
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 20 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 6-5-2022 

 

       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. 22206/15-4-2022 (ΦΕΚ 1882/16-4-2022 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, 18 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00 έως 

και την Κυριακή, 1 Μαΐου 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’ αριθ. πρωτ. 69472/24-9-2021 με αριθ. 643 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών, σήμερα την 6η Μαΐου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και ώρα 10:00, σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 12161/29-4-2022 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 κι έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

ΑΔΑ: ΡΠΣΨΩΛ7-9ΟΒ



 

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

Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος, 8)Ζώγκος 

Ανδρέας, 9)Κορδώσης Χρήστος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

Ουδείς. 

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

 

  ΑΠΟΦΑΣΗ 260η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Εξειδίκευση 

πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για συμμετοχή του Δήμου στη 

διοργάνωση του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των παλαίμαχων των ομάδων Π.Α.Σ. 

ΚΥΨΕΛΟΣ και ΑΕΚ Κορινθίων» θέτει, υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 29.04.2022 

τεχνική έκθεση με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στη διοργάνωση του ποδοσφαιρικού 

αγώνα μεταξύ των παλαίμαχων των ομάδων Π.Α.Σ. ΚΥΨΕΛΟΣ και ΑΕΚ την 16.05.2022» 

προϋπολογισμού 4.406,70€ (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. 12024/29.04.2022 εισήγηση του Τμήματος 

Πολιτισμού & Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου 

Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

<< Θέμα: Πρωτογενές αίτημα για συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στη διοργάνωση του 

ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των παλαίμαχων των ομάδων  Π.Α.Σ. ΚΥΨΕΛΟΣ και ΑΕΚ. 

Σχετ.:   (α)  Η αριθ. πρωτ. 12058/12.5.2021 (ΑΔΑ:Ψ3ΖΤΩΛ7-ΛΤΦ) απόφαση Δημάρχου περί 

ορισμού Αντιδημάρχου Αθλητισμού και προστασίας των ζώων. 

(β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 12019/28.04.2022 αίτημα του Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου 

Κορίνθου Ο ΚΥΨΕΛΟΣ. 

Ο Ποδοσφαιρικός Αθλητικός Σύλλογος Κορίνθου Ο ΚΥΨΕΛΟΣ (Π.Α.Σ. ΚΥΨΕΛΟΣ) αιτήθηκε από 

το Δήμο μας, με το (β) σχετικό έγγραφο, τη συμμετοχή του στη διοργάνωση του αγώνα 

ποδοσφαίρου μεταξύ παλαίμαχων ποδοσφαιριστών των ομάδων του Π.Α.Σ. ΚΥΨΕΛΟΣ και της 

ΑΕΚ, στα πλαίσια εορτασμού της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή. Ο 

ποδοσφαιρικός αγώνας θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Συνοικισμού τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 με τη 

συμμετοχή σημαντικών αθλητών, πανελλήνιας εμβέλειας, από το χώρο του ποδοσφαίρου. 

Πρόκειται για μια αθλητική διοργάνωση η οποία συμβάλει στην προαγωγή των κοινωνικών, 

ψυχαγωγικών ενδιαφερόντων των δημοτών και κυρίως στην προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους 

στην πόλη μας, για την πραγματοποίηση της οποίας, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις 

ακόλουθες δαπάνες: 

 

ΑΔΑ: ΡΠΣΨΩΛ7-9ΟΒ



 

1. Παράθεση γεύματος για 110 αθλητές - συντελεστές της  διοργάνωσης, ποσού έως 

2.486,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 13%. 

2. Ηχητική-φωτιστική κάλυψη της αθλητικής διοργάνωσης στο γήπεδο του Συνοικισμού την 

16.05.2022, ποσού έως 1.240,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 24%.   

3. Προμήθεια αναμνηστικών δώρων, ήτοι 15 τιμητικές πλακέτες, για  παλαίμαχους 

ποδοσφαιριστές των ομάδων Π.ΑΣ. ΚΥΨΕΛΟΣ και  ΑΕΚ, ποσού έως 649,70€ συμπ. Φ.Π.Α. 

24%. 

4. Εκτύπωση 20 αφισών ποσού έως 31,00€ συμπ. Φ.Π.Α. 24%.  

Τα προς προμήθεια είδη/οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν αντίστοιχα στους ακόλουθους 

κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 

1. 15894200-3 Έτοιμα γεύματα 

2. 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου 

3. 18530000-3 Δώρα και βραβεία 

4. 79810000-5 Υπηρεσίες εκτύπωσης 

Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 4.406,70€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη 

στον προϋπολογισμό έτους 2022 πίστωση με ΚΑ15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών 

δραστηριοτήτων». 

Παρακαλούμε: 

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

αθλητική  διοργάνωση του Ποδοσφαιρικού Αθλητικού Συλλόγου Κορίνθου Ο ΚΥΨΕΛΟΣ και την 

εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 4.406,70€ συμπ. Φ.Π.Α. στο Δημοτικό Προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2022 και στον ΚΑ 15/6472.0001 και  

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

 

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

διοργάνωση του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των παλαίμαχων των ομάδων Π.Α.Σ. ΚΥΨΕΛΟΣ 

και ΑΕΚ ο οποίος θα διεξαχθεί στο γήπεδο του Συνοικισμού τη Δευτέρα 16 Μαΐου 2022 και την 

εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.406,70€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στο Δημοτικό 

Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και στον Κ.Α.15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών 

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

προϋπολογισμό της σχετικής τεχνικής έκθεσης: 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΡΠΣΨΩΛ7-9ΟΒ



 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

 
CPV: 15894200-3 Έτοιμα γεύματα 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ                 

(€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
( χωρίς ΦΠΑ) 

1 Παράθεση γεύματος για αθλητές - συντελεστές 

της  διοργάνωσης του φιλικού αγώνα μεταξύ των 

παλαίμαχων ποδοσφαιριστών των ομάδων της 

Π.Α.Σ. ΚΥΨΕΛΟΣ και της ΑΕΚ την 16.05.2022. 

110 20,00 2.200,00 

                                                                                                                               ΦΠΑ 13%: 286,00 

                                                                                                  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 2.486,00 

 
CPV: 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ                 

(€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
( χωρίς ΦΠΑ) 

1 Ηχητική-φωτιστική κάλυψη της αθλητικής 

διοργάνωσης στο γήπεδο Συνοικισμού Κορίνθου 

την 16.05.2022,  ως εξής: 

• 4 ηχεία 12΄΄αυτοενισχυόμενα 500WRMS 

• 4 βάσεις στήριξης ηχείων 

• 1 κονσόλα ήχου 

• 2 μικρόφωνα ασύρματα 

• 2 βάσεις μικροφώνων 

• 2 cd player 

• 1 μίκτης ήχου 

• Καλωδιώσεις 

• 2 προβολείς 

• Βάσεις προβολέων 

1 1.000,00 1.000,00 

                                                                                                                               ΦΠΑ 24%: 240,00 

                                                                                                  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 1.240,00 

 
 

CPV: 18530000-3 Δώρα και βραβεία 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ                 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
( χωρίς ΦΠΑ) 

ΑΔΑ: ΡΠΣΨΩΛ7-9ΟΒ



 

(€) 
(χωρίς ΦΠΑ 

1 Προμήθεια τιμητικών πλακετών (βελούδινες 

κασετίνες) διαστάσεων 23cm x 17cm, για 

παλαίμαχους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων 

(Π.Α.Σ. ΚΥΨΕΛΟΣ και ΑΕΚ) στα πλαίσια του   

μεταξύ τους φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

την 16.05.2022 στο γήπεδο Συνοικισμού 

Κορίνθου. 

15 34,93 523,95 

 ΦΠΑ 24%:  125,75 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  649,70 

CPV: 79810000-5 Υπηρεσίες εκτύπωσης 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ                 

(€) 
(χωρίς ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
( χωρίς ΦΠΑ) 

1 Εκτύπωση αφίσας διάστασης Α3 (πολυχρωμία)  20  1,25 25,00 

 ΦΠΑ 24%:  6,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  31,00 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4.406,70€ 

Παίρνοντας τον λόγο ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ άλλων αναφέρει¨…. οι δαπάνες που 

έχουν προβλεφθεί είναι πάρα πολύ μεγάλες. Έχετε προβλέψει 110 άτομα για παράθεση γεύματος 

θεωρώ ότι είναι παρά πολλά τα άτομα όπως επίσης και τα 1.240,00€ για την ηχητική-φωτιστική 

κάλυψη γι΄ αυτό ψηφίζω λευκό. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την από 29.04.2022 τεχνική έκθεση, την με αριθ. πρωτ. 

12024/29.04.2022 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού & Αθλητισμού Δήμου Κορινθίων, τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, καθώς και όλες 

τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η 

λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 77, 

παρ. 10 του Ν. 4555/2018) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

(Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος έδωσε λευκή ψήφο) 

 

  Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στη διοργάνωση του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των 

παλαίμαχων των ομάδων Π.Α.Σ. ΚΥΨΕΛΟΣ και ΑΕΚ ο οποίος θα διεξαχθεί στο γήπεδο του 

Συνοικισμού τη Δευτέρα 16 Μάϊου 2022 και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.406,70€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 η οποία θα 

βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό πίστωση με Κ.Α.15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα 

ΑΔΑ: ΡΠΣΨΩΛ7-9ΟΒ



 

Αθλητικών δραστηριοτήτων», 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 29.04.2022 

σχετικής τεχνικής έκθεσης ως εξής: 

 

 
CPV: 15894200-3 Έτοιμα γεύματα 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ                 

(€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
( χωρίς ΦΠΑ) 

1 Παράθεση γεύματος για αθλητές - συντελεστές 

της  διοργάνωσης του φιλικού αγώνα μεταξύ των 

παλαίμαχων ποδοσφαιριστών των ομάδων της 

Π.Α.Σ. ΚΥΨΕΛΟΣ και της ΑΕΚ την 16.05.2022. 

110 20,00 2.200,00 

                                                                                                                               ΦΠΑ 13%: 286,00 

                                                                                                  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 2.486,00 

 
CPV: 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ                 

(€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
( χωρίς ΦΠΑ) 

1 Ηχητική-φωτιστική κάλυψη της αθλητικής 

διοργάνωσης στο γήπεδο Συνοικισμού Κορίνθου 

την 16.05.2022,  ως εξής: 

• 4 ηχεία 12΄΄αυτοενισχυόμενα 500WRMS 

• 4 βάσεις στήριξης ηχείων 

• 1 κονσόλα ήχου 

• 2 μικρόφωνα ασύρματα 

• 2 βάσεις μικροφώνων 

• 2 cd player 

• 1 μίκτης ήχου 

• Καλωδιώσεις 

• 2 προβολείς 

• Βάσεις προβολέων 

1 1.000,00 1.000,00 

                                                                                                                               ΦΠΑ 24%: 240,00 

                                                                                                  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 1.240,00 

ΑΔΑ: ΡΠΣΨΩΛ7-9ΟΒ



 

 
 

CPV: 18530000-3 Δώρα και βραβεία 
 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ                 

(€) 
(χωρίς ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
( χωρίς ΦΠΑ) 

1 Προμήθεια τιμητικών πλακετών (βελούδινες 

κασετίνες) διαστάσεων 23cm x 17cm, για 

παλαίμαχους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων 

(Π.Α.Σ. ΚΥΨΕΛΟΣ και ΑΕΚ) στα πλαίσια του   

μεταξύ τους φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

την 16.05.2022 στο γήπεδο Συνοικισμού 

Κορίνθου. 

15 34,93 523,95 

 ΦΠΑ 24%:  125,75 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  649,70 

CPV: 79810000-5 Υπηρεσίες εκτύπωσης 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ                 

(€) 
(χωρίς ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
( χωρίς ΦΠΑ) 

1 Εκτύπωση αφίσας διάστασης Α3 (πολυχρωμία)  20  1,25 25,00 

 ΦΠΑ 24%:  6,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  31,00 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  4.406,70€ 

Τα προς προμήθεια είδη/οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν αντίστοιχα στους ακόλουθους 

κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 

1. 15894200-3 Έτοιμα γεύματα 

2. 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου 

3. 18530000-3 Δώρα και βραβεία 

4. 79810000-5 Υπηρεσίες εκτύπωσης 

Ο διοργανωτής θα μεριμνήσει για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων για την 

εν λόγω αθλητική διοργάνωση και θα λάβει επιπλέον μέτρα εφόσον κριθεί απαραίτητο για την 

ασφάλεια των προσκεκλημένων/συμμετεχόντων στην ανωτέρω διοργάνωση. 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 20/260/2022.-
 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 6-5-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ        

ΑΔΑ: ΡΠΣΨΩΛ7-9ΟΒ
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