
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 35 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 9-8-2022 

 

       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 του 

άρθρου 78 του ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 9η Αυγούστου 2022, 

ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 

πρωτ. 32541/5-8-2022 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 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  

  1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Ζώγκος 

Ανδρέας, 3)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, συνδέθηκε. 

 

   Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   
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      ΑΠΟΦΑΣΗ 469η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση 

πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για συμμετοχή του Δήμου στην 

περιοδική έκθεση «BioMuse: Από τα θραύσματα των οστών στις ιστορίες των ανθρώπων» 

από 17 Σεπτεμβρίου έως 17 Οκτωβρίου 2022» θέτει, υπόψη των Mελών της Επιτροπής την υπ. 

αριθμ. 31225/01-08-2022 τεχνική έκθεση με τίτλο : «Συμμετοχή του Δήμου στην περιοδική έκθεση 

«BioMuse»: Από τα θραύσματα των οστών στις ιστορίες των ανθρώπων από 17.09.2022 έως 

17.10.2022 συνολικού προϋπολογισμού 5.542,80 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) η οποία έχει 

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

και Πολιτισμού Δήμου Κορινθίων, καθώς και τo υπ΄ αριθ. πρωτ. 31242/01-08-2022 πρωτογενές 

αίτημα του Τμήματος Πολιτισμού & Αθλητισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει ως εξής: 

 

<< ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα για συμμετοχή του Δήμου στην περιοδική έκθεση «BioMuse»: 

Από τα θραύσματα των οστών στις ιστορίες των ανθρώπων. 

 

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

Αντιδημάρχου  Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης. 

(β) Tο υπ’ αριθ. πρωτ. 26514/11.07.2022 έγγραφο του Εργαστηρίου Φυσικής Ανθρωπολογίας του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και της Συστηματικής Αρχαιολογικής Έρευνας Αρχαίας 

Τενέας. 

(γ) Η υπ’ αριθ. πρωτ. 30273/27.07.2022 επιστολή του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος για την 

παραχώρηση χρήσης της αίθουσας εκδηλώσεων του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος για την 

πραγματοποίηση της περιοδικής έκθεσης «BioMuse», σε απάντηση του υπ’ αριθ. πρωτ.  

30270/27.07.2022  αιτήματος της Συστηματικής Αρχαιολογικής Έρευνας Αρχαίας Τενέας. 

 

Το Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και η 

Συστηματική Αρχαιολογική Έρευνα  Αρχαίας Τενέας αιτήθηκαν με το (β) σχετικό αίτημα τη 

συμμετοχή του Δήμου μας στην περιοδική έκθεση που διοργανώνουν με τίτλο «BioMuse: Από τα 

θραύσματα των οστών στις ιστορίες των ανθρώπων», στην αίθουσα του Καλογεροπούλειου 

Ιδρύματος,  από 17 Σεπτεμβρίου έως 17 Οκτωβρίου 2022.  

Η έκθεση υλοποιείται σε συνέχεια του ερευνητικού προγράμματος BioΜuse. Αποτελεί μια σύμπραξη 

φορέων της Ελλάδας και της Γερμανίας,  με στόχο την ψηφιοποίηση, την τεκμηρίωση και την 

διαφύλαξη πολύτιμων δεδομένων βιολογικής και πολιτισμικής κληρονομιάς. Κεντρική ιδέα του 

έργου ήταν η αφήγηση ατομικών βιογραφιών, που προέκυψαν μέσα από τη μελέτη των σκελετικών 

καταλοίπων πραγματικών ανθρώπων που έζησαν στην Ελλάδα τα τελευταία 11.000 χρόνια. Η 

έκθεση αναδεικνύει και ενσωματώνει τα αποτελέσματα της έρευνας με σύγχρονα φυσικά και 

ψηφιακά μέσα. Περιλαμβάνει εκθεσιακές επιφάνειες με ατομικές βιογραφίες, διαδραστική εφαρμογή 
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με πληροφορίες για τις βιογραφίες και την έρευνα σε επαυξημένη πραγματικότητα και 

οπτικοακουστική παραγωγή. 

Μία από τις δέκα βιογραφίες που έχει δημιουργηθεί, αφορά σε οστεολογικό υλικό από την 

Συστηματική Αρχαιολογική Έρευνα της αρχαίας Τενέας, που διεξάγεται στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Η 

μελέτη του οστεολογικού υλικού που προέκυψε από τις ανασκαφές της Αρχαίας Τενέας, τόσο 

μακροσκοπικά όσο και με τη χρήση νέων μεθόδων έρευνας από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο 

Θράκης, έχει αποδώσει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη ζωή των ανθρώπων στην αρχαία 

πόλη της Τενέας.  

Στην παρούσα έκθεση μεταξύ άλλων παρουσιάζονται για πρώτη φορά τα αποτελέσματα της 

έρευνας από την ανάλυση των σταθερών ισοτόπων και της εφαρμογής αρχαίου DNA, καθώς και η 

μέθοδος ανακατασκευής των φυσιογνωμικών γνωρισμάτων προσώπου μέσω της τρισδιάστατης 

αποτύπωσης ενός Τενεάτη της αρχαϊκής εποχής.   

Πέραν του Τενεάτη, θα παρουσιαστούν και οι βιογραφίες άλλων εννέα ανθρώπων που έζησαν στον 

Ελλαδικό χώρο και συγκεκριμένα στην Αστυπάλαια, Κοζάνη, Φλώρινα, Σπάρτη, Ξάνθη, Γιαννιτσά 

(2 σκελετοί), Θεσσαλονίκη και Ηγουμενίτσα, από τη Μεσολιθική έως την Βυζαντινή εποχή.  Εκτός 

από το ευρύ κοινό στο οποίο απευθύνεται η έκθεση «BioMuse»,  αποτελεί σημαντικό εκπαιδευτικό 

μέσο για όλες τις τάξεις της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και καθόλη τη διάρκεια 

λειτουργίας της, θα πραγματοποιούνται ξεναγήσεις, με είσοδο ελεύθερη για όλους τους 

ενδιαφερόμενους.  

Η Κόρινθος θα είναι η πρώτη πόλη που θα φιλοξενήσει την εν λόγω έκθεση, πριν ξεκινήσει η 

περιοδεία της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Στα εγκαίνια της έκθεσης το Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 

2022, θα παρευρεθούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού όπως και επίσημοι 

προσκεκλημένοι. 

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εισηγούμαστε την συμμετοχή του Δήμου μας στην έκθεσης«Bio Muse» 

που διοργανώνουν το Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου 

Θράκης και η Συστηματική Αρχαιολογική Έρευνα  Αρχαίας Τενέας, με τη συμμετοχή του 

Καλογεροπούλειου Ιδρύματος, καλύπτοντας τις ακόλουθες δαπάνες: 

1. Φιλοξενία της έκθεσης «BioMuse»: Από τα θραύσματα των οστών στις ιστορίες των 

ανθρώπων, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος στην Κόρινθο, η 

οποία περιλαμβάνει το σχεδιασμό-προσαρμογή, μεταφορά, εγκατάσταση και 

απεγκατάσταση της, ποσού έως 3.000,00€ πλέον Φ.Π.Α 24%. 

2. Εκτύπωση φυλλαδίων της έκθεσης, ήτοι: 

Α. Τρίπτυχα φυλλάδια  (500 τεμάχια στα ελληνικά και 500 τεμάχια στα αγγλικά), 

Β.  Πολύπτυχα φυλλάδια  (1.000 τεμάχια στα ελληνικά και 1.000 τεμάχια στα αγγλικά),  

ποσού έως 1.470,00€ πλέον Φ.Π.Α 24%. 
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Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων 

(CPV), 

1. 79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 

2. 79810000-5 Υπηρεσίες εκτύπωσης   

 

Η ανωτέρω δαπάνη ποσού έως 4.470,00€ πλέον ΦΠΑ 24% θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον 

προϋπολογισμό έτους 2022 πίστωση με ΚΑ 00.6432.0001 και τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων στο 

εσωτερικό και στο εξωτερικό». 

 

Το Καλογεροπούλειο Ίδρυμα  σύμφωνα με το  (γ) σχετικό έγγραφο, θα καλύψει όλα τα  απαραίτητα 

λειτουργικά έξοδα  της έκθεσης, από 17.09.2022 έως 17.10.2022. 

 

Παρακαλούμε: 

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

Έκθεση «BioMuse» που διοργανώνουν το Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας του Δημοκριτείου 

Πανεπιστημίου Θράκης και η Συστηματική Αρχαιολογική Έρευνα  Αρχαίας Τενέας, με τη συμμετοχή 

του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος, σύμφωνα με το ιστορικό του παρόντος και την  εξειδίκευση 

πίστωσης ποσού 4.470,00€ πλέον Φ.Π.Α. στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 

και στον ΚΑ 00.6432.0001 και 

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

 

Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την 

συμμετοχή του Δήμου Κορίνθιών στην έκθεση «BioMuse» Από τα θραύσματα των οστών στις 

ιστορίες των ανθρώπων» που διοργανώνουν το Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και η Συστηματική Αρχαιολογική Έρευνα Αρχαίας Τενέας, 

από 17 Σεπτεμβρίου έως 17 Οκτωβρίου 2022 στην αίθουσα του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος  και 

την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.542,80€ στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 

και στον ΚΑ 00/6432.0001 και τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», 

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

σχετικής τεχνικής έκθεσης: 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

CPV:  79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων  

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

Φιλοξενία έκθεσης «BioMuse»: Από τα θραύσματα των οστών στις ιστορίες των ανθρώπων στην αίθουσα του 
Καλογεροπούλειου Ιδρύματος, από  17.09.2022 έως 17.10.2022 οποία περιλαμβάνει: 

ΑΔΑ: ΨΜΔΒΩΛ7-ΕΜ4



1. Α.  Σχεδιασμό της έκθεσης: Εκπόνηση μελέτης μικρής κλίμακας για 
την προσαρμογή της, στην αίθουσα του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος, 
στην Κόρινθο. 
Β. Μεταφορά της έκθεσης: Συσκευασία και μεταφορά όλων των 
στοιχείων της έκθεσης από τη Θεσσαλονίκη στην Κόρινθο, ήτοι: 

• 20 εκθεσιακές επιφάνειες (πάνελ) διαστάσεων 0,70mx1,80m, 

• 19 μεταλλικές τριγωνικές βάσεις, 

• 1 τραπέζι διαστάσεων 0.55mx1.50m, 

• 1 βάση κάμερας 0.37mx1.42m, 

• 1 καρέκλα, 

• Ι οθόνη υπολογιστή 27΄΄, 

• 1 mini pc ( συνοδεύεται από πληκτρολόγιο και ποντίκι), 

• 1 κάμερα, 

• 1 ζευγάρι ακουστικά, 

• 1 ηχείο, 

• 1 βιβλίο (συνοδεύεται από αλυσίδα για να δεθεί στο τραπέζι 

και 3D printed αντικείμενο με την αλυσίδα του που δένει στο 

βιβλίο), 

• 1 οθόνη 60΄΄ για την προβολή οπτικοακουστικής παραγωγής, 

• 1 οθόνη 32΄΄ για προβολή του βίντεο του Ντολιανίτη, 

• 1 πρόπλασμα προσώπου (Τενεάτης) φυσικού μεγέθους. 

Γ. Εγκατάσταση έκθεσης και διαμόρφωση της στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος από εξειδικευμένο 
προσωπικό, βάσει σχετικής μελέτης. 
Δ. Απεγκατάσταση έκθεσης μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
λειτουργίας της, από εξειδικευμένο προσωπικό. Περιλαμβάνεται η 
συσκευασία και μεταφορά όλων των στοιχείων από την Κόρινθο στη 
Θεσσαλονίκη (έδρα της έκθεσης). 

  

 

 

 

 3.000,00 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.000,00 

                                                                                                                                          ΦΠΑ 24% 720,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 3.720,00 

 

CPV: 79810000-5 Υπηρεσίες εκτύπωσης 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(τεμάχια) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  (€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

( χωρίς 
ΦΠΑ) 

Εκτύπωση φυλλαδίων τα οποία θα διατίθενται στην έκθεση για τους επισκέπτες της, (μεμονωμένους και οργανωμένους) 
όπως: μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές Πανεπιστημίων, εκπροσώπους Υπουργείου 

ΑΔΑ: ΨΜΔΒΩΛ7-ΕΜ4



Πολιτισμού, επίσημους προσκεκλημένους, Πολιτιστικούς και άλλους φορείς. 

1.  Τρίπτυχα φυλλάδια:   
- 500 τεμάχια στα ελληνικά και  
- 500 τεμάχια στα αγγλικά. 

 
 

1.000 

 
 

0,49 

 
 

490,00 

2. Πολύπτυχα φυλλάδια δέκα (10) 
διαφορετικών βιογραφιών: 
-10x100 τεμάχια στα ελληνικά και  
-10x100 τεμάχια στα αγγλικά. 

 
 

2.000 

 
 

0,49 

 
 

980,00 

                                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.470,00 

ΦΠΑ24% 352,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 1.822,80 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.542,80€ 

 

Παίρνοντας το λόγο ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ άλλων αναφέρει ότι ¨……θεωρώ ότι το 

ποσό των 5.542,80 € είναι μεγάλο ποσό και διαφωνώ με την εν λόγω δαπάνη¨. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το με αριθ. πρωτ. 31242/01-08-2022 πρωτογενές αίτημα 

και την υπ. αριθμ. πρωτ. 31225/01-08-2022 Τεχνική Έκθεση 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  

  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΑΑ  ΠΠΛΛΕΕΙΙΟΟΨΨΗΗΦΦΙΙΑΑ  

(Μειοψηφούντος του κ. Πνευματικού Αλέξανδρου) 
 

  Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην έκθεση «BioMuse»: Από τα θραύσματα των οστών 

στις ιστορίες των ανθρώπων» που διοργανώνουν το Εργαστήριο Φυσικής Ανθρωπολογίας του 

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και η Συστηματική Αρχαιολογική Έρευνα Αρχαίας Τενέας, 

από 17 Σεπτεμβρίου έως 17 Οκτωβρίου 2022 στην αίθουσα του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος  και 

την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.542,80€ στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 

και στον ΚΑ 00/6432.0001 και τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό», 

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

σχετικής τεχνικής έκθεσης: 

 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

CPV:  79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων  

Α/Α ΕΙΔΟΣ 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

ΑΔΑ: ΨΜΔΒΩΛ7-ΕΜ4



Φιλοξενία έκθεσης «BioMuse»: Από τα θραύσματα των οστών στις ιστορίες των ανθρώπων στην αίθουσα του 
Καλογεροπούλειου Ιδρύματος, από  17.09.2022 έως 17.10.2022 οποία περιλαμβάνει: 
1. Α.  Σχεδιασμό της έκθεσης: Εκπόνηση μελέτης μικρής κλίμακας για 

την προσαρμογή της, στην αίθουσα του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος, 
στην Κόρινθο. 
Β. Μεταφορά της έκθεσης: Συσκευασία και μεταφορά όλων των 
στοιχείων της έκθεσης από τη Θεσσαλονίκη στην Κόρινθο, ήτοι: 

• 20 εκθεσιακές επιφάνειες (πάνελ) διαστάσεων 0,70mx1,80m, 

• 19 μεταλλικές τριγωνικές βάσεις, 

• 1 τραπέζι διαστάσεων 0.55mx1.50m, 

• 1 βάση κάμερας 0.37mx1.42m, 

• 1 καρέκλα, 

• Ι οθόνη υπολογιστή 27΄΄, 

• 1 mini pc ( συνοδεύεται από πληκτρολόγιο και ποντίκι), 

• 1 κάμερα, 

• 1 ζευγάρι ακουστικά, 

• 1 ηχείο, 

• 1 βιβλίο (συνοδεύεται από αλυσίδα για να δεθεί στο τραπέζι 

και 3D printed αντικείμενο με την αλυσίδα του που δένει στο 

βιβλίο), 

• 1 οθόνη 60΄΄ για την προβολή οπτικοακουστικής παραγωγής, 

• 1 οθόνη 32΄΄ για προβολή του βίντεο του Ντολιανίτη, 

• 1 πρόπλασμα προσώπου (Τενεάτης) φυσικού μεγέθους. 

Γ. Εγκατάσταση έκθεσης και διαμόρφωση της στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Καλογεροπούλειου Ιδρύματος από εξειδικευμένο 
προσωπικό, βάσει σχετικής μελέτης. 
Δ. Απεγκατάσταση έκθεσης μετά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 
λειτουργίας της, από εξειδικευμένο προσωπικό. Περιλαμβάνεται η 
συσκευασία και μεταφορά όλων των στοιχείων από την Κόρινθο στη 
Θεσσαλονίκη (έδρα της έκθεσης). 

  

 

 

 

 3.000,00 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.000,00 

                                                                                                                                          ΦΠΑ 24% 720,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 3.720,00 

 

CPV: 79810000-5 Υπηρεσίες εκτύπωσης 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
(τεμάχια) 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  (€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

( χωρίς 
ΦΠΑ) 

ΑΔΑ: ΨΜΔΒΩΛ7-ΕΜ4



Εκτύπωση φυλλαδίων τα οποία θα διατίθενται στην έκθεση για τους επισκέπτες της, (μεμονωμένους και οργανωμένους) 
όπως: μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, φοιτητές Πανεπιστημίων, εκπροσώπους Υπουργείου 
Πολιτισμού, επίσημους προσκεκλημένους, Πολιτιστικούς και άλλους φορείς. 

1.  Τρίπτυχα φυλλάδια:   
- 500 τεμάχια στα ελληνικά και  
- 500 τεμάχια στα αγγλικά. 

 
 

1.000 

 
 

0,49 

 
 

490,00 

2. Πολύπτυχα φυλλάδια δέκα (10) 
διαφορετικών βιογραφιών: 
-10x100 τεμάχια στα ελληνικά και  
-10x100 τεμάχια στα αγγλικά. 

 
 

2.000 

 
 

0,49 

 
 

980,00 

                                                                                                                                          ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.470,00 

ΦΠΑ24% 352,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 1.822,80 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.542,80€ 

 
Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στον κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων 

(CPV), 

1. 79950000-8 Υπηρεσίες διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων 

2. 79810000-5 Υπηρεσίες εκτύπωσης   

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 35/469/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 10-08-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

ΑΔΑ: ΨΜΔΒΩΛ7-ΕΜ4
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