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Αριθμός Πρακτικού 64

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της  13-12-2021

      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. 75414/3-12-2021 (ΦΕΚ 5673/4-12-2021 Β΄ τεύχος) ΚΥΑ με θέμα «Έκτακτα 
μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του 
κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 13 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 με αριθ. 643 Εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης, σήμερα την 13η 
Δεκεμβρίου 2021, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική 
συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 36655/09-12-2021 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 
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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. 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, πέντε ( 5) μέλη και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Πνευματικός 
Αλέξανδρος, 4)Σταυρέλης Νικόλαος, 5) Πλατής Σπυρίδων. 

 Α π ό ν τ ε ς 
1)Μπίτζιος Δημήτριος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας 
διάταξης, 2)Κόλλια Κωνσταντίνα (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος 
ημερήσιας διάταξης), 3)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 1ου 
θέματος ημερήσιας διάταξης), 4)Μελέτης Χρήστος. 
 
         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
         ΑΠΟΦΑΣΗ 725η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης «Εξειδίκευση πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2021 
για διοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Κορινθίων στα πλαίσια εορτασμού 
των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων» θέτει μέσω 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υπ’όψιν των μελών  της Επιτροπής την από 06-12-2021 
Τεχνική έκθεση με τίτλο «Διοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Κορινθίων στα πλαίσια 
εορτασμού των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανείων» 
προϋπολογισμού  2.418,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)  η οποία έχει συνταχθεί από 
το Τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 
και Πολιτισμού Δήμου Κορινθίων, καθώς και την υπ’αριθμ.πρωτ.36029/06-12-2021 
εισήγηση του Τμήματος αυτού, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα για διοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου 
Κορινθίων στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς 
και των Θεοφανείων.
Σχετ.:   Η υπ’ αριθ. πρωτ. 24750/30.8.2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΞΝΩΛ7-ΙΕΟ) απόφαση ορισμού 
Αμίσθου               
            Αντιδημάρχου  Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης.
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Ο Δήμος  Κορινθίων στα πλαίσια των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων θα 
πραγματοποιήσει μια σειρά εορταστικών δράσεων στην Κόρινθο, με σκοπό να 
προσφέρει στους δημότες κάθε ηλικίας, καλλιτεχνικά δρώμενα και ψυχαγωγικές 
δράσεις που θα δημιουργήσουν εορταστική ατμόσφαιρα και θα προσδώσουν μια νότα 
αισιοδοξίας και χαράς στην πόλη μας.
Μεταξύ των δράσεων που θα πραγματοποιηθούν στην πόλη μας,  περιλαμβάνονται:

1. Παρουσία Αγ. Βασίλη στην Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη Κορίνθου, στις 
23,24,25.12.2021 και στις 30,31.12.2021 και 01.01.2022, για 4 ώρες ανά 
ημέρα, ο οποίος θα υποδέχεται και θα φωτογραφίζεται με μικρούς και 
μεγάλους επισκέπτες.

2. Παρουσία ξωτικού μπαλονά στις 23,24,25.12.2021 και στις 30,31.12.2021 
και 01.01.2022, για 4 ώρες ανά ημέρα, ο οποίος θα περιφέρεται στον 
πεζόδρομο της Εθνικής Αντίστασης (πλησίον της Εθνικής Τράπεζας 
Κορίνθου) και θα κατασκευάζει επιτόπου μπαλονοκατασκευές για τα παιδιά.  

Επιπλέον, την ημέρα των Θεοφανείων  και εφόσον οι συνθήκες πρόληψης της 
διάδοσης της διασποράς της  covid 19 το επιτρέψουν, θα πραγματοποιηθεί  Αγιασμός 
των Υδάτων στο λιμάνι της Κορίνθου παρουσία κοινού, του Ιερού Κλήρου και της 
Δημοτικής Αρχής .

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και για την πραγματοποίηση των εν λόγω εκδηλώσεων 
εισηγούμαστε την κάλυψη από το Δήμο μας των εξής δαπανών:

1. Αμοιβή  δύο (2) καλλιτεχνών (Αγ. Βασίλη και ξωτικού μπαλονά) για τις  
παρεχόμενες υπηρεσίες τους στο πλαίσιο των χριστουγεννιάτικων 
εκδηλώσεων του Δήμου μας, ποσού έως 1.200,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%

2. Ηχητική κάλυψη για την τέλεση του Αγιασμού των Υδάτων στο λιμάνι 
της Κορίνθου την 06.01.2022, ποσού έως 750,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%

Τα προς προμήθεια είδη/οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν  αντίστοιχα στους 
ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):
1. 92000000-1 Ψυχαγωγικές
2. 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου 

Η δαπάνη ποσού έως 1.200,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%  θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον 
προϋπολογισμό έτους 2021 πίστωση με ΚΑ 15/6471.0102 και τίτλο «Δαπάνες για 
εορτές Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς και Αγιασμό υδάτων» και η δαπάνη ποσού 
750,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%  θα βαρύνει την πίστωση στον υπό έγκριση προϋπολογισμό 
έτους 2022 με ΚΑ 15/6471.0102 και τίτλο «Δαπάνες για εορτές Χριστουγέννων 
Πρωτοχρονιάς.

Παρακαλούμε:
α) για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά τη διοργάνωση από το Δήμο 
μας των εν λόγω εκδηλώσεων και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.950,00€ πλέον 
Φ.Π.Α. 24%  σύμφωνα με το σκεπτικό του αιτήματος και
β) για περαιτέρω ενέργειες των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν.

       Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται την διοργάνωση από τον Δήμο 
Κορινθίων εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού των Χριστουγέννων, της 
Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού έως 
1.950,00€ (πλέον  Φ.Π.Α.) ως εξής: Η δαπάνη ποσού έως 1.200,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% 
να βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2021 πίστωση με Κ.Α. 
15/6471.0102 και τίτλο «Δαπάνες για εορτές Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς και 
Αγιασμό υδάτων» και η δαπάνη ποσού 750,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%  να βαρύνει την 
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πίστωση στον υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2022 με ΚΑ 15/6471.0102 και τίτλο 
«Δαπάνες για εορτές Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς» σύμφωνα με τον κάτωθι 
ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής τεχνικής έκθεσης:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

CPV: 92000000-1 Ψυχαγωγικές
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ
ΟΣ                 
(€)

(χωρίς 
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ 
(€)

( χωρίς 
ΦΠΑ)

1 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες καλλιτεχνών στα πλαίσια των 
Χριστουγεννιάτικων-Πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου 
Κορινθίων, ήτοι:
Α. Αμοιβή Αγ. Βασίλη για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες του στην 
Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη Κορίνθου, 
στις 23,24,25.12.2021 και στις 
30,31.12.2021 και 01.01.2022, για 4 
ώρες ανά ημέρα (υποδοχή και 
φωτογράφιση με μικρούς και μεγάλους 
επισκέπτες).
Β. Αμοιβή ξωτικού μπαλονά για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες του στις 
23,24,25.12.2021 και στις 
30,31.12.2021 και 01.01.2022, για 4 
ώρες ανά ημέρα, ο οποίος θα 
περιφέρεται στον πεζόδρομο της 
Εθνικής Αντίστασης (πλησίον της 
Εθνικής Τράπεζας Κορίνθου) και θα 
κατασκευάζει επιτόπου 
μπαλονοκατασκευές για τα παιδιά.  

                       1 1.200,00 1.200,00

 ΦΠΑ 24%  288,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 1.488,00

CPV: 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ  
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  
(χωρίς ΦΠΑ) 

 Ηχητική κάλυψη για την τέλεση του 
Αγιασμού των Υδάτων στο λιμάνι της 
Κορίνθου την 06.01.2022. 
(Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί εφόσον 
το επιτρέψουν οι συνθήκες πρόληψης 
διάδοσης της διασποράς της covid 19).

1 750,00€ 750,00

 ΦΠΑ 24%: 180,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 930,00
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   σύμφωνα και με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

        Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και 
λαμβάνοντας υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την από 06-12-2021 Τεχνική 
έκθεση και την υπ’αριθμ.πρωτ. 36029/06-12-2021 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

      Την διοργάνωση από τον Δήμο Κορινθίων εκδηλώσεων στα πλαίσια εορτασμού των 
Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων και την εξειδίκευση πίστωσης 
ποσού έως 1.950,00€ (πλέον  Φ.Π.Α.) ως εξής: Η δαπάνη ποσού έως 1.200,00€ πλέον 
Φ.Π.Α. 24% θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2021 πίστωση 
με Κ.Α. 15/6471.0102 και τίτλο «Δαπάνες για εορτές Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς 
και Αγιασμό υδάτων» και η δαπάνη ποσού 750,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%  θα βαρύνει την 
πίστωση στον υπό έγκριση προϋπολογισμό έτους 2022 με ΚΑ 15/6471.0102 και τίτλο 
«Δαπάνες για εορτές Χριστουγέννων Πρωτοχρονιάς» όπως ακριβώς και αναλυτικά 
αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.
       Ο Δήμος Κορινθίων θα αναλάβει δαπάνες σύμφωνα με τον ενδεικτικό 
προϋπολογισμό της σχετικής τεχνικής έκθεσης ως εξής:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

CPV: 92000000-1 Ψυχαγωγικές
Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ
ΟΣ                 
(€)

(χωρίς 
ΦΠΑ)

ΣΥΝΟΛΟ 
(€)

( χωρίς 
ΦΠΑ)

1 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες καλλιτεχνών στα πλαίσια των 
Χριστουγεννιάτικων-Πρωτοχρονιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου 
Κορινθίων, ήτοι:
Α. Αμοιβή Αγ. Βασίλη για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες του στην 
Πλατεία Παναγή Τσαλδάρη Κορίνθου, 
στις 23,24,25.12.2021 και στις 
30,31.12.2021 και 01.01.2022, για 4 
ώρες ανά ημέρα (υποδοχή και 

                       1 1.200,00 1.200,00
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φωτογράφιση με μικρούς και μεγάλους 
επισκέπτες).
Β. Αμοιβή ξωτικού μπαλονά για τις 
παρεχόμενες υπηρεσίες του στις 
23,24,25.12.2021 και στις 
30,31.12.2021 και 01.01.2022, για 4 
ώρες ανά ημέρα, ο οποίος θα 
περιφέρεται στον πεζόδρομο της 
Εθνικής Αντίστασης (πλησίον της 
Εθνικής Τράπεζας Κορίνθου) και θα 
κατασκευάζει επιτόπου 
μπαλονοκατασκευές για τα παιδιά.  

 ΦΠΑ 24%  288,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 1.488,00

CPV: 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟ
Σ  
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ  
(χωρίς ΦΠΑ) 

 Ηχητική κάλυψη για την τέλεση του 
Αγιασμού των Υδάτων στο λιμάνι της 
Κορίνθου την 06.01.2022. 
(Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί εφόσον 
το επιτρέψουν οι συνθήκες πρόληψης 
διάδοσης της διασποράς της covid 19).

1 750,00€ 750,00

 ΦΠΑ 24%: 180,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 930,00

       Τα προς προμήθεια είδη/οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν  αντίστοιχα στους 
ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):
1. 92000000-1 Ψυχαγωγικές
2. 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου 

 Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς 
oρίζει.
          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 64/725/2021.-

Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 15-12-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: ΩΧΟΩΩΛ7-Γ5Ζ
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