
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 31 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 13-07-2022 

 

        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 

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 

13η Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και 

ύστερα από τηv υπ'αριθμ.πρωτ.26252/08-07-2022 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 και έτσι 

υπήρχε vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Κυριαζής Αντώνιος, 3)Μπίτζιος Δημήτριος 

(αναπληρώνει το τακτικό μέλος Πούρο  Γεώργιο), 4) Σταυρέλης Νικόλαος, 5) Ζώγκος Ανδρέας. 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Πλατής Σπυρίδων, 2) Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3) Αλέξανδρος Πνευματικός, 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.   

ΑΔΑ: Ψ0Ε3ΩΛ7-1Ξ1



       ΑΠΟΦΑΣΗ 396η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Εξειδίκευση πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για δράσεις 

τουριστικής προβολής 2022» θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’αριθμ.πρωτ. 

26234/08-07-2022 εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού και Ενημέρωσης του Καταναλωτή της 

Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: “Εξειδίκευση Πίστωσης για υπηρεσίες τουριστικής προβολής ” 

Για την προβολή του Δήμου μας προβλέπονται οι  υπηρεσίες δημιουργίας και τοποθέτησης  

κατασκευής  προβολής του δήμου , υπηρεσίες τοποθέτησης δημιουργικού (αφίσα)  Τουριστικής 

Προβολής του Δήμου  στο  Μετρό και τον Προαστιακό και η  αμοιβή για τουριστική  προβολή του 

δήμου από το Μετρό και τον προαστιακό  για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (28 μέρες προβολής 

στο ΜΕΤΡΟ και δύο μήνες προβολής στον Προαστιακό)  ενδεικτικής συνολικής αξίας 17. 856 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)  

Οι  ανωτέρω υπηρεσίες   εντάσσονται στον εγκεκριμένο σχεδιασμό έτους 2022 για την Τουριστική 

Προβολή η οποία εγκρίθηκε με την ΑΔΣ 106/2022 (ΑΔΑ 929ΔΩΛ7-ΕΕΟ) έλαβε Αρχική Έγκριση 

ΕΟΤ 4482/04-05-2022 και επιπλέον έλαβε  Έγκριση επικοινωνιακής Δαπάνης έτους 2022 με την . 

Απόφαση Γενικής Γραμματείας επικοινωνίας και ενημέρωσης Ε 184/ 20-05-2022 (9ΞΨΠ46ΜΓΨ7-

ΞΩΠ  .  

Επιπλέον έχουμε λάβει Ειδική έγκριση ΕΟΤ αρ. πρωτ. 6608/27-06-2022 για την αφίσα που θα 

προβληθεί σε μετρό και προαστιακό ύστερα από το με αρ. πρωτ. 22172/21-06-2022 αίτημά μας  . 

Η συνολική προυπολογιζόμενη δαπάνη των  ανωτέρω υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό των  17. 856 

ευρώ (Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). 

Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει με απευθείας ανάθεση από το Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και μετά την έκδοση σχετικής Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Γενικές ή Ειδικές διατάξεις Νόμου στις οποίες βασίζονται οι δαπάνες  Ν. 4412/2016, Ν. 

3463/2006, Ν. 3852/2010, Ν.  4555/2018. 

 Η υπηρεσία βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 με τίτλο “Έξοδα ενημέρωσης Τουριστικής Προβολής 

του Δήμου Κορινθίων ”  

Εμπίπτει σε κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) 79341200-6  Υπηρεσίες 

διαχείρισης διαφημίσεων   οι οποίοι περιγράφονται στην στήλη 2 του πίνακα 1. 

 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Μ.Μ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

ΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 
ΦΠΑ. 24% 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

Α 

Δημιουργία και τοποθέτηση  κατασκευής 

προβολής του Δήμου με  τρισδιάστατα 

γράμματα – σύμβολα,  

1 Κατ’ 

αποκοπ

ή  

3200 3200 768 3968 

Β 

Υπηρεσίες για εκτύπωση και τοποθέτηση 

του δημιουργικού του Δήμου  σε 17 

σταθμούς των γραμμών 2 & 3 του ΜΕΤΡΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ . 

1 Κατ’ 

αποκοπ

ή  

900 900 216 1116 

ΑΔΑ: Ψ0Ε3ΩΛ7-1Ξ1



Γ 

Αμοιβή για την τουριστική προβολή του 

δήμου Κορινθίων από την  ΜΕΤΡΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ για 28 μέρες 

1  

Κατ’ 

αποκοπ

ή  

4500 4500 1080 5580€ 

Δ 

Υπηρεσίες για εκτύπωση και τοποθέτηση 

του δημιουργικού του Δήμου  στα 5 βαγόνια 

του συρμού της γραμμής ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ  της ΤΡΑΙΝΟΣΕ  

1 Κατ’ 

αποκοπ

ή  

2800 2800 672 3472 

Ε 

Αμοιβή για την τουριστική προβολή του 

δήμου Κορινθίων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για 

δύο μήνες   

1  

Κατ’ 

αποκοπ

ή  

3000 3000 720 3720€ 

(CPV: 79341200-6) ΣΥΝΟΛΟ Α 14400 3456 17856 

 

Παρακαλούμε να προβείτε στην απαραίτητη εξειδίκευση πίστωσης  για τη διάθεση  ποσού 17.856 € 

σε βάρος του  ΚΑ 00/6431.0007, “Έξοδα ενημέρωσης Τουριστικής Προβολής του Δήμου 

Κορινθίων”   του  προϋπολογισμού έτους  2022. 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 

Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης 

 
Γαρυφαλιά Χριστοπούλου 

  
        Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την εξειδίκευση πιστώσεων ποσού έως 

17.856,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και στον 

Κ.Α.:00/6431.0007, με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κορινθίων, για 

την κάλυψη δαπανών για υπηρεσίες δημιουργίας και τοποθέτησης, κατασκευής, προβολής του 

δήμου, υπηρεσίες τοποθέτησης δημιουργικού (αφίσα)  Τουριστικής Προβολής του Δήμου στο  Μετρό 

και τον Προαστιακό και  αμοιβή για τουριστική προβολή του δήμου από το Μετρό και τον Προαστιακό 

για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (28 μέρες προβολής στο ΜΕΤΡΟ και δύο μήνες προβολής στον 

Προαστιακό), οι οποίες έχουν λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις του Ε.Ο.Τ., σύμφωνα με τον πίνακα 

που παρατίθεται στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπ’όψιν την εισήγηση 

του Προέδρου, την υπ’αριθμ.πρωτ. 26234/08-07-2022 εισήγηση του Τμήματος Τουρισμού και 

Ενημέρωσης του Καταναλωτή της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις 

του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη 

ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη έστω και εάν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω και δεδομένου 

ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και 

αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 του Ν. 4555/2018),  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

       Την εξειδίκευση πιστώσεων ποσού έως 17.856,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) στον Δημοτικό 

Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και στον Κ.Α.:00/6431.0007, με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης 

ΑΔΑ: Ψ0Ε3ΩΛ7-1Ξ1



Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κορινθίων, για την κάλυψη δαπανών Τουριστικής Προβολής 

σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.                     

       Ο Δήμος Κορινθίων θα αναλάβει δαπάνες σύμφωνα με τον προϋπολογιστικό πίνακα της 

υπ’αριθμ.πρωτ.26234/08-07-2022 εισήγησης του Τμήματος Τουρισμού και Ενημέρωσης του 

Καταναλωτή της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων, ως εξής:           

                                                                  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Μ.Μ 
ΠΟΣΟΤΗ

ΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔ

ΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 
ΦΠΑ. 24% 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΜΕ ΦΠΑ 

24% 

Α 

Δημιουργία και τοποθέτηση  κατασκευής 

προβολής του Δήμου με  τρισδιάστατα 

γράμματα – σύμβολα,  

1 Κατ’ 

αποκοπ

ή  

3200 3200 768 3968 

Β 

Υπηρεσίες για εκτύπωση και τοποθέτηση 

του δημιουργικού του Δήμου  σε 17 

σταθμούς των γραμμών 2 & 3 του ΜΕΤΡΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ . 

1 Κατ’ 

αποκοπ

ή  

900 900 216 1116 

Γ 

Αμοιβή για την τουριστική προβολή του 

δήμου Κορινθίων από την  ΜΕΤΡΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ για 28 μέρες 

1  

Κατ’ 

αποκοπ

ή  

4500 4500 1080 5580€ 

Δ 

Υπηρεσίες για εκτύπωση και τοποθέτηση 

του δημιουργικού του Δήμου  στα 5 βαγόνια 

του συρμού της γραμμής ΠΕΙΡΑΙΑΣ – 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ  της ΤΡΑΙΝΟΣΕ  

1 Κατ’ 

αποκοπ

ή  

2800 2800 672 3472 

Ε 

Αμοιβή για την τουριστική προβολή του 

δήμου Κορινθίων από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ για 

δύο μήνες   

1  

Κατ’ 

αποκοπ

ή  

3000 3000 720 3720€ 

(CPV: 79341200-6) ΣΥΝΟΛΟ Α 14400 3456 17856 

 

   Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων  

(CPV): 79341200-6  Υπηρεσίες διαχείρισης διαφημίσεων. 

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

 Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 31/396/2022.- 

                                                                Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 13-07-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: Ψ0Ε3ΩΛ7-1Ξ1
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