
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 60 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  30-11-2021 

 
      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. 72486/19-11-

2021 (ΦΕΚ 5401/20-11-2021 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 τo Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 

6 Δεκεμβρίου 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.69/188/οικ.21100/8.11.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού (66η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 

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

τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 30η Νοεμβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 35107/26-11-2021 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 επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

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

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Μουρούτσος Γεώργιος 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικόλαο). 

 Α π ό ν τ ε ς  

 1)Μελέτης Χρήστος, 2)Πλατής Σπυρίδων (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος της 

ημερήσιας διάταξης). 

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

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 680η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Εξειδίκευση πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2021 για διοργάνωση 

δράσεων ευαισθητοποίησης του Δήμου Κορινθίων στα πλαίσια της 25ης Νοέμβρη, 

Παγκόσμιας Ημέρας Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών» θέτει υπόψη των μελών της 

Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 34887/25-11-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου 

Προγραμματισμού Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: « Πρωτογενές αίτημα για την  διοργάνωση  Δράσεων Ευαισθητοποίησης του Δήμου 
Κορινθίων στα πλαίσια  της 25ης Νοέμβρη ,Παγκόσμιας Ημέρας Εξάλειψης της Βίας κατά 
των Γυναικών». 
Σχετ.: Τεχνικές προδιαγραφές   – Τεχνική έκθεση συνημμένα.  
 
   Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, με απόφασή της στις 17 Δεκεμβρίου 1999, ανακήρυξε την 25η 
Νοεμβρίου ως Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών για να αναδείξει ένα 
σημαντικό πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση. Η Ημέρα αυτή είχε καθιερωθεί ήδη από το 1981 από 
γυναικείες οργανώσεις, σε ανάμνηση της φρικτής δολοφονίας των τριών αδελφών Μιραμπάλ, 
πολιτικών αγωνιστριών από την Δομινικανή Δημοκρατία, με διαταγή του δικτάτορα Τρουχίλο. 
   Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Κορινθίων καλύπτει την ανάγκη 
υπηρεσιών άμεσης αλλά και  συνεχούς  υποστήριξης προς τις γυναίκες - θύματα έμφυλης βίας, 
όπως και υλοποίησης δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την 
ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών.               
  Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Κορινθίων καλύπτει την ανάγκη 
υπηρεσιών άμεσης αλλά και  συνεχούς  υποστήριξης προς τις γυναίκες - θύματα έμφυλης βίας, 
όπως και υλοποίησης δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης κρίσιμης σημασίας για την 
ανάδειξη του ζητήματος της έμφυλης βίας όλων των μορφών.               
1.   Η πρώτη προτεινόμενη δράση αφορά στην διοργάνωση εκδήλωσης η οποία θα 

περιλαμβάνει  προβολή ταινίας  σε κεντρικό κινηματογράφο της πόλης της Κορίνθου 
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και παρουσίαση  της λειτουργίας και   των υπηρεσιών του Κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Γυναικών του Δήμου Κορινθίων ,την Τετάρτη 08/12/2021. 

  Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού για τα δικαιώματα των 
γυναικών και η ενημέρωσή του   για την ύπαρξη υποστηρικτικών δομών αντιμετώπισης της βίας. 
Κυρίως όμως, στοχεύει στο να παροτρύνει τις γυναίκες-θύματα βίας να ξεπεράσουν τον φόβο τους 
και να μιλήσουν, να ενημερωθούν για την ύπαρξη σχετικών  δομών  και να απευθυνθούν σε αυτές 
για να ζητήσουν βοήθεια.  
Η ταινία  έχει τον τίτλο «Precious» («Μονάκριβη») και έχει ως θέμα την ζωή της 16χρονης 
Αφροαμερικανίδας  Κλερίς Τζόουνς, η οποία  ζει στο γκέτο της Νέας Υόρκης στο Χάρλεμ μαζί με τη 
βίαιη  μητέρα της. Μέσω της θεματολογίας της η συγκεκριμένη ταινία μπορεί να ευαισθητοποιήσει το 
κοινό για θέματα όπως η σεξουαλική κακοποίηση, η ενδοοικογενειακή βία, οι έμφυλες και φυλετικές 
διακρίσεις. 
    
 Το κόστος της προτεινόμενης δράσης  αφορά: 
           Στην μίσθωση χώρου για την προβολή της  ταινίας και στα δικαιώματα προβολής της ταινίας, 
ποσού  400 €   + ΦΠΑ  . 
             
2.    Η δεύτερη προτεινόμενη δράση αφορά στην παρουσίαση του θεατρικού μονόλογου "Μα 

που πήγε η Ελένη"  σε σενάριο και ερμηνεία της κυρίας Χρύσας Ποζίδου που αφορά την 
ενδοοικογενειακή βία και σκοπός της είναι η πρόληψη και ευαισθητοποίηση του κοινού πάνω 
σε αυτό το θέμα στο  Δημοτικό θέατρο Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων, την Πέμπτη 
09/12/2021. 

           Το κόστος της προτεινόμενης δράσης  αφορά: Στην μίσθωση ηχολήπτη για ρύθμιση ήχου 
και φωτισμού στο χώρο του θεάτρου, ποσού 350,00 €+ ΦΠΑ . 
Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν  στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου   
δημοσίων συμβάσεων  
(CPV): 92370000 -5 υπηρεσίες τεχνικών ήχου .  
(CPV):Κινηματογραφικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Βιντεοταινιών.  
Η σύμβαση θα ανατεθεί απευθείας σύμφωνα με το ν. 4412/2016, άρθρο 118 και το ν. 3463/2006, 
άρθρο 209. Γενικές ή Ειδικές διατάξεις στις οποίες βασίζεται η προτεινόμενη δαπάνη: ν. 3463/2006, 
ν.3852/2010, ν. 4412/2016, ν.4555/2018.  
 
Σας διαβιβάζουμε την μελέτη – τεχνικές προδιαγραφές και παρακαλούμε για την έκδοση της 
απαραίτητης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης για τη διάθεση πίστωσης ποσού €930,00 σε βάρος 
του Κ.Α.60.6473.0001 
 

   Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την διοργάνωση των ως άνω αναφερομένων 

εκδηλώσεων και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 930,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και τον Κ.Α. 00.6473.0001 με τίτλο 

«Διοργάνωση  Δράσεων Ευαισθητοποίησης του Δήμου Κορινθίων στα πλαίσια  της 25ης Νοέμβρη, 

Παγκόσμιας Ημέρας Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών», προκειμένου για την κάλυψη των 

κάτωθι δαπανών σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας: 

1.Μίσθωση χώρου για την προβολή ταινίας και τα δικαιώματα προβολής της ταινίας, ποσού  

400,00€ πλέον Φ.Π.Α., 

2.Μίσθωση ηχολήπτη για ρύθμιση ήχου και φωτισμού στο χώρο του θεάτρου, ποσού 350,00€ 

πλέον Φ.Π.Α.  

  Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως είναι θετική η διοργάνωση 

της εκδήλωσης και πως έχουν κάνει παρόμοιες εκδηλώσεις και στο παρελθόν ως πρώην δημοτική 

αρχή.  Αναφέρει πως θα πρέπει να δοθεί μεγάλη δημοσιότητα στην εν λόγω εκδήλωση, 

προκειμένου να μάθει ο κόσμος ότι υπάρχει αυτή η δομή στο Δήμο Κορινθίων, διότι το θέμα της 
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κακοποίησης των γυναικών είναι πολύ σοβαρό και τα τελευταία δύο χρόνια έχει πάρει τεράστιες 

διαστάσεις στη χώρα μας. 

  Ο Πρόεδρος αναφέρει πως συμφωνεί απόλυτα και θα δοθεί η απαιτούμενη δημοσιότητα. 

  Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του 

Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 34887/25-11-2021 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου 

Προγραμματισμού Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη έστω κι αν 

δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Τη διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων Δράσεων Ευαισθητοποίησης του Δήμου Κορινθίων στα 

πλαίσια της 25ης Νοέμβρη, Παγκόσμιας Ημέρας Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών και 

εξειδικεύει πίστωση ποσού 930,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στον Δημοτικό 

Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, η οποία θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον 

προϋπολογισμό πίστωση με Κ.Α. 00.6473.0001 με τίτλο «Διοργάνωση  Δράσεων 

Ευαισθητοποίησης του Δήμου Κορινθίων στα πλαίσια  της 25ης Νοέμβρη, Παγκόσμιας Ημέρας 

Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό 

της παρούσης και στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 Ο Δήμος θα αναλάβει δαπάνες σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 34887/25-11-2021 

εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού Δήμου Κορινθίων, ως εξής: 

1.Μίσθωση χώρου για την προβολή ταινίας και τα δικαιώματα προβολής της ταινίας, ποσού  

400,00€ πλέον Φ.Π.Α., 

2.Μίσθωση ηχολήπτη για ρύθμιση ήχου και φωτισμού στο χώρο του θεάτρου, ποσού 350,00€ 

πλέον Φ.Π.Α.  

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 

Συμβάσεων (CPV): 92370000-5 «Υπηρεσίες τεχνικών ήχου», 92100000-2 «Κινηματογραφικές 

Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Βιντεοταινιών». 

 

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

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 60/680/2021.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 30-11-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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