
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 55 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  09-11-2021 

 
      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 της υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 61910/7-10-

2021 (ΦΕΚ 4674/8-10-2021 Β΄ τεύχος) 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, 25 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ’ αριθ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθ. 426 

του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθ. 

πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/187/οικ.20236/25.10.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (65η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ 

αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021,υπ’αριθμ.643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, 

μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 9η Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 

10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 32836/05-11-2021 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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος 

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

     Επειδή ο κ.Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την υπ' αριθ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθ. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
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πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική 

παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 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 υπ’ αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το 

αναπληρωματικό μέλος κ.Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα, μέσω τηλεδιάσκεψης, έξι (6) 

μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Μπίτζιος Δημήτριος, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4) Πνευματικός 

Αλέξανδρος, 5)Σταυρέλης Νικόλαος, 6) Πλατής Σπυρίδων.  

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Ζαχαριάς Σπυρίδων (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου Εκτός Ημερησίας διάταξης  θέματος), 

2)Πούρος  Γεώργιος, (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 2ου Εκτός Ημερησίας διάταξης θέματος), 

3)Μελέτης Χρήστος. 

  

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

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

συζήτησης του 2ου θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό 

προϋπολογισμό έτους 2021 για τη διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων της επετειακής εκδήλωσης 

«Και με φως και με θάνατο» την 5.12.2021», διότι θα πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες για την 

πραγματοποίησή της, καθώς απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για τις διαδικασίες αναθέσεων, 

σύμφωνα με τον Ν. 4782/2021, όπως ισχύει. 

           Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον  της συζήτησης του ανωτέρω 

θέματος.                  

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 625η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 

«Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2021 για τη διοργάνωση από 

το Δήμο Κορινθίων της επετειακής εκδήλωσης «Και με φως και με θάνατο» την 5.12.2021» 

αναφέρει ότι η εν λόγω εκδήλωση είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 17 

Οκτωβρίου 2021, λόγω όμως των άσχημων καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη την 

ημέρα η  εκδήλωση αναβλήθηκε. 

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει, υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 08.11.2021 τεχνική 

έκθεση με τίτλο «Διοργάνωση της επετειακής εκδήλωσης «Και με φως και με θάνατο» την 

5.12.2021 προϋπολογισμού 1.538.00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) η οποία έχει συνταχθεί 

από το Τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού Δήμου Κορινθίων, καθώς και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 32881/08.11.2021 εισήγηση του 

Τμήματος Πολιτισμού & Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού 

Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 
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ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα για τη διοργάνωση της επετειακής εκδήλωσης «Και με φως και με  
θάνατο». 
Σχετ.: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 24750/30.8.2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΞΝΩΛ7-ΙΕΟ) απόφαση ορισμού Αμίσθου  
Αντιδημάρχου Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης. 
 
Ο Δήμος Κορινθίων στα πλαίσια των επετειακών εκδηλώσεων εορτασμού των 200 χρόνων από την έναρξη της 
Ελληνικής Επανάστασης, προτίθεται να διοργανώσει εκ νέου, τη μορφωτική- ψυχαγωγική εκδήλωση με τίτλο «Και με 
φως και με θάνατο», στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021, η οποία είχε ακυρωθεί λόγω 
δυσχερών καιρικών συνθηκών.  

Πρόκειται για την παρουσίαση τεσσάρων συγγραφικών έργων από τους ίδιους τους συγγραφείς τους. Ειδικότερα, ο κ. 
Θωμάς Κοροβίνης θα μιλήσει για το βιβλίο του «Ολίγη μπέσα, ωρέ μπράτιμε» Η τελευταία ώρα του Οδυσσέα 
Ανδρούτσου, ο κ. Παντελής Μπουκάλας για το θεατρικό έργο του «Το μάγουλο της Παναγίας», που αναφέρεται στο βίο 
και την πολιτεία του Γεωργίου Καραϊσκάκη, ο συντοπίτης μας, κ. Γιάννης Μπάρτζης για το ιστορικό μυθιστόρημα 
«Κρινολίνο και Γιαταγάνι», που εμπνέεται από τα διπλωματικά γεγονότα της επαναστατικής περιόδου και η κα Δήμητρα 
Καμαρινού για το βιβλίο της με τίτλο «Γυμνές αλήθειες γυναικών. Η αθέατη ιστορία», με στοιχεία από την Ιστορία των 
ανώνυμων γυναικών στα χρόνια του 1821 και σήμερα. Η συζήτηση διανθίζεται από παραδοσιακή μουσική, αυθεντικά 
ιστορικά τραγούδια και ανάγνωση από επαγγελματία ηθοποιό, αποσπασμάτων των έργων των ανωτέρω συγγραφέων. 
Η εκδήλωση θα κλείσει με ψωμί, κρασί, τυρί, τσίπουρο και ελιές, όπως οι συνάξεις των αγωνιστών του 1821, στη 
μνήμη των οποίων είναι αφιερωμένη η εν λόγω δοργάνωση. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε ο Δήμος να καλύψει τις εξής δαπάνες για τη διοργάνωση της εκδήλωσης: 

1. Μουσική κάλυψη της εκδήλωσης, ήτοι αμοιβή τετραμελούς συγκροτήματος παραδοσιακής μουσικής, ποσού 
έως 918,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2. Ηχητική κάλυψη, ποσού έως 620,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

Τα προς προμήθεια είδη/οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν αντίστοιχα στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 

1. 92312130-1 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες μουσικών συγκροτημάτων  

2. 92370000-5: Υπηρεσίες τεχνικών ήχου  
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.538,00€ 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 την διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης και την εξειδίκευση 
πίστωσης ποσού 1.538,00€ στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και στον ΚΑ 15/6471.0001 και 
β) για περαιτέρω ενέργειες των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν. >> 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την διοργάνωση από τον Δήμο Κορινθίων της ως 

άνω αναφερόμενης εκδήλωσης και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.538,00€ 

(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 σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής τεχνικής έκθεσης: 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

CPV :92312130-1 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες μουσικών συγκροτημάτων    

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

      1         Μουσική κάλυψη της εκδήλωσης, ήτοι 
αμοιβή τετραμελούς συγκροτήματος 
παραδοσιακής μουσικής για τη συμμετοχή 
του στην εκδήλωση «Και με φως και με 
θάνατο», την 05.12.2021. 

 
 

1 

 
 

918,00 

 
 

918,00 

 ΦΠΑ     0  %:     0,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  918,00 

 

 
CPV: 92370000-5: Υπηρεσίες τεχνικών ήχου 

 
Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ                 
(€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
( χωρίς ΦΠΑ) 

2 Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης «Και με φως 
και με θάνατο», την 5.12.2021 στο Δημοτικό 
Θέατρο Κορίνθου.  

1 500,00 500,00 

 ΦΠΑ 24%:  120,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  620,00 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.538,00€ 

σύμφωνα και με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

  Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την από 08.11. 2021 τεχνική έκθεση, την με αριθ. πρωτ. 

32881/08.11.2021 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη 

ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Τη διοργάνωση από τον Δήμο Κορινθίων της επετειακής εκδήλωσης «Και με φως και με θάνατο» 

την Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 2021, και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.538,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, η οποία 

θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό πίστωση με «Κ.Α. 15/6471.0001 με τίτλο 

«Πολιτιστικές Εκδηλώσεις», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης 

και στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 Ο Δήμος θα αναλάβει δαπάνες σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της από  

08.11.2021 σχετικής τεχνικής έκθεσης ως εξής: 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

CPV :92312130-1 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες μουσικών συγκροτημάτων    

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

      1         Μουσική κάλυψη της εκδήλωσης, ήτοι 
αμοιβή τετραμελούς συγκροτήματος 
παραδοσιακής μουσικής για τη συμμετοχή 
του στην εκδήλωση «Και με φως και με 
θάνατο», την 05.12.2021. 

 
 

1 

 
 

918,00 

 
 

918,00 

 ΦΠΑ     0  %:     0,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  918,00 

 

 
CPV: 92370000-5: Υπηρεσίες τεχνικών ήχου 

 
Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ                 
(€) 

(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
( χωρίς ΦΠΑ) 

2 Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης «Και με φως 
και με θάνατο», την 5.12.2021 στο Δημοτικό 
Θέατρο Κορίνθου.  

1 500,00 500,00 

 ΦΠΑ 24%:  120,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  620,00 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.538,00€ 

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων (CPV): 1. 92312130-1 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες μουσικών συγκροτημάτων και 2. 
92370000-5: Υπηρεσίες τεχνικών ήχου  

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

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 55/625/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 11-11-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΑΔΑ: 9ΨΜΗΩΛ7-ΡΝΥ
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