
    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 18 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 27-4-2022 

 

       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’αριθμ.πρωτ.5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννή-

σου, 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.22206/15-4-2022 (ΦΕΚ Β΄ 1882) 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 την Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00 έως και την 

Κυριακή, 1 Μαΐου 2022 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθμ. 77233/13-11-2021 Εγκύκλιο αριθμ. 426 του 

Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021, την υπ’ αριθμ. πρωτ. 

ΥΠ.ΕΣ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 205/οικ.6325/18-04-2022: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 

περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (76η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ) του Υπουργείου Εσωτερικών, την 

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

την 27η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από την 

υπ' αριθμ.πρωτ. 11545/21-04-2022 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 προσκλήθηκαν 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) Πνευματικός Αλέξανδρος, 6) Σταυρέλης Νικόλαος. 

 

 Α π ό ν τ ε ς  
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1) Πούρος Γεώργιος, 2)Ζώγκος Ανδρέας, 3)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 

1ου θέματος ημερήσιας διάταξης).  

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

 

      ΑΠΟΦΑΣΗ 245η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αποδοχή 

όρων και εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για την 

υλοποίηση δημόσιας τοιχογραφίας στο κτίριο της Τράπεζας Πειραιώς στην Κόρινθο» θέτει, 

υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 18.04.2022 τεχνική έκθεση με τίτλο «Yλοποίηση 

δημόσιας τοιχογραφίας στο κτίριο της Τράπεζας Πειραιώς, στην Κόρινθο»  προϋπολογισμού 

6.014,00€ (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. 11178/19.04.2022 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού & Αθλητισμού 

της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως 

εξής: 

 

<<ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα για υλοποίηση δημόσιας τοιχογραφίας στο κτίριο της 

Τράπεζας Πειραιώς, στην Κόρινθο. 

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

            Αντιδημάρχου  Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης. 

(β)  Η υπ’ αριθ. πρωτ. 9865/06.04.2022 έγκριση της Τράπεζας Πειραιώς για την υλοποίηση της 

δημόσιας τοιχογραφίας. 

 

Ο Δήμος  Κορινθίων συνεχίζει τις δράσεις του για τον εορτασμό της επετείου των 200 χρόνων από 

την  Επανάσταση του 1821, οι οποίες δεν ολοκληρώθηκαν εντός του 2021 λόγω των μέτρων για 

τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού. Στο πλαίσιο αυτό, πρόκειται να συνεργαστεί με την 

εταιρεία με την επωνυμία «Εναλλακτικές  Μορφές Πολιτισμού» και τον διακριτικό τίτλο «Urban Act», 

η οποία θα αναλάβει να υλοποιήσει δημόσια τοιχογραφία με θέμα εμπνευσμένο από την Ελληνική 

Επανάσταση, στην εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου του Τράπεζας Πειραιώς, επί της οδού 

Κολοκοτρώνη, στην Κόρινθο. Ειδικότερα, στην εν λόγω τοιχογραφία θα περιλαμβάνονται οι  μορφές 

των ηρώων του 1821,  Παπανίκα και Πανούτσου Νοταρά. Πρόκειται για μια σειρά  δράσεων του 

Δήμου μας, που στοχεύουν στην εικαστική παρέμβαση σε εμβληματικά κτίρια της πόλης μας, όπως 

η  υλοποίηση της τοιχογραφίας με τον Θ. Κολοκοτρώνη στο κτίριο του Πανεπιστημίου, οι οποίες 

συμβάλουν στην αναβάθμιση του αστικού τοπίου και ενδυναμώνουν την πολιτιστική ταυτότητα της 

πόλης μας. Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα στην τοπική κοινωνία να παρακολουθήσει από κοντά 

όλη τη διαδικασία υλοποίησης του έργου. Αποτελεί μια συμμετοχική και εκπαιδευτική δράση, καθώς 

κάτοικοι και επισκέπτες της Κορίνθου θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν πιο κοντά στην ιστορία και 

στους ένδοξους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης και να ανακαλέσουν στη μνήμη τους  ιστορικά 

γεγονότα που διδάχθηκαν στα σχολεία τους. 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την κάλυψη από το Δήμο μας της δαπάνης υλοποίησης της 

δημόσιας τοιχογραφίας, στο κτίριο της Τράπεζας Πειραιώς Κορίνθου από την ομάδα καλλιτεχνών 

της «Urban Act» ποσού 4.850,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24%, το οποίο περιλαμβάνει το κόστος των 

προσχεδίων, την προεργασία-προετοιμασία της επιφάνειας, τα υλικά και την υλικοτεχνική υποδομή 

για την υλοποίηση του έργου, τις αμοιβές του καλλιτέχνη και του απαραίτητου βοηθητικού 

προσωπικού, τη διαμονή και τις μετακινήσεις τους, τη μεταφορά υλικών, την ασφάλιση του έργου 

και των εργαζομένων, την εκτύπωση και τοποθέτηση πινακίδας πλεξιγκλάς στην τοιχογραφία ως 

ταυτότητα του έργου και την απόδοση φωτογραφικού απολογιστικού υλικού από την εξέλιξη 

δημιουργίας του έργου. 

 

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν  αντίστοιχα στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 92312000-1 Καλλιτεχνικές υπηρεσίες. 

Η  ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2022 πίστωση με 

ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις». 

 

Παρακαλούμε: 

 α) για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά: 

• με την αποδοχή των όρων της Τράπεζας Πειραιώς για την υλοποίηση της δημόσιας 

τοιχογραφίας  στο κατάστημα Κορίνθου 1335, σύμφωνα με το (β) σχετικό έγγραφο το οποίο 

επισυνάπτεται στο παρόν έγγραφο,  

• με την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.850,00€ πλέον Φ.Π.Α.24% στο Δημοτικό 

Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και στον ΚΑ 15/6471.0001.  

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

 

Συνημμένα: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 9865/06.04.2022 έγκριση της Τράπεζας Πειραιώς για την υλοποίηση 

της δημόσιας τοιχογραφίας, στο κατάστημα Κορίνθου 1335 επί της οδού Κολοκοτρώνη.>> 

 

Ακολούθως Πρόεδρος θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την υπ. αριθμ. πρωτ. 

9865/06.04.2022 επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς- Κατάστημα Κορίνθου 1335 με θέμα: Έγκριση 

δημόσιας τοιχογραφίας στο κατάστημα Κορίνθου 1335 επί της οδού Κολοκοτρώνη στην οποία 

αναφέρονται τα εξής: 

Με την παρούσα σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνεται σχετικό αίτημα του Δήμου Κορινθίων, Τμήμα 

Πολιτισμού & Αθλητισμού, περί δημιουργίας δημόσιας τοιχογραφίας επί της οδού Κολοκοτρώνη. 

Σύμφωνα με την επιστολή σας θα πρέπει να τηρηθούν τα κάτωθι:    

• Ο Δήμος Κορινθίων θα αναλάβει τη δαπάνη για την υλοποίηση της τοιχογραφίας, σύμφωνα 

με το αρχικό προσχέδιο που έχει προσκομισθεί. 
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• Η τοιχογραφία θα παραμείνει τουλάχιστον για μία πενταετία στην πρόσοψη του 

καταστήματος και κατόπιν ο Δήμος θα αναλάβει να επαναφέρει την επιφάνεια στην αρχική 

της κατάσταση. 

• Η συντήρηση του έργου θα βαρύνει το Δήμο Κορινθίων και η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα 

επιβαρυνθεί οικονομικά.  

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Επιτροπής α) την υλοποίηση 

δημόσιας τοιχογραφίας με θέμα εμπνευσμένο από την Ελληνική Επανάσταση στην εξωτερική 

επιφάνεια του κτιρίου του καταστήματος 1335 της Τράπεζας Πειραιώς στην Κόρινθο, επί της οδού 

Κολοκοτρώνη και την αποδοχή των όρων σύμφωνα με την ανωτέρω επιστολή της εν λόγω 

τράπεζας, και β)την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.850,00€ πλέον Φ.Π.Α.24% στο Δημοτικό 

Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και στον ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές 

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

προϋπολογισμό της σχετικής τεχνικής έκθεσης: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

CPV: 92312000-1 Καλλιτεχνικές υπηρεσίες  

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1.  Εργασία υλοποίησης δημόσιας τοιχογραφίας από 
την ομάδα καλλιτεχνών «URBAN ACT» στο κτίριο 
του καταστήματος 1335 της Τράπεζας Πειραιώς 
επί της οδού Κολοκοτρώνη, στην Κόρινθο, σε 
επιφάνεια διαστάσεων 2m (ύψος) και 30m (μήκος)  
με θέμα που περιλαμβάνει την αποτύπωση των 
μορφών των ηρώων του 1821, Παπανίκα και 
Πανούτσου Νοταρά.  
Ειδικότερα περιλαμβάνεται: 

• Η δημιουργία προσχεδίων δημόσιας 
τοιχογραφίας, 

•  Η προεργασία και προετοιμασία της 
επιφάνειας με αστάρι και ακρυλικά υλικά, 

• Τα υλικά και η υλικοτεχνική υποδομή για 
την υλοποίηση του έργου, 

• Οι αμοιβές του καλλιτέχνη και του 
βοηθητικού προσωπικού, η διαμονή και οι 
μετακινήσεις τους, 

• Η ασφάλιση του έργου και των 
εργαζομένων, 

• Η μεταφορά των υλικών, 

• Η εκτύπωση και τοποθέτηση πινακίδας 
plexiglas στην τοιχογραφία, ως ταυτότητα 
του έργου, 

• Η απόδοση φωτογραφικού απολογιστικού 
υλικού από την εξέλιξη δημιουργίας του 

1 4.850,00 4.850,00 

ΑΔΑ: 6ΑΗΟΩΛ7-ΠΑΧ



έργου. 
 Η παράδοση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί 
έως την 31.07.2022. 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 4.850,00 

ΦΠΑ 24%: 1.164,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 6.014,00 
 

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ άλλων αναφέρει ¨…….είναι ένα σοβαρό 

θέμα και πιστεύω ότι θα πρέπει να παρθεί απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να 

αποφασίσουμε ποιους ήρωες θα πρέπει να τιμήσουμε. Επιλέχθηκε ένα χώρος για την υλοποίηση της 

τοιχογραφίας μιας ιδιωτικής τράπεζας η οποία δεν θα συμβάλει ούτε στο ελάχιστο σε αυτό το έργο το 

οποίο θα αναδείξει και το δικό της δημόσιο πρόσωπο. Πιστεύω ότι αυτές οι τοιχογραφίες θα πρέπει να 

γίνουν σε κάποιο από τα Δημοτικά κτίρια του Δήμου όπως κάναμε και στο Δημοτικό Θέατρο και όσο 

αφορά τα πρόσωπα που πρέπει να τιμήσουμε θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρχει μια προεργασία από 

εσάς διότι υπάρχουν πρόσωπα που πρόσφεραν στην ελληνική επανάσταση και οι οποίοι ήταν από το 

νομό Κορινθίας. ….. …...¨ 

Ο Πρόεδρος μεταξύ άλλων αναφέρει ¨ ……ο χώρος αυτός δεν είναι της Τράπεζας Πειραιώς με την 

έννοια ότι πάμε σε ένα ιδιωτικό χώρο να βάλουμε μια τοιχογραφία αλλά είναι ένας χώρος που δίπλα 

συναθροίζονται καθημερινά πάρα πολλοί νέοι και πολλοί συμπολίτες μας. Τώρα όσον αφορά την 

τοιχογραφία θα περιλαμβάνει δύο ήρωες από τους οποίους ο ένας διετέλεσε Πρόεδρος της Βουλής 

των Ελλήνων και ο άλλος ήταν ο πιο γνωστός χιλίαρχος που μετείχε στην απελευθέρωση του 

Ακροκόρινθου. Άρα είναι δύο επιφανή στελέχη που στην περίοδο της επανάστασης έπαιξαν 

καθοριστικό ρόλο …. ….¨ 

Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος στην δευτερολογία μεταξύ άλλων αναφέρει ¨…….έχω να αντιπροτείνω 

μια θέση η οποία είναι εξίσου μεγάλης προσβασιμότητας και επισκεψιμότητας από τον κόσμο που 

κινείται στους πεζόδρομους της Κορίνθου και αυτή είναι το δημοτικό κτίριο στην οδό Πυλαρινού όπου 

στεγάζεται το Κέντρο Κοινότητας . 

Παίρνοντας το λόγο κ. Σταυρέλης Νικόλαος μεταξύ άλλων αναφέρει ¨…..ψηφίζω θετικά εφόσον η 

δαπάνη είναι νόμιμη ……¨  

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Κορδώσης Χρήστος μεταξύ άλλων αναφέρει ¨…ο χώρος αυτός δεν είναι 

κατάλληλος για την τοιχογραφία διότι θα πρέπει να είναι σε εμφανή θέση για να μπορεί κάποιος να 

την μελετήσει και να δει τις λεπτομέρειες, όπως η άλλη τοιχογραφία στο Δημοτικό Θέατρο. …¨ 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την από 88.04.2022 τεχνική έκθεση, την με αριθ. πρωτ. 

11178/19.04.2022 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  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(Μειοψηφούντος του κ. Πνευματικού Αλέξανδρου)  

 

  Α. -Την υλοποίηση δημόσιας τοιχογραφίας στην εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου του καταστήματος 

1335 της Τράπεζας Πειραιώς, επί της οδού Κολοκοτρώνη στην Κόρινθο, με θέμα εμπνευσμένο 

από την Ελληνική Επανάσταση και την αποδοχή των κάτωθι όρων: 

• Ο Δήμος Κορινθίων θα αναλάβει τη δαπάνη για την υλοποίηση της τοιχογραφίας, σύμφωνα 

με το αρχικό προσχέδιο που έχει προσκομισθεί. 

• Η τοιχογραφία θα παραμείνει τουλάχιστον για μία πενταετία στην πρόσοψη του 

καταστήματος και κατόπιν ο Δήμος θα αναλάβει να επαναφέρει την επιφάνεια στην αρχική 

της κατάσταση. 

• Η συντήρηση του έργου θα βαρύνει το Δήμο Κορινθίων και η Τράπεζα Πειραιώς δεν θα 

επιβαρυνθεί οικονομικά.  

σύμφωνα με την υπ. αριθμ. πρωτ. 9865/06.04.2022 επιστολή της Τράπεζας Πειραιώς. 

Β.- Την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.850,00€ πλέον Φ.Π.Α. 24% στο Δημοτικό Προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2022 και στον ΚΑ 15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις», όπως 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας στο ιστορικό της 

παρούσης. 

Ο Δήμος θα αναλάβει δαπάνες σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της από 18.04.2022 

σχετικής τεχνικής έκθεσης ως εξής: 

 
                                            ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

CPV: 92312000-1 Καλλιτεχνικές υπηρεσίες  

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗ
ΤΑ  

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ  € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
€ 
(χωρίς 
ΦΠΑ) 

1.  Εργασία υλοποίησης δημόσιας τοιχογραφίας από 
την ομάδα καλλιτεχνών «URBAN ACT» στο κτίριο 
του καταστήματος 1335 της Τράπεζας Πειραιώς 
επί της οδού Κολοκοτρώνη, στην Κόρινθο, σε 
επιφάνεια διαστάσεων 2m (ύψος) και 30m (μήκος)  
με θέμα που περιλαμβάνει την αποτύπωση των 
μορφών των ηρώων του 1821, Παπανίκα και 
Πανούτσου Νοταρά.  
Ειδικότερα περιλαμβάνεται: 

• Η δημιουργία προσχεδίων δημόσιας 
τοιχογραφίας, 

•  Η προεργασία και προετοιμασία της 
επιφάνειας με αστάρι και ακρυλικά υλικά, 

• Τα υλικά και η υλικοτεχνική υποδομή για 
την υλοποίηση του έργου, 

• Οι αμοιβές του καλλιτέχνη και του 
βοηθητικού προσωπικού, η διαμονή και οι 

1 4.850,00 4.850,00 
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μετακινήσεις τους, 

• Η ασφάλιση του έργου και των 
εργαζομένων, 

• Η μεταφορά των υλικών, 

• Η εκτύπωση και τοποθέτηση πινακίδας 
plexiglas στην τοιχογραφία, ως ταυτότητα 
του έργου, 

• Η απόδοση φωτογραφικού απολογιστικού 
υλικού από την εξέλιξη δημιουργίας του 
έργου. 

 Η παράδοση της εργασίας θα πραγματοποιηθεί 
έως την 31.07.2022. 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 4.850,00 

ΦΠΑ 24%: 1.164,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 6.014,00 
 

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν αντίστοιχα στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 92312000-1 Καλλιτεχνικές υπηρεσίες. 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/245/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 04-05-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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