποσού έως 1.116,00€ συµπ. Φ.Π.Α. 

Τα  προς  προµήθεια  είδη/οι  αιτούµενες  υπηρεσίες  εµπίπτουν  αντίστοιχα  στους  ακόλουθους
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (CPV):
1. 55100000-1Υπηρεσίες ξενοδοχείων
2. 15894200-3 Έτοιµα γεύµατα
3. 15894200-3 Έτοιµα γεύµατα
4. 92312250-8 Υπηρεσίες παρεχόµενες από µεµονωµένους καλλιτέχνες
5. 45262100-2 Εργασίες ικριωµάτων

Οι  ανωτέρω  δαπάνες  συνολικού  ποσού  έως  9.005,08€  συµπ.  Φ.Π.Α.  θα  βαρύνουν  την
εγγεγραµµένη  στον  προϋπολογισµό  έτους  2021  πίστωση  µε  ΚΑ  15/6471.0001  και  τίτλο
«Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».

Παρακαλούµε:

 α) για την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής σχετικά µε την εξειδίκευση πίστωσης ποσού έως
9.005,08€ συµπ.  Φ.Π.Α.  στο  ∆ηµοτικό  Προϋπολογισµό  οικονοµικού  έτους  2021  και  στον  ΚΑ
15/6471.0001 και
 β) για περαιτέρω ενέργειες των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν.

      Ακολούθως,  ο  Πρόεδρος  εισηγείται  την  εξειδίκευση  της  πίστωσης  συνολικού  ποσού  έως

9.005,08€  (συµπ/νου  Φ.Π.Α.)   στον ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2021, η οποία θα

βαρύνει την εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό έτους 2021 πίστωση µε Κ.Α. 15/6471.0001 και τίτλο

«Πολιτιστικές  Εκδηλώσεις»,  για  την  υλοποίηση  δηµόσιων  τοιχογραφιών  (graffiti)  µέσω  του

προγράµµατος  «ΜΟΡΙΑΣ  21»  µε  θέµα  την  Ελληνική  Επανάσταση,  στην  εξωτερική  επιφάνεια  του

κτιρίου του ∆ηµοτικού Θεάτρου Κορίνθου, από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, σύµφωνα µε τους

όρους  του  Μνηµονίου  συνεργασίας κατόπιν  αποδοχής  δωρεάς  των:  1)εταιρείας  µε  την  επωνυµία

ΤΕΜΕΣ Α.Ε. και 2)Ιδρύµατος «Καπετάν Βασίλη και Κάρµεν Κωνσταντακοπούλου» υπέρ του ∆ήµου

Κορινθίων - πρόγραµµα  «ΜΟΡΙΑΣ 21»    και  σύµφωνα µε την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.
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       Η Οικονοµική Επιτροπή   κατόπιν επικοινωνίας  µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 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  9.005,08€  (συµπ/νου Φ.Π.Α.)  στον ∆ηµοτικό Προϋπολογι-

σµό οικονοµικού έτους 2021, η οποία θα βαρύνει την εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό έτους 2021

πίστωση µε Κ.Α. 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις»,  για την υλοποίηση δηµόσιων τοι-

χογραφιών (graffiti) µέσω του προγράµµατος «ΜΟΡΙΑΣ 21» µε θέµα την Ελληνική Επανάσταση, στην

εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου του ∆ηµοτικού Θεάτρου Κορίνθου, από την Ανώτατη Σχολή Καλών Τε-

χνών, η οποία έχει προγραµµατιστεί να λάβει χώρα από τις 10 έως τις 21-07-2021, σύµφωνα µε τους

όρους του Μνηµονίου συνεργασίας κατόπιν αποδοχής δωρεάς των: 1)εταιρείας µε την επωνυµία ΤΕ-

ΜΕΣ Α.Ε. και 2)Ιδρύµατος «Καπετάν Βασίλη και Κάρµεν Κωνσταντακοπούλου» υπέρ του ∆ήµου Κο-

ρινθίων - πρόγραµµα  «ΜΟΡΙΑΣ 21».

        Η συµµετοχή του ∆ήµου Κορινθίων σύµφωνα µε τις υποχρεώσεις οι οποίες προκύπτουν από

το εν λόγω Μνηµόνιο συνεργασίας,  αφορά την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών: 

1. ∆ιαµονή  µε  παροχή  πρωινού  σε  ξενοδοχείο,  των  τεσσάρων  καλλιτεχνών  της  οµάδας

εργασίας της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, για έντεκα (11) διανυκτερεύσεις, σε ένα  (1)

δίκλινο  και δύο (2) µονόκλινα δωµάτια από 10 έως 21.7.2021, ποσού έως 1.754,52€ συµπ.

Φ.Π.Α. και φόρου διαµονής.

2. Παράθεση δύο γευµάτων ηµερησίως, για τους τέσσερις  καλλιτέχνες της ΑΣΚΤ, για έντεκα 

(11) ηµέρες, από 10 έως 21.7.2021, ποσού έως 1.320,56€ συµπ. Φ.Π.Α. 

3. Κέρασµα  είκοσι  (20)  ατόµων  στα  πλαίσια  παρουσίασης  του  προγράµµατος  σε

δηµοσιογράφους κατά την επίσκεψή τους στην Κόρινθο, ποσού έως 226,00€ συµπ. Φ.Π.Α.

4. Αµοιβή  καλλιτεχνών  της  Ανώτατης  Σχολής  Καλών  Τεχνών  για  την  κάλυψη  της  δαπάνης

υλοποίησης έγχρωµης δηµόσιας τοιχογραφίας, ποσού έως 4.588,00€ συµπ. Φ.Π.Α. 

5. Ενοικίαση  και τοποθέτηση σκαλωσιάς για έντεκα (11) ηµέρες, από 10 έως 21.7.2021, στην

πρόσοψη του  ∆ηµοτικού  Θεάτρου  Κορίνθου,  για  την  υλοποίηση  δηµόσιας  τοιχογραφίας,

ποσού έως 1.116,00€ συµπ. Φ.Π.Α. 

    Τα προς  προµήθεια είδη/οι αιτούµενες  υπηρεσίες  εµπίπτουν   αντίστοιχα  στους  ακόλουθους

κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου ∆ηµοσίων Συµβάσεων (CPV):

1. 55100000-1Υπηρεσίες ξενοδοχείων

2. 15894200-3 Έτοιµα γεύµατα

3. 15894200-3 Έτοιµα γεύµατα
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4. 92312250-8 Υπηρεσίες παρεχόµενες από µεµονωµένους καλλιτέχνες

5. 45262100-2 Εργασίες ικριωµάτων

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 26/  298  /2021.-  

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 02-07-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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