
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 39 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 6-9-2022 

 

        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 6η Σεπτεμβρίου 2022, 

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

πρωτ. 37420/2-9-2022 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)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1)Πιέτρης Τιμολέων (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Κυριαζή Αντώνιο, συνδέθηκε κατά τη 

συζήτηση του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Σταυρέλης Νικόλαος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση 

του 3ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)Κορδώσης Χρήστος (συνδέθηκε κατά τη 

συζήτηση του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης).   

         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 
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Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

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

  ΑΠΟΦΑΣΗ 523η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση 

πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων 

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

την Κορινθιακή Εστία Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών στο Δημοτικό Θέατρο 

Κορίνθου στις 16, 17 και 18-9-2022» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την από 5-9-2022 

τεχνική έκθεση με τίτλο «Συνδιοργάνωση της θεατρικής παράστασης «Μικρά Ασία, από το Φως 

στο Σκοτάδι» με την Κορινθιακή Εστία Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών» στις 16, 17 και 

18.09.2022» προϋπολογισμού 3.048,48€ (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. 37545/5-9-2022 εισήγηση του 

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

Δήμου Κορινθίων, η οποία έχει 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 
στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου στις 16,17 και 18.09.2022. 

 Σχετ.: (α)  Η υπ’ αριθ. πρωτ. 36650/31.8.2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΚΤΩΛ7-075) απόφαση ορισμού Αμίσθου                

            Αντιδημάρχου  Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης. 

(β) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 37440/02.09.2022 έγγραφο της Κορινθιακής Εστίας Ιστορικών και 
Λαογραφικών Ερευνών. 

 

Η Κορινθιακή Εστία Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών αιτήθηκε με το (β) σχετικό έγγραφο, τη 
συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση της θεατρικής παράστασης «Μικρά Ασία, από το Φως 
στο Σκοτάδι», η οποία πρόκειται να παρουσιαστεί στις 16,17 και 18 Σεπτεμβρίου 2022 στο Δημοτικό 
Θέατρο Κορίνθου. 

 

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.  Η εν λόγω θεατρική παράσταση πραγματοποιήθηκε με 
μεγάλη επιτυχία στις  3 Αυγούστου 2022, στο θέατρο «Ειρήνη Παπά», στο Χιλομόδι και αναμένεται 
να παρουσιαστεί σε εκδηλώσεις προσφυγικών και άλλων πολιτιστικών φορέων και εκτός του Νομού 
μας. Ξεδιπλώνει πτυχές από ιστορικά γεγονότα, από τον κοινωνικό, οικονομικό βίο και κυρίως από 
τον μοναδικό πολιτισμό του Ελληνισμού της Μ. Ασίας. Επιπλέον, το συγκεκριμένο έργο επιχειρεί να 
φέρει τον σύγχρονο Έλληνα σε επαφή με τις ρίζες και το παρελθόν του και τον προτρέπει να κάνει 
την αναγωγή τους στο σήμερα, εξασφαλίζοντάς του τα εχέγγυα για τη διαμόρφωση ενός 
δημιουργικού και ελπιδοφόρου μέλλοντος. 
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Σύμφωνα με τα ανωτέρω, εισηγούμαστε τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση της 
θεατρικής παράστασης «Μικρά Ασία, από το Φως στο Σκοτάδι» με την Κορινθιακή Εστία Ιστορικών 
και Λαογραφικών Ερευνών, με την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών: 

 

1. Μουσική κάλυψη των θεατρικών παραστάσεων στις 16,17 και 18.09. 2022,  με τη 
συμμετοχή πενταμελούς ορχήστρας παραδοσιακής μουσικής, ποσού έως 2.550,00€. 

2. Προμήθεια έντυπου υλικού, ποσού έως 498,48€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

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

1. 92312140-4 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες ορχηστρών  
2. 22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα  

 

Η ανωτέρω δαπάνη ποσού έως 3.048,48€ 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 3.048,48€ 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 συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στη 

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

Κορινθιακή Εστία Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου στις 16, 

17 και 18-9-2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου στις 16, 17 και 18-

9-2022, και πρόκειται για θεατρική παράσταση που εντάσσεται στις εκδηλώσεις του Δήμου μας για 

τον εορτασμό της επετείου συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή, και την 

εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.048,48€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στο Δημοτικό 

Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και στον 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: 92312140-4 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες ορχηστρών 

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

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. Μουσική κάλυψη της θεατρικής παράστασης 
«Μικρά Ασία, από το Φως στο Σκοτάδι» στις 
16,17 και 18.09.2022 στο Δημοτικό Θέατρο 

1 2.550,00 2.550,00 
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Κορίνθου με τη συμμετοχή πενταμελούς 
ορχήστρας παραδοσιακής μουσικής (πολίτικη 
λύρα/βιολί, κλαρίνο, κανονάκι, λαούτο/ούτι και 
κρουστά). 

                                                                                                                                                      ΦΠΑ 0% 0,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 2.550,00 

 

 
CPV: 22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα  

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

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
( χωρίς 
ΦΠΑ) 

1. Πρόγραμμα θεάτρου Α5, 8 σελίδων με 
καρφίτσα. 

300 1,34 402,00 

 ΦΠΑ 24%   96,48 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  498,48 

 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  3.048,48 

 

  Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση 

του Προέδρου, την από 5-9-2022 τεχνική έκθεση, την με αριθ. πρωτ. 37545/5-9-2022 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, έστω κι αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

  Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στη συνδιοργάνωση της θεατρικής παράστασης «Μικρά 

Ασία, από το Φως στο Σκοτάδι» με την Κορινθιακή Εστία Ιστορικών και Λαογραφικών Ερευνών 

στο Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου στις 16, 17 και 18-9-2022, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο 

Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου στις 16, 17 και 18-9-2022, και πρόκειται για θεατρική παράσταση που 

εντάσσεται στις εκδηλώσεις του Δήμου Κορινθίων για τον εορτασμό της επετείου συμπλήρωσης 

100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή, και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 3.048,48€ 

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

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

δαπανών σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής τεχνικής έκθεσης, όπως 

ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στην εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας, ως εξής: 

 

CPV: 92312140-4 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες ορχηστρών 

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

1. Μουσική κάλυψη της θεατρικής παράστασης 
«Μικρά Ασία, από το Φως στο Σκοτάδι» στις 
16,17 και 18.09.2022 στο Δημοτικό Θέατρο 
Κορίνθου με τη συμμετοχή πενταμελούς 
ορχήστρας παραδοσιακής μουσικής (πολίτικη 
λύρα/βιολί, κλαρίνο, κανονάκι, λαούτο/ούτι και 
κρουστά). 

1 2.550,00 2.550,00 

                                                                                                                                                      ΦΠΑ 0% 0,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ: 2.550,00 

 

 
CPV: 22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα  

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

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
( χωρίς 
ΦΠΑ) 

1. Πρόγραμμα θεάτρου Α5, 8 σελίδων με 
καρφίτσα. 

300 1,34 402,00 

 ΦΠΑ 24%   96,48 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  498,48 

 
 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  3.048,48 

 
 

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

κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 

1. 92312140-4 Ψυχαγωγικές υπηρεσίες ορχηστρών  

2. 22000000-0 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 

 

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

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 39/523/2022.-
 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 6-9-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ        
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