
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 32 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 21-7-2022 

 

    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 σήμερα την 21η Ιουλίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας 

Πέμπτη και ώρα 10:00, σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 28918/20-7-

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)Βασίλειος Νανόπουλος, Πρόεδρος, 2)Σπυρίδωνας Πλατής, 3)Σπυρίδωνας Ζαχαριάς, 4)Αντώνιος 

Κυριαζής, 5)Νικόλαος Σταυρέλης. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Γεώργιος Πούρος, 2)Αλέξανδρος Πνευματικός, 3)Χρήστος Κορδώσης, 4)Ανδρέας Ζώγκος. 

 

  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 Κορίνθου, 

Χιλιομοδίου και Αγιονορίου του Δήμου Κορινθίων. 

Ουδείς εξ αυτών, προσήλθε. 

 

Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   
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         Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό 

προϋπολογισμό έτους 2022 για τη συνδιοργάνωση της θεατρικής παράστασης «Μικρά Ασία, από 

το Φως στο Σκοτάδι» με την Κορινθιακή Εστία Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών την 3-8-

2022», διότι λόγω της προσεχούς ημερομηνίας πραγματοποίησης της εκδήλωσης και δεδομένου 

του ότι απαιτείται μεγάλο χρονικό διάστημα για τις διαδικασίες αναθέσεων, σύμφωνα με τον Ν. 

4782/2021, θα πρέπει να γίνουν άμεσα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κορινθίων, οι 

απαιτούμενες διαδικασίες για την εν θέματι διοργάνωση. 

         Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της 

συζήτησης του ανωτέρω θέματος. 

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 429η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για τη συνδιοργάνωση 

της θεατρικής παράστασης «Μικρά Ασία, από το Φως στο Σκοτάδι» με την Κορινθιακή 

Εστία Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών την 3-8-2022» θέτει υπόψη των μελών της 

Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 28645/19-7-2022 τεχνική έκθεση με τίτλο «Συνδιοργάνωση της 

θεατρικής παράστασης «Μικρά Ασία, από το Φως στο Σκοτάδι» με την Κορινθιακή Εστία 

Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών» την 03.08.2022» προϋπολογισμού 5.441,68€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), που έχει συνταχθεί από το Τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού της 

Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Κορινθίων, καθώς και το υπ΄ 

αριθ. πρωτ. 28652/19-7-2022 πρωτογενές αίτημα της ως άνω υπηρεσίας για την εν θέματι 

διοργάνωση, το οποίο ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα για συνδιοργάνωση της θεατρικής παράστασης «Μικρά Ασία, 
από το Φως στο Σκοτάδι» με την Κορινθιακή Εστία Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών. 
 Σχετ.: (α)  Η υπ’ αριθ. πρωτ. 24750/30.8.2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΞΝΩΛ7-ΙΕΟ) απόφαση ορισμού Αμίσθου                
            Αντιδημάρχου  Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης. 
(β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 18946/07.06.2022 έγγραφο της Κορινθιακής Εστίας Ιστορικών και 
Λαογραφικών Ερευνών. 
 
Η Κορινθιακή Εστία Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών αιτήθηκε με το (β) σχετικό έγγραφο, τη 
συνδιοργάνωση με το Δήμο μας της θεατρικής παράστασης «Μικρά Ασία, από το Φως στο 
Σκοτάδι» που προγραμματίζεται να παρουσιαστεί στο νέο θέατρο Χιλιομοδίου «Ειρήνη Παπά» στις 
3 Αυγούστου 2022. Πρόκειται για ένα θεατρικό έργο με κείμενα και σκηνοθεσία κ. Μιχάλη 
Καραχάλιου, το οποίο εντάσσεται στις εκδηλώσεις του Δήμου μας για τον εορτασμό της επετείου 
συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή και αποτελεί το αποτέλεσμα 
συνεργασίας της Κορινθιακής Εστίας Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών με το Θέατρο «ΙΡΙΔΑ». 
Το συγκεκριμένο έργο ξεναγεί τον θεατή στον χώρο της Μικράς Ασίας, τον μυεί στην πολύχρονη 
ιστορία της και στα ήθη και έθιμα του Ελληνισμού της περιοχής αυτής, που απλώνουν τις ρίζες τους 
στο βάθος των αιώνων. Παράλληλα, αποκαλύπτεται ένας ολόκληρος κόσμος με μοναδικό 
πολιτισμό, εκλεπτυσμένες συνήθειες και γενικότερα ένα σπάνιο πλούτο στοιχείων που επηρέασαν 
καθοριστικά το σύγχρονο ελληνικό κράτος σε πολλούς τομείς. Επιπλέον, η εν λόγω παράσταση 
προσδοκά να καταστήσει τον θεατή κοινωνό της υπέροχης αυτής κληρονομιάς και να φέρει τον 
σύγχρονο Έλληνα σε επαφή με τις ρίζες και το παρελθόν του.   
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εισηγούμαστε τη συνδιοργάνωση της θεατρικής παράστασης «Μικρά 
Ασία, από το Φως στο Σκοτάδι» με την Κορινθιακή Εστία Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών και 
την κάλυψη από τον Δήμο μας των ακόλουθων δαπανών: 
 

1. Ηχητική-φωτιστική κάλυψη της θεατρικής παράστασης ποσού έως 992,00€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

2. Μουσική κάλυψη της εκδήλωσης με πενταμελή ορχήστρα παραδοσιακής μουσικής, 
ποσού έως 1.000,00€ 

3. Κατασκευή σκηνικών της θεατρικής παράστασης ποσού έως 2.962,36€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

4. Προμήθεια έντυπου υλικού (προγράμματα, αφίσες), ποσού έως 487,32€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 
Οι αιτούμενες υπηρεσίες/προμήθειες εμπίπτουν στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 
Συμβάσεων (CPV): 

1. 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου  
2. 92312140-4 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες ορχηστρών  
3. 45422100-2 ξυλουργικές εργασίες  
4. 22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα  

 
Η ανωτέρω δαπάνη ποσού έως 5.441,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 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 τη συνδιοργάνωση της εν λόγω 
θεατρικής παράστασης με την Κορινθιακή Εστία Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών και την 
εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.441,68€ στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και 
στον ΚΑ 15/6471.0001 και 
 β) για περαιτέρω ενέργειες των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν. 
 

   Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει τη συνδιοργάνωση της ως άνω αναφερόμενης 

θεατρικής παράστασης με την Κορινθιακή Εστία Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών, που θα 

πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου 2022, και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 5.441,68€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και τον 

Κ.Α. 15/6471.0001 με τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις», προκειμένου για την κάλυψη των κάτωθι 

δαπανών σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής τεχνικής έκθεσης: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

CPV: 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου  

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

1.  Ηχητική-φωτιστική κάλυψη της θεατρικής παράστασης την 

03.08.2022 στο ανοικτό θέατρο Χιλιομοδίου. 

1 800,00 800,00 

 ΦΠΑ 24%:  192,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  992,00 
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CPV: 92312140-4 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες ορχηστρών 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ                 (€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. Μουσική κάλυψη της θεατρικής 
παράστασης την 3.08.2022 στο ανοικτό 
θέατρο Χιλιομοδίου με τη συμμετοχή 
πενταμελούς ορχήστρας παραδοσιακής 
μουσικής (πολίτικη λύρα/βιολί, κλαρίνο, 
κανονάκι, λαούτο/ούτι και κρουστά). 

1 1.000,000 1.000,000 

                                                                                                                                                      ΦΠΑ 0% 0,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 1.000,00 

 

 
CPV: 45422100-2 Ξυλουργικές εργασίες  

Κατασκευή σκηνικών για τη θεατρική παράσταση «Μικρά Ασία, από το Φως στο Σκοτάδι» που θα πραγματοποιηθεί στο 
θέατρο Χιλιομοδίου «Ειρήνη Παππά» την 03.08.202, η οποία περιλαμβάνει: 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ                 (€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
( χωρίς 
ΦΠΑ) 

1. Πλαίσια σκηνικών θεατρικής 
παράστασης από ξυλεία ελάτης 
διατομών 4,5cmx4cm και επιφάνεια από 
Mdf πάχους 10mm, εξωτερικών 
διαστάσεων 3,05mx1,22m. 

13 133 1.729,00 

2. Ταμπλώ αναρτήσεως πρωτογενούς 
ιστορικού υλικού με πλαίσια από ξυλεία 
ελάτης διατομών 4,5cmx4cm και 
επιφάνεια από Mdf πάχους 12mm, 
διαστάσεων 1,22mx1,00m και 
εξωτερικών διαστάσεων κατασκευής 
1,90mx1,00m. 

4 60,00 240,00 

3. Κύβοι από Mdf πάχους 16mm (χωρίς 
επένδυση καπλαμά) διαστάσεων 
0,45mx0,45mx0,45m. 

6 70,00 420,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  2.389,00 

 ΦΠΑ 24%   573,36 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  2.962,36 

Τα σκηνικά μετά το τέλος της ανωτέρω διοργάνωσης θα διατεθούν προς χρήση σε μελλοντικές παραστάσεις του Δήμου 
Κορινθίων. 

 

 
CPV: 22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα  

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ                 (€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
( χωρίς 
ΦΠΑ) 

1. Πρόγραμμα θεάτρου 4 σελίδων με 
διαστάσεις 20cmx14cm, εκτύπωση 
τετραχρωμίας σε χαρτί velvet 150 gr. 

1.500 0,19 285,00 

2. Αφίσα διαστάσεων 30cmx40cm, 
εκτύπωση τετραχρωμίας σε χαρτί velvet 
150 gr. 

120 0,90 108,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  393,00 

 ΦΠΑ 24%   94,32 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  487,32 
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Το κόστος του έντυπου υλικού περιλαμβάνει και τον σχεδιασμό του. 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  5.441,68 

 
 
σύμφωνα και με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

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

Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 28645/19-7-2022 τεχνική έκθεση με τίτλο «Συνδιοργάνωση της 

θεατρικής παράστασης «Μικρά Ασία, από το Φως στο Σκοτάδι» με την Κορινθιακή Εστία 

Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών» την 03.08.2022» της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, το 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 28652/19-7-2022 πρωτογενές αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και κάθε άλλη 

ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη έστω κι αν δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Τη συνδιοργάνωση της θεατρικής παράστασης «Μικρά Ασία, από το Φως στο Σκοτάδι» από το 

Δήμο Κορινθίων με την Κορινθιακή Εστία Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών, που 

προγραμματίζεται να παρουσιαστεί στο νέο θέατρο Χιλιομοδίου «Ειρήνη Παπά» στις 3 Αυγούστου 

2022, και εξειδικεύει πίστωση ποσού 5.441,68€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στον Δημοτικό 

Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022, η οποία θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον 

προϋπολογισμό πίστωση με 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 της υπ΄ αριθ. 

πρωτ. 28645/19-7-2022 σχετικής τεχνικής έκθεσης ως εξής: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

CPV: 92370000-5 Υπηρεσίες τεχνικών ήχου  

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

1.  Ηχητική-φωτιστική κάλυψη της θεατρικής παράστασης την 

03.08.2022 στο ανοικτό θέατρο Χιλιομοδίου. 

1 800,00 800,00 

 ΦΠΑ 24%:  192,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  992,00 
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CPV: 92312140-4 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες ορχηστρών 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ                 (€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. Μουσική κάλυψη της θεατρικής 
παράστασης την 3.08.2022 στο ανοικτό 
θέατρο Χιλιομοδίου με τη συμμετοχή 
πενταμελούς ορχήστρας παραδοσιακής 
μουσικής (πολίτικη λύρα/βιολί, κλαρίνο, 
κανονάκι, λαούτο/ούτι και κρουστά). 

1 1.000,000 1.000,000 

                                                                                                                                                      ΦΠΑ 0% 0,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 1.000,00 

 

 
CPV: 45422100-2 Ξυλουργικές εργασίες  

Κατασκευή σκηνικών για τη θεατρική παράσταση «Μικρά Ασία, από το Φως στο Σκοτάδι» που θα πραγματοποιηθεί στο 
θέατρο Χιλιομοδίου «Ειρήνη Παππά» την 03.08.202, η οποία περιλαμβάνει: 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ                 (€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
( χωρίς 
ΦΠΑ) 

1. Πλαίσια σκηνικών θεατρικής 
παράστασης από ξυλεία ελάτης 
διατομών 4,5cmx4cm και επιφάνεια από 
Mdf πάχους 10mm, εξωτερικών 
διαστάσεων 3,05mx1,22m. 

13 133 1.729,00 

2. Ταμπλώ αναρτήσεως πρωτογενούς 
ιστορικού υλικού με πλαίσια από ξυλεία 
ελάτης διατομών 4,5cmx4cm και 
επιφάνεια από Mdf πάχους 12mm, 
διαστάσεων 1,22mx1,00m και 
εξωτερικών διαστάσεων κατασκευής 
1,90mx1,00m. 

4 60,00 240,00 

3. Κύβοι από Mdf πάχους 16mm (χωρίς 
επένδυση καπλαμά) διαστάσεων 
0,45mx0,45mx0,45m. 

6 70,00 420,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  2.389,00 

 ΦΠΑ 24%   573,36 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  2.962,36 

Τα σκηνικά μετά το τέλος της ανωτέρω διοργάνωσης θα διατεθούν προς χρήση σε μελλοντικές παραστάσεις του Δήμου 
Κορινθίων. 

 

 
CPV: 22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα  

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ                 (€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
( χωρίς 
ΦΠΑ) 

1. Πρόγραμμα θεάτρου 4 σελίδων με 
διαστάσεις 20cmx14cm, εκτύπωση 
τετραχρωμίας σε χαρτί velvet 150 gr. 

1.500 0,19 285,00 

2. Αφίσα διαστάσεων 30cmx40cm, 
εκτύπωση τετραχρωμίας σε χαρτί velvet 
150 gr. 

120 0,90 108,00 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  393,00 

 ΦΠΑ 24%   94,32 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  487,32 

ΑΔΑ: 91ΤΔΩΛ7-Β44



Το κόστος του έντυπου υλικού περιλαμβάνει και τον σχεδιασμό του. 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  5.441,68 

 
Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 

Συμβάσεων (CPV), ως αυτοί αναγράφονται ως άνω στον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού. 

 

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

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 32/429/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 21-7-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΑΔΑ: 91ΤΔΩΛ7-Β44
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