
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 12 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 29-03-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, συvεδρίασε, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις της 

υπ' αριθ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 16506/18-3-2022 (ΦΕΚ 1302/18-3-2022 τεύχος β) 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, 21 Μαρτίου 2022 και ώρα 

6:00, έως και τη Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2022 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.69/202/οικ.2684/21.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της 

ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η Εγκύκλιος) του Υπουργείου Εσωτερικών, 

την υπ’ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σήμερα 

την 29η Μαρτίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και 

ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 8539/24-3-2022 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. 

 

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Σπυρίδωνας Πλατής, 3)Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, 4)Δημήτριος 

Μπίτζιος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος κ. Αντώνιο Κυριαζή),5) Γεώργιος Πούρος, 6)Αλέξανδρος 

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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Πνευματικός, 7)Νικόλαος Σταυρέλης, (αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 13ου θέματος 

ημερήσιας διάταξης), 8) Ανδρέας Ζώγκος, 9) Χρήστος Κορδώσης. 

. 

 Α π ό ν τ ε ς  

Ουδείς. 

 

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

 

           ΑΠΟΦΑΣΗ 149η:Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Εξειδίκευση πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για τη συμμετοχή του 

Δήμου σε εκπαιδευτική ημερίδα που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας 

(9.4.2022)» θέτει, υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 28.03.2022 τεχνική έκθεση με τίτλο 

«Συμμετοχή του Δήμου σε εκπαιδευτική ημερίδα που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων 

Κορινθίας την 09.04.2022» προϋπολογισμού 536,75€ (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. 8613/28.03.2022 

εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού & Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας 

και Πολιτισμού Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

<<ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα για συμμετοχή του Δήμου σε εκπαιδευτική ημερίδα που 

διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας. 

Σχετ.: (α)  Η υπ’ αριθ. πρωτ. 24750/30.8.2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΞΝΩΛ7-ΙΕΟ) απόφαση ορισμού Αμίσθου                

            Αντιδημάρχου  Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης. 

(β) Το υπ’ αριθ. 8185/22.03.2022 έγγραφο του Συνδέσμου Φιλολόγων Κορινθίας. 

 

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορινθίας με το (β) σχετικό έγγραφο, αιτήθηκε τη συμμετοχή του Δήμου 

μας στην εκπαιδευτική ημερίδα που διοργανώνει το Σάββατο 9 Απριλίου 2022 με θέμα «Η Ιστορία 

στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», στο Επιμελητήριο Κορίνθου. 

Πρόκειται για  ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο στο οποίο θα συμμετέχουν ως ομιλητές σύμβουλοι του 

Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, με σκοπό την ενημέρωση αλλά και την προαγωγή των 

πνευματικών και κοινωνικών ενδιαφερόντων των δημοτών. Στα πλαίσια της ημερίδας θα 

πραγματοποιηθεί παρουσίαση των νέων προγραμμάτων σπουδών που προωθεί το Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε την συμμετοχή του Δήμου μας στην εν λόγω διοργάνωση με 

την κάλυψη των εξής δαπανών: 

1. Παράθεση γεύματος για 15 άτομα (ομιλητές καθηγητές, μέλη ΔΣ και επιστημονικοί συνεργάτες 

Συνδέσμου Φιλολόγων), ποσού έως 254,25€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
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2. Παροχή υπηρεσιών catering για 50 άτομα, ποσού έως 282,50 συμπεριλαμβανομένου του 

ΦΠΑ.  

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν αντίστοιχα στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 

Συμβάσεων (CPV): 

1. 15894200-3 Έτοιμα γεύματα 

2. 15894200-3 Έτοιμα γεύματα 

 

Η ανωτέρω δαπάνη ποσού έως 536,75€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ θα βαρύνει την 

εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2022 πίστωση με ΚΑ 00/6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές 

σε συνέδρια-συναντήσεις και διαλέξεις». 

Παρακαλούμε: 

 α) για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά τη συμμετοχή του Δήμου μας στη 

διοργάνωση της εν λόγω ημερίδας και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 536,75€ στο Δημοτικό 

Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και στον ΚΑ 00/6441.0001 και 

 β) για περαιτέρω ενέργειες των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν.>> 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην 

εκπαιδευτική ημερίδα που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Κορίνθιας το Σάββατο  9 Απριλίου 

2022  και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 536,75€ στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2022 και στον ΚΑ 00/6441.0001 με τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια-συναντήσεις και 

διαλέξεις», προκειμένου για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών σύμφωνα με τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της σχετικής τεχνικής έκθεσης: 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

CPV: 15894200-3 Έτοιμα γεύματα 
 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ                 

(€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
( χωρίς ΦΠΑ) 

1 Παράθεση γεύματος σε συντελεστές της 
εκπαιδευτικής ημερίδας «Η Ιστορία στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ομιλητές 
καθηγητές, μέλη ΔΣ και επιστημονικοί 
συνεργάτες του Συνδέσμου Φιλολόγων), που 
θα πραγματοποιηθεί την  09.04.2022. 

15 15,00 225,00 

                                                                                                                               ΦΠΑ 13%: 29,25 

                                                                                                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 254,25 

 

CPV: 15894200-3 Έτοιμα γεύματα 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ                 

(€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
( χωρίς ΦΠΑ) 
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1 Παροχή υπηρεσιών catering (καφές γαλλικός, 
τσάι, χυμός, νερό εμφιαλωμένο) στα πλαίσια 
της εκπαιδευτικής ημερίδας του Συνδέσμου 
Φιλολόγων Κορινθίας, την 09.04.2022 στο 
Επιμελητήριο Κορίνθου.   

50 5,00 250,00 

 ΦΠΑ 13%:  32,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  282,50 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  536,75 

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την από 28.03.2022 τεχνική έκθεση, την με αριθ. πρωτ. 

8613/28.03.2022 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 συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων σε εκπαιδευτική ημερίδα που διοργανώνει ο Σύνδεσμος 

Φιλολόγων Κορινθίας το Σάββατο 9 Απριλίου 2022 στο Επιμελητήριο Κορίνθου και την εξειδίκευση 

πίστωσης ποσού 536,75€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στο Δημοτικό Προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2022 η οποία θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό πίστωση με ΚΑ 

00/6441.0001 και τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια-συναντήσεις και διαλέξεις», 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 28.03.2022 

σχετικής τεχνικής έκθεσης ως εξής: 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

CPV: 15894200-3 Έτοιμα γεύματα 
 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ                 

(€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
( χωρίς ΦΠΑ) 

1 Παράθεση γεύματος σε συντελεστές της 
εκπαιδευτικής ημερίδας «Η Ιστορία στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ομιλητές 
καθηγητές, μέλη ΔΣ και επιστημονικοί 
συνεργάτες του Συνδέσμου Φιλολόγων), που 
θα πραγματοποιηθεί την  09.04.2022. 

15 15,00 225,00 

                                                                                                                               ΦΠΑ 13%: 29,25 

                                                                                                   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 254,25 

 

CPV: 15894200-3 Έτοιμα γεύματα 
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Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ                 

(€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
( χωρίς ΦΠΑ) 

1 Παροχή υπηρεσιών catering (καφές γαλλικός, 
τσάι, χυμός, νερό εμφιαλωμένο) στα πλαίσια 
της εκπαιδευτικής ημερίδας του Συνδέσμου 
Φιλολόγων Κορινθίας, την 09.04.2022 στο 
Επιμελητήριο Κορίνθου.   

50 5,00 250,00 

 ΦΠΑ 13%:  32,50 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  282,50 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  536,75 

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν αντίστοιχα στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 

Συμβάσεων (CPV): 

1. 15894200-3 Έτοιμα γεύματα 

2. 15894200-3 Έτοιμα γεύματα 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 12/149/2022 .- 

 

                                                                 Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 30-03-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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