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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

Από το Πρακτικό 25/29.7.2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
Αριθμός Απόφασης  176/2021 

 
Θέμα 1ο  ΕΗΔ: «Έγκριση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ετών 2021-2022» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 29η του μηνός Ιουλίου του έτους  2021, ημέρα της εβδομάδος 
Πέμπτη  και ώρα 20:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης,  
σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 
κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το 
άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 171οικ.14578/19.7.2021 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, και την Αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.46819/23-7-2021 (ΦΕΚ 3276/24-7-2021 τεύχος Β΄) ΚΥΑ, όπως τροποποιήθηκε 
με την αριθμ. 47302/26-7-2021 (ΦΕΚ 3349/26-7-2021 Β΄) όμοια «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 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 02 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ 
αριθμ. 21301/28-07-2021 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου Κυριαζή, που επιδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά, καθώς και στο 
Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών 
(33) μελών συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη δέκα οκτώ (18) μέλη, δηλαδή: 

     ΠΑΡΟΝΤΑ                                                                               
               
                            ΑΠΟΝΤΑ 

 

 Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 

 Ζαχαριάς Σπυρίδων 

 Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής 

 Μπίτζιος Δημήτριος  

 Καρσιώτης Παναγιώτης 

 Πούρος  Γεώργιος 

 Κόλλια Κωνσταντίνα 

 Καρασάββας Ιωάννης 

 Ζώγκος Ανδρέας 

 Κεφάλας Σταύρος 

 Σταυρέλης Νικόλαος 

 Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 

 Μουρούτσος Γεώργιος 

 Παπαϊωάννου Ευάγγελος 

 Πιέτρης Γεώργιος 

 Γκερζελής Ιωάννης  

 Πιέτρης Τιμολέων 

 Τζέκου Παρασκευή 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Παπαδημητρίου Σωτήριος  
2. Πνευματικός Αλέξανδρος 
3. Μελέτης Χρήστος  
4. Λύτρα Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
5. Ταγαράς Βασίλειος 
6. Μπουρσέ Ηλίας  
7. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα  
8. Δόντης Μιχαήλ 
9. Μανωλάκης Δημήτριος 
10.Λαμπρινός Παναγιώτης 
11.Κονδύλης Μαρίνος 

   12.Καλλίρης Πελοπίδας 
   13. Κορδώσης Χρήστος  
   14.Πλατής Σπυρίδων 
   15.Σπύρου Παναγιώτης  
  

      
 
        
οι οποίοι δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν 
νόμιμα. 
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Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων που κλήθηκαν νόμιμα δεν συμμετείχε κανένας. 
Στη συνεδρίαση συμμετείχε και  η Δελή Ευτυχία, Δημοτική υπάλληλος για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από  τα 
μέλη του Δημοτικού συμβουλίου να εγκρίνουν το κατεπείγον των θεμάτων της πρόσκλησης και της συνεδρίασης γενικά, που 
συνίσταται στο ότι πρέπει άμεσα ν΄ αποδοθούν στις σχολικές επιτροπές του Δήμου τα χρήματα για την κάλυψη απαραίτητων 
λειτουργικών δαπανών,  β) οι δράσεις -εκδηλώσεις ξεκινούν 1/8 έως και 13/8/2021 και δεν προβλέπεται να συνεδριάσει το 
Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τότε και γ) υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την ομαλή  λειτουργία της εγκατάστασης.  
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα έκρινε το κατεπείγον των θεμάτων της πρόσκλησης και κατ΄ επέκταση της συνεδρίασης. 
Δέχθηκε να συζητήσει το καθένα εκ των θεμάτων της πρόσκλησης ξεχωριστά και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτών.  
Επίσης, ο Πρόεδρος επεσήμανε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει και με το αριθμ. πρωτ. 7079/25-2-2015 (ΑΔΑ: 73Η8465ΦΘΕ-ΔΥΑ) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ έχει 
εκδοθεί κατεπείγουσα πρόσκληση και ανακύψουν έως την ώρα της συνεδρίασης και άλλα κατεπείγοντα θέματα που δεν 
περιλαμβάνονται στη πρόσκληση, το συμβούλιο πρέπει να αποφανθεί για τη συζήτησή τους εκτός ημερήσιας διάταξης με τη 
διαδικασία του κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 § 7 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει. 
 
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια έδωσε το λόγο στο κ. Δήμαρχο , ο οποίος πρότεινε για συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης ως 
κατεπείγον του θέματος  με τίτλο « Έγκριση διενέργειας προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού ετών 2021-2022», επειδή πρέπει 
να επισπευσθούν οι διαδικασίες της δημοπρασίας και να ολοκληρωθεί εντός του μηνός Αυγούστου, προκειμένου ο 
ανάδοχος να προσκομίσει εγκαίρως το ηλεκτρολογικό υλικό για τον εορταστικο στολισμό.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα 
δέχεται να συζητήσει το εν λόγω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.  
Ο Πρόεδρος κατόπιν έθεσε υπόψη των μελών του Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ. 19635/15-7-2021 εισήγηση του Τμήματος 
Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία καθ΄ 
όλον το περιεχόμενό της  έχει ως εξής:    
 

<<ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ» 

 
Έχοντας υπόψη : 

1. Το άρθρο 65, παρ. 1 του N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)  περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄ : ΄΄Το Δημοτικό Συμβούλιο 

αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο εκτός από κείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην 

αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε 

επιτροπή του΄΄  

2. Την παρ. 2, του άρθρου 67, του ν. 4270/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει : ΄΄2. Για την ανάληψη 

υποχρεώσεων που προβλέπεται να βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος και 

δεν υπερβαίνουν τα ποσά της προηγούμενης παραγράφου, η έγκριση παρέχεται με απόφαση του αρμόδιου 

διατάκτη.……….3. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών που 

συμπεριλαμβάνονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, η έγκριση παρέχεται με την απόφαση του από 

το νόμο οριζόμενου αρμόδιου οργάνου τους, με την οποία αναλαμβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου 

είδους’’…. 

3. Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της αρ. 23/2021 μελέτης, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 

845.381,34€ (με ΦΠΑ), η οποία συντάχθηκε από την υπάλληλο των Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Ηλεκτρομηχανολογικών έργων και Εγκαταστάσεων του Δήμου Κορινθίων Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ5, 

Καμτσιώρα Έλλη, και θεωρήθηκε από την αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ. και Πολεοδομίας του 

Δήμου Κορινθίων Πολ/κό Μηχ/κό ΠΕ3, Νικολέττα Γκεζερλή, και στην οποία αναφέρονται τα ποσά για 

τα έτη 2021 και 2022 ως κάτωθι: 

 
                                                                                                     .//. 
 

.//. 
 

.//. 
 

.//. 
 

.//. 
 

.//. 
 

.//. 
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ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗ 2021 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

2021 

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

2021-2022 

 

 

       Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ- 

ΓΙΣΜΟΥ  

2021 (€) 

ΠΟΣΟ (€) 

ΜΕ Φ.Π.Α. 
ΠΟΣΟ (€) 

ΜΕ Φ.Π.Α.  

ΠΟΣΟ (€) 

ΜΕ Φ.Π.Α. 2021 

ΠΟΣΟ (€)  

ΜΕ Φ.Π.Α. 2022 

ΠΟΣΟ (€) ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

2021-2022 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

      1 20/6662.0002 

Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού 

εγκαταστάσεων Κ.Χ. 

143.798,04 347,82 19.485,54 123.963,05 289.548,43 413.511,48 433.344,84 

      2 20/6691.0001 
Προμήθεια εορταστικού 

φωτισμού 
81.635,26 0 54.913,40 26.720,14 23.349,20 50.069,34 104.982,74 

      3 20/6661.0001 

Προμήθεια 

ηλεκτρολογικού υλικού 

Δημοτικών Κτιρίων 

60.000,00 0 0 59.949,91 187.104,22 247.054,13 247.054,13 

     4 20/6662.0007 
Προμήθεια φωτιστικών 

ιστών Δήμου Κορινθίων 
60.000,00 36.825,52 0 23.174,11 0 23.174,11 59.999,63 

  ΣΥΝΟΛΟ: 263.798,04 37.173,34 74.398,94 233.807,21 500.001,85 733.809,06 845.381,34 

  ΦΠΑ 24% 51.057,69 7.194,84 14.399,80 45.253,01 96.774,55 142.027,56 163.622,20 

  ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ (€) 212.740,35 29.978,50 59.999,14 188.554,20 403.227,30 591.781,50 681.759,14 

 
 

Παρακαλούμε 

 

Όπως μεριμνήσετε για : 

1. τη δέσμευση περί εγγραφής των πιστώσεων στον Δημοτικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Κορινθίων, όπως αυτές αναφέρονται 

στον ανωτέρω πίνακα και 
2. την έγκριση προμήθειας εορταστικού φωτισμού με ΚΑ 20/6691.0001 στο έτος 2021 και 2022 με τα ποσά που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα.  Η 

προμήθεια και ο κωδικός αφορούν σε  εορταστικούς στολισμούς στο πλαίσιο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των ετών 2021 και 
2022. 

     Για οποιαδήποτε πληροφορία είμαστε στη διάθεσή σας.>> 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα 
παραπάνω εκτεθέντα, την  με αρ. πρωτ. 19635/15-7-2021 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων  της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ. 14578/19-07-2021 του Υπουργείου 
Εσωτερικών, την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 46819/23-7-2021 (ΦΕΚ 3276/24-7-2021 Β΄) και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και 
αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018), 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α.- Για τη δέσμευση περί εγγραφής των πιστώσεων στον Δημοτικό Προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Κορινθίων, ως εξής:  
 

 Α/Α   ΚΑ  ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ  (€) ΜΕ Φ.Π.Α. 2022 

   1. 
20/6662.0002 

Προμήθεια ηλεκτρολογικού  υλικού εγκαταστάσεων 

Κ.Χ. 
        289.548,43 

   2.  20/6691.0001 Προμήθεια εορταστικού φωτισμού            23.349,20 

   3. 20/6661.0001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών 

Κτιρίων 
         187.104,22 

   4. 20/6662.0007 Προμήθεια φωτιστικών ιστών Δήμου Κορινθίων                          0 

   ΣΥΝΟΛΟ :          500.001,85 
   Φ.Π.Α   24%            96.774,55 
  ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ :          403.227,30 

 
 
Β.-  Την έγκριση προμήθειας εορταστικού φωτισμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια των ετών 2021 και 2022, ως κάτωθι: 
 

  

  
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗ 2021 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

2021 

 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

2021-2022 

 

 

       Α/Α ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ 

ΠΟΣΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟ- 

ΓΙΣΜΟΥ  

2021 (€) 

ΠΟΣΟ (€) 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

ΠΟΣΟ (€) 

ΜΕ Φ.Π.Α.  

ΠΟΣΟ (€) 

ΜΕ Φ.Π.Α. 2021 

ΠΟΣΟ (€)  

ΜΕ Φ.Π.Α. 2022 

ΠΟΣΟ (€) ΜΕ 

Φ.Π.Α. 

2021-2022 

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ 

(ΜΕ ΦΠΑ) 

          

      1 20/6691.0001 
Προμήθεια εορταστικού 

φωτισμού 
81.635,26 0 54.913,40 26.720,14 23.349,20 50.069,34 104.982,74 

 
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                                               Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  25 / 176 / 2021 

                           
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ 

                                      ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 
       Ακριβές Απόσπασμα 

         Κόρινθος, 30 - 07 - 2021 
          Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

  
         ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ     
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