
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 29 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 30-6-2022 

 

       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, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, συvεδρίασε σήμερα 

την 30η Ιουνίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και 

ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 23238/24-6-2022 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 συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη κι έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2) Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3) Πιέτρης Τιμολέων 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κυριαζή Αντώνιο), 4)Πούρος Γεώργιος, 5) Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Πλατής Σπυρίδων, 2) Αλέξανδρος Πνευματικός, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος. 

 

Στην συνεδρίαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010, προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου 

Κορινθίων. 

Ουδείς εξ αυτών, προσήλθε. 

 

   Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   
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      ΑΠΟΦΑΣΗ 382η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση 

πίστωσης για τη δαπάνη προβολής της κινηματογραφικής ταινίας «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ» στα 

πλαίσια εγκαινίων του Θεάτρου Χιλιομοδίου «Ειρήνη Παππά» την 19-07-2022» θέτει, υπόψη 

των Mελών της Επιτροπής την τεχνική έκθεση με τίτλο «Προβολή της κινηματογραφικής ταινίας 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ στα πλαίσια εγκαινίων του Θεάτρου Χιλιομοδίου «Ειρήνη Παππά» την 19.07.2022» 

συνολικού προϋπολογισμού 6.262,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) της οποίας το τμήμα Α 

έχει συνταχθεί από το Τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, 

Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Κορινθίων και το τμήμα Β από το τμήμα Τεχνολογιών Επικοινωνίας 

και Πληροφορίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία μας διαβιβάστηκε με το αριθμ. 

21838/20.06.2022 έγγραφο του Τμήματος Πολιτισμού & Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Κορινθίων καθώς και την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

21861/20.06.2022 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού & Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

<< Θέμα: Πρωτογενές αίτημα για τη δαπάνη προβολής της κινηματογραφικής ταινίας 
«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ» στα πλαίσια εγκαινίων του Θεάτρου Χιλιομοδίου «Ειρήνη Παππά» την 
19.07.2022. 
Σχετ.:   Η υπ’ αριθ. πρωτ. 24750/30.8.2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΞΝΩΛ7-ΙΕΟ) απόφαση ορισμού Αμίσθου 
Αντιδημάρχου  Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης. 
 
Ο Δήμος Κορινθίων προγραμματίζει τα εγκαίνια του ανοικτού θεάτρου Χιλιομοδίου, το οποίο θα 
πάρει το όνομα της μεγάλης Ελληνίδας ηθοποιού, Ειρήνης Παππά, ως ένδειξη τιμής και 
αναγνώρισης στην σπουδαία ηθοποιό, με καταγωγή από το Χιλιομόδι. Το νέο πέτρινο θέατρο, 
χτισμένο στο λόφο του Νικηταρά σε έκταση 1.100 τ.μ. με  δυναμικότητα 800 θέσεων, αναμένεται να 
φιλοξενήσει υψηλής ποιότητας παραστάσεις, που σε συνδυασμό με τις ανασκαφικές έρευνες και τα 
σημαντικά ευρήματα της περιοχής, θα καταστήσουν την Τενέα, κέντρο πολιτισμού και σημείο 
αναφοράς του Δήμου. Στα πλαίσια των εγκαινίων του θεάτρου «Ειρήνη Παππά» που θα 
πραγματοποιηθούν την 19.07.2022, ο Δήμος μας θα προβάλει την κινηματογραφική ταινία 
«Ιφιγένεια» του Μιχάλη Κακογιάννη, όπου πρωταγωνιστεί η κυρία Ειρήνη Παππά. 
 
Για την πραγματοποίηση της εν λόγω εκδήλωσης εισηγούμαστε την κάλυψη από τον Δήμο μας των 
εξής δαπανών:  

1. Παραχώρηση πνευματικού δικαιώματος και κόστος μετατροπής του υλικού για την προβολή 
της ταινίας «Ιφιγένεια», ποσού έως 310,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24%. 

2. Μίσθωση οπτικοακουστικού εξοπλισμού για την προβολή της ταινίας, ποσού έως 5.952,00€ 
συμπ. Φ.Π.Α.  24%. 

 

Τα προς προμήθεια είδη/οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν αντίστοιχα στους ακόλουθους 
κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 

1. 72311100-9 Υπηρεσίες μετατροπής δεδομένων  
2. 32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός  

 

Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 6.262,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. θα βαρύνουν 
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 ανωτέρω διοργάνωση και την 
εξειδίκευση της πίστωσης ποσού  6.262,00€ στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 
και στον 15/6471.0001 και  
β) για περαιτέρω ενέργειες των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν. 
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Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την προβολή της κινηματογραφικής ταινίας 

«ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ» του Μιχάλη Κακογιάννη, όπου πρωταγωνιστεί η κυρία Ειρήνη Παππά στα πλαίσια 

των εγκαινίων του Θεάτρου Χιλιομοδίου «Ειρήνη Παππα» την 19 Ιουλίου 2022 και την εξειδίκευση 

πίστωσης ποσού 6.262,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στο Δημοτικό Προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2022 και στον Κ.Α.15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις», 

προκειμένου για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό του 

τμήματος Α και Β  σχετικής τεχνικής έκθεσης: 

ΤΜΗΜΑ Α 
 

CPV: 72311100-9 Υπηρεσίες μετατροπής δεδομένων 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. Παραχώρηση δικαιώματος προβολής της 

ταινίας «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ» την 19.07.2022 στο 

θέατρο Χιλιομοδίου «Ειρήνη Παππά». 

1  
150,00 

150,00 

2.  Κόστος μετατροπής υλικού για την προβολή της 

ταινίας  «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ» 

1 100,00 100,00 

 ΣΥΝΟΛΟ:  250,00 

 ΦΠΑ 24%:  60,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.:  310,00 

 

ΤΜΗΜΑ Β  
 
Ο υπό μίσθωση εξοπλισμός και συγκεκριμένα το υπό μίσθωση σύστημα ψηφιακής 

κινηματογραφικής προβολής μετά του απαραίτητου συνοδευτικού εξοπλισμού θα πρέπει να 

καλύπτει όλες τις τεχνικές απαιτήσεις, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές DCI που αφορούν 

την διανομή και προβολή των ψηφιακών κινηματογραφικών ταινιών (DCP). Συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να πληρούνται κατ΄ ελάχιστον οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

 

CPV: 32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός  

Μίσθωση εξοπλισμού για την κινηματογραφική προβολή της ταινίας ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ στο θέατρο 
Χιλιομοδίου «Ειρήνη Παππά» την 19.07.2022 ο οποίος περιλαμβάνει: 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 CHRISTIE CP2210: Ψηφιακός προβολέας HD 1920x1200, ισχύος 

12.0000 lumen με ηλεκτροκίνητο φακό zoom medium throw 1,90-3,1. 

 

1 

2 DOLBY IMS-2000: Cinema Media Player αναπαραγωγής ψηφιακών 
ταινιών DCP. 

1 

3 PROJECTION SCREENFRAME & SURFACE: Οθόνη προβολής 

τύπου Matt White με στήριξη σε ειδικό πλαίσιο αλουμινίου 

διαστάσεων 9,00x5,00m. 

 

1 

ΑΔΑ: 6Ρ0ΒΩΛ7-ΚΞΝ



4 DOLBY CP-650:Επεξεργαστή ψηφιακού ήχου analog & digital 

 

1 

5 ELECTROVOICE RX: Ηχεία οθόνης για left, right channel 2-way, 
ισχύος 600 Watt 

1 

6  LAB GRUPPEN: Ενισχυτής ήχου τετρακάναλος ισχύος 4 x 500 Watt 

 

1 

7 EUROTRUSS: Μεταλλικό πατάρι τοποθέτησης cinema projector και 
εξοπλισμού AV 

1 

ΣΥΝΟΛΟ 4.800,00 

Φ.Π.Α. 24% 1.152,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 5.952,00 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση 

του Προέδρου, την σχετική τεχνική έκθεση, την με αριθ. πρωτ. 21861/20-06-2021 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  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
  Την προβολή της κινηματογραφικής ταινίας «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ» του Μιχάλη Κακογιάννη, όπου 

πρωταγωνιστεί η κυρία Ειρήνη Παππά στα πλαίσια των εγκαινίων του Θεάτρου Χιλιομοδίου 

«Ειρήνη Παππά» την 19.07.2022 και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.262,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και 

στον Κ.Α.15/6471.0001 και τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις», 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 του τμήματος Α & Β 

της σχετικής τεχνικής έκθεσης ως εξής: 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΤΜΗΜΑ Α 
 

CPV: 72311100-9 Υπηρεσίες μετατροπής δεδομένων 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. Παραχώρηση δικαιώματος προβολής της 

ταινίας «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ» την 19.07.2022 στο 

θέατρο Χιλιομοδίου «Ειρήνη Παππά». 

1  
150,00 

150,00 

3.  Κόστος μετατροπής υλικού για την προβολή της 

ταινίας  «ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ» 

1 100,00 100,00 

 ΣΥΝΟΛΟ:  250,00 
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 ΦΠΑ 24%:  60,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.:  310,00 

 

 
ΤΜΗΜΑ Β  
Ο υπό μίσθωση εξοπλισμός και συγκεκριμένα το υπό μίσθωση σύστημα ψηφιακής 

κινηματογραφικής προβολής μετά του απαραίτητου συνοδευτικού εξοπλισμού θα πρέπει να 

καλύπτει όλες τις τεχνικές απαιτήσεις, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές DCI που αφορούν 

την διανομή και προβολή των ψηφιακών κινηματογραφικών ταινιών (DCP). Συγκεκριμένα, θα 

πρέπει να πληρούνται κατ΄ ελάχιστον οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές: 

 

CPV: 32321200-1 Οπτικοακουστικός εξοπλισμός  

Μίσθωση εξοπλισμού για την κινηματογραφική προβολή της ταινίας ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ στο θέατρο 
Χιλιομοδίου «Ειρήνη Παππά» την 19.07.2022 ο οποίος περιλαμβάνει: 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

1 CHRISTIE CP2210: Ψηφιακός προβολέας HD 1920x1200, ισχύος 

12.0000 lumen με ηλεκτροκίνητο φακό zoom medium throw 1,90-3,1. 

 

1 

2 DOLBY IMS-2000: Cinema Media Player αναπαραγωγής ψηφιακών 
ταινιών DCP. 

1 

3 PROJECTION SCREENFRAME & SURFACE: Οθόνη προβολής 

τύπου Matt White με στήριξη σε ειδικό πλαίσιο αλουμινίου 

διαστάσεων 9,00x5,00m. 

 

1 

4 DOLBY CP-650:Επεξεργαστή ψηφιακού ήχου analog & digital 

 

1 

5 ELECTROVOICE RX: Ηχεία οθόνης για left, right channel 2-way, 
ισχύος 600 Watt 

1 

6  LAB GRUPPEN: Ενισχυτής ήχου τετρακάναλος ισχύος 4 x 500 Watt 

 

1 

7 EUROTRUSS: Μεταλλικό πατάρι τοποθέτησης cinema projector και 
εξοπλισμού AV 

1 

ΣΥΝΟΛΟ 4.800,00 

Φ.Π.Α. 24% 1.152,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α. 5.952,00 

 
Θα απαιτηθεί η ενοικίαση, η εγκατάσταση, ο χειρισμός και η τεχνική υποστήριξη συστήματος 

κινηματογραφικής προβολής για την κάλυψη των αναγκών κινηματογραφικής προβολής της ταινίας 

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ στο θέατρο Χιλιομοδίου «Ειρήνη Παππά» την 19.07.2022. 

Ο παραπάνω τεχνικός εξοπλισμός θα εγκατασταθεί -με ευθύνη και τεχνικό προσωπικό του  

Αναδόχου- στο θέατρο Χιλιομοδίου  και θα παραμείνει στη διάθεσή του Δήμου για χρήση την 19η 

Ιουλίου 2022. 
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ολοκληρώνει έγκαιρα κάθε επιμέρους εργασία που εμπίπτει στις 

υποχρεώσεις του, είτε να ενημερώνει έγκαιρα την Αναθέτουσα Αρχή για τις ενέργειες που 

απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση του αντικειμένου του έργου. 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 29/382/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 04-07-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: 6Ρ0ΒΩΛ7-ΚΞΝ
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