
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 15 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 11-4-2022 

  

       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'αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 18959/1-4-2022 (ΦΕΚ 1547/2-4-2022 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, 4 Απριλίου 2022 και ώρα 

6:00 έως και τη Δευτέρα, 11 Απριλίου 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. ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 202/οικ.2684/21.02.2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο 

της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του Υπουργείου 

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

Εσωτερικών, σήμερα την 11η Απριλίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 9977/07-04-2022 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 προσκλήθηκε με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2) Πλατής Σπυρίδων, 3) Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής 

Αντώνιος, 5) Σταυρέλης Νικόλαος (αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 31ου θέματος 

ημερήσιας διάταξης), 6)Κορδώσης Χρήστος 
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 Α π ό ν τ ε ς  

1) Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Πνευματικός Αλέξανδρος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 14ου θέματος ημερήσιας διάταξης και 

αποχώρησε στο τέλος της συζήτησης του 29ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3) Ζώγκος Ανδρέας,  

 

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

 

   ΑΠΟΦΑΣΗ 189η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση 

πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για διοργάνωση δράσεων 

ευαισθητοποίησης του Δήμου Κορινθίων στα πλαίσια της 8ης Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα της 

Γυναίκας (30-4-2022)» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

7243/15.03.2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου Κορινθίων η 

οποία έχει ως εξής: 

 

<<Θέμα : Πρωτογενές αίτημα για την διοργάνωση Δράσεων Ευαισθητοποίησης του Δήμου 

Κορινθίων στα πλαίσια  της 8η Μαρτίου, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας» 

Σχετ. Τεχνικές προδιαγραφές – Τεχνική έκθεση συνημμένα . 

 

            Η 8η Μαρτίου καθιερώθηκε ως μέρα της γυναίκας σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης 

διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από τις εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα 

Υόρκη, οι οποίες διαδήλωναν ζητώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αποτελεί μία από τις πρώτες 

κινήσεις διεκδίκησης δικαιωμάτων από γυναίκες και από το 1975 η ημέρα της γυναίκας διεξάγεται 

υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, με σκοπό την ανάδειξη των γυναικείων δικαιωμάτων ανά τον κόσμο. 

          Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών-Θυμάτων Βίας του Δήμου Κορινθίων  και η 

Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου Κορινθίων στα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του 

κοινού    διοργανώνουν έκθεση φωτογραφίας με θέμα:  «Γυναίκες Δυνατές» στα πλαίσια της 8 

Μάρτη , Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. 

Η πρόσκληση αφορά οργανωμένους φορείς αλλά και  μεμονωμένους φωτογράφους. Η επιλογή των 

φωτογραφιών, η εκτύπωση, η ανάρτηση και η περισυλλογή των έργων μετά την ολοκλήρωση της 

έκθεσης θα γίνει με τη φροντίδα και την ευθύνη των ομάδων και προσώπων που θα λάβουν μέρος 

στην έκθεση.  Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν στην αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης δείγμα 

της δουλειάς τους στο συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο   από την 1-3-2022 έως τις 15-3-2022 στην 

διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 4 Δημοτική Πινακοθήκη Δήμου Κορινθίων. 

  Το κόστος της προτεινόμενης δράσης  αφορά: 

 

1. Εκτύπωση  φωτογραφιών που θα εκτεθούν στο χώρο της Δημοτικής πινακοθήκης  

ποσού : 

450 + ΦΠΑ  Διάσταση : 500mm  x700 mm 
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Aπευθείας εκτύπωση σε forex 5 mm με ποδαράκι στήριξης . 

 

2.  Εκτύπωση εντύπων –Φυλλαδίων 3 πτυχα 10Χ 20,5  29,7χ20,5 cm ανοικτό  4 χρωμία  

Χαρτί 130 ILLUSTRATION  

Δίπλωμα σε σχήμα 10χ21 , 5.000 αντίτυπα  ποσού 500 ευρώ + Φ.Π.Α. 

 

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν  στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου   δημοσίων 

συμβάσεων  

1. (CPV): 79800000-2 -Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες 

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 €€1.178,00  σε 

βάρος του Κ.Α.60.6473.0001 

1 . Τεχνικές προδιαγραφές   – Τεχνική έκθεση συνημμένα. >> 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει τη διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων δράσεων 

ευαισθητοποίησης στα πλαίσια της 8ης Μαρτίου Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και συγκεκριμένα 

τη συμμετοχή του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών – Θυμάτων Βίας του Δήμου 

Κορινθίων σε έκθεση φωτογραφίας στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου στις 30.04.2022 και την 

εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.178,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στο Δημοτικό 

Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και στον Κ.Α.60/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης 

κοινωνικών δραστηριοτήτων Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών», προκειμένου για την κάλυψη των 

κάτωθι δαπανών σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της υπηρεσίας:  

1. Εκτύπωση  φωτογραφιών που θα εκτεθούν στο χώρο της Δημοτικής πινακοθήκης  ποσού : 

450 + ΦΠΑ  Διάσταση : 500mm  x700 mm 

Aπευθείας εκτύπωση σε forex 5 mm με ποδαράκι στήριξης . 

2.  Εκτύπωση εντύπων –Φυλλαδίων 3 πτυχα 10Χ 20,5  29,7χ20,5 cm ανοικτό  4 χρωμία  

Χαρτί 130 ILLUSTRATION  

Δίπλωμα σε σχήμα 10χ21 , 5.000 αντίτυπα ποσού 500 ευρώ + Φ.Π.Α. 

 

 

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

Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 7243/15-03-2022 εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου 

Προγραμματισμού Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως 
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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 στα πλαίσια της 8ης 

Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και συγκεκριμένα τη συμμετοχή του Κέντρου 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών – Θυμάτων Βίας του Δήμου Κορινθίων σε έκθεση 

φωτογραφίας στη Δημοτική Πινακοθήκη του Δήμου στις 30.04.2022 και την εξειδίκευση πίστωσης 

ποσού 1.178,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2022, η οποία θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό πίστωση με Κ.Α. 

60.6473.0001 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Κέντρου Συμβουλευτικής 

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. 7243/15-3-22 εισήγηση του 

Αυτοτελούς Γραφείου Προγραμματισμού Δήμου Κορινθίων, ως εξής: 

1. Εκτύπωση  φωτογραφιών που θα εκτεθούν στο χώρο της Δημοτικής πινακοθήκης  ποσού : 

450 + ΦΠΑ  Διάσταση : 500mm  x700 mm 

Aπευθείας εκτύπωση σε forex 5 mm με ποδαράκι στήριξης . 

2.  Εκτύπωση εντύπων –Φυλλαδίων 3 πτυχα 10Χ 20,5  29,7χ20,5 cm ανοικτό  4 χρωμία  

Χαρτί 130 ILLUSTRATION  

Δίπλωμα σε σχήμα 10χ21 , 5.000 αντίτυπα ποσού 500 ευρώ + Φ.Π.Α. 

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν  στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου   

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 79800000-2 -Υπηρεσίες εκτύπωσης και συναφείς υπηρεσίες 

 

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

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 15/189/2022 .- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 13-04-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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