
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 42 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 13-9-2022 

 

        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 13η Σεπτεμβρίου 2022, 

ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 13:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. 

πρωτ. 38754/9-9-2022 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)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Πούρος Γεώργιος, 4)Σταυρέλης 

Νικόλαος, 5)Κορδώσης Χρήστος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

        1)Πλατής Σπυρίδων (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 6ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 

2)Κυριαζής Αντώνιος, 3)Πνευματικός Αλέξανδρος, 4)Ζώγκος Ανδρέας.   

 

         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.     

 

          ΑΠΟΦΑΣΗ 539η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση 
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πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων 

στη διοργάνωση του 11ου Αγώνα Δρόμου «Διδασκάλεια 2022» του Αθλητικού Ομίλου 

Δρομέων Κορινθίας «Εφυραίοι Ωκύποδες» στη Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού, την 1-10-2022»    

θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’αριθμ.πρωτ.38326/08-09-2022 σχετική Τεχνική 

έκθεση η οποία έχει συνταχθεί από το Τμήμα Πολιτισμού & Αθλητισμού της Δ/νσης Κοινωνικής 

Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού Δήμου Κορινθίων, καθώς και την υπ’αριθμ.πρωτ.38332/08-09-

2022  εισήγηση του Τμήματος αυτού, η οποία έχει ως εξής:  

  

Θέμα: Πρωτογενές αίτημα για τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του 11ου Αγώνα 
Δρόμου «Διδασκάλεια 2022» του Αθλητικού Ομίλου Δρομέων Κορινθίας «Εφυραίοι 
Ωκύποδες» στη Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού, την 01.10.2022. 
Σχετ.: (α) Η αριθ. πρωτ. 27098/13.07.2022 (ΑΔΑ:6ΞΕΖΩΛ7-4Ο1) απόφαση Δημάρχου περί 
τροποποίησης απόφασης ορισμού Αντιδημάρχου Αθλητισμού και προστασίας των ζώων. 
(β) Το υπ. αρ. πρωτ. 07/30.08.2022 (με αρ. πρωτ. εισερχ.36490/31.08.2022) έγγραφο του 
Αθλητικού Ομίλου Δρομέων Κορινθίας « Εφυραίοι Ωκύποδες». 
     

Ο Αθλητικός Όμιλος Δρομέων Κορινθίας «Εφυραίοι Ωκύποδες» με το (β) σχετικό έγγραφο αιτήθηκε 

τη συμμετοχή του Δήμου μας     στη διοργάνωση του 11ου Αγώνα Δρόμου «Διδασκάλεια 2022» 

καλύπτοντας μέρος των δαπανών, απαραίτητων για την υλοποίησή του.  Ο αγώνας δρόμου 9,5 

χιλιομέτρων διεξάγεται στη μνήμη του Σωτηρίου Διδασκάλου, δωρητή του Πνευματικού Κέντρου 

των Αθικίων και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 18:00, με αφετηρία 

και τερματισμό το   Πνευματικό Κέντρο Αθικίων.  

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στην εν λόγω  αθλητική 
διοργάνωση με την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών: 

1. Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής χρονομέτρησης αθλητών, ποσού έως 744,00€  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%.  

2. Παράθεση μπουφέ για 300 αθλητές-συμμετέχοντες της διοργάνωσης, ποσού έως 1.132,26€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13%. 

3. Προμήθεια επάθλων, ήτοι τριακόσια (300) μετάλλια και έξι (6) κύπελλα κατηγορίας ανδρών -
γυναικών (1ου, 2ου, 3ου-1ης, 2ης, 3ης),   ποσού έως 1.621,92€ συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ. 
24%.   

4. Προμήθεια σε αθλητικά μπλουζάκια (300 τεμάχια) ποσού έως 2.046,00 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.ΠΑ. 24%.    

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

1.  51211000-4 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού χρονομέτρησης  
2. 15894200-3 Έτοιμα γεύματα 
3.  39298700-4 Έπαθλα 
4. 18412200-2 Αθλητικά μπλουζάκια  

 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 5.544,18€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) θα 
βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2022 πίστωση με ΚΑ15/6472.0001 και 
τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων».  
Παρακαλούμε: 
α)για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου μας στην 
αθλητική διοργάνωση «Διδασκάλεια 2022» και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 5.544,18€ στο 
Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και στον ΚΑ15/6472.0001 και  
β) για περαιτέρω ενέργειες των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν. 
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Ο Αντιδήμαρχος 
 

Ιωάννης Καρασάββας 
 

       Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην 

διοργάνωση του 11ου Αγώνα Δρόμου «Διδασκάλεια 2022» του Αθλητικού Ομίλου Δρομέων 

Κορινθίας «Εφυραίοι Ωκύποδες» η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού, 

την 01-10-2022, και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού έως 5.544,18€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) στον 

Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και στον Κ.Α.15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα 

Αθλητικών δραστηριοτήτων», σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’αριθμ. 

πρωτ.38326/08-09-2022 σχετικής Τεχνικής έκθεσης, ως εξής:  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
 

CPV: 51211000-4 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού χρονομέτρησης  
 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

1. Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής χρονομέτρησης 
για έως 300 συμμετέχοντες αθλητές, στα πλαίσια 
του 11ου Αγώνα δρόμου «Διδασκάλεια 2022» 9.5 
km, την 01.10.2022, στα Αθίκια Κορινθίας. 
Περιλαμβάνεται το κόστος των αριθμών 
συμμετοχής των αθλητών με την ηλεκτρονική 
ταυτότητα των δρομέων. 

1 600,00 600,00 

 ΦΠΑ 24%:  144,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  744,00 

-Τα αποτελέσματα του αγώνα θα μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά οι ενδιαφερόμενοι, μέσω του συνδέσμου που θα 
δοθεί στο διοργανωτή. 
-Τα τελικά ανεπίσημα αποτελέσματα θα διατεθούν στους διοργανωτές μετά το τέλος του αγώνα και τα επίσημα 
αποτελέσματα την επόμενη ημέρα, μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων. 

 

CPV: 15894200-3 Έτοιμα γεύματα 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. Παράθεση μπουφέ (τυροπιτάκια σπανακοπιτάκια, 
γλυκά εδέσματα, χυμοί, νερά) για 
αθλητές/συμμετέχοντες στην αθλητική διοργάνωση 
«Διδασκάλεια 2022» την 01.10.2022 στα Αθίκια 
Κορινθίας. 

300 3,34 1.002,00 

ΦΠΑ 13% 130,26 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.132,26 

 

CPV: 39298700-4 Έπαθλα 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. Μετάλλια χυτά διαμέτρου 7cm με τυπωμένη κορδέλα 
πλάτους 22mm και χάραξη στην πίσω όψη με την 
ονομασία του αγώνα. 

300 3,90 1.170,00 

2. Κύπελλα  ύψους 38cm 2 25,00 50,00 

ΑΔΑ: Ω8ΤΓΩΛ7-ΧΝ1



3. Κύπελα ύψους 36cm 2 23,00 46,00 

4. Κύπελλα ύψους 34cm 2 21,00 42,00 

                                                                                                                                   ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 1.308,00 

ΦΠΑ 24% 313,92 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.621,92 

 

CPV: 18412200-2 Αθλητικά μπλουζάκια 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. Αθλητικά τεχνικά κοντομάνικα μπλουζάκια για 
αθλητές/συντελεστές της διοργάνωσης «Διδασκάλεια 
2022», από ύφασμα ελεγχόμενου στεγνώματος, 
κατάλληλου για όλα τα αθλήματα, με μονόχρωμη 
εκτύπωση (μπροστά και πίσω). 

300 5,50 1.650,00 

ΦΠΑ 24% 396,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.046,00 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.544,18€ 

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

του Προέδρου, την υπ’αριθμ.πρωτ.38326/08-09-2022 Τεχνική έκθεση, την υπ’αριθμ. πρωτ. 38332/08-

09-2022 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 

 

        Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην διοργάνωση του 11ου Αγώνα Δρόμου «Διδασκάλεια 

2022» του Αθλητικού Ομίλου Δρομέων Κορινθίας «Εφυραίοι Ωκύποδες» η οποία θα πραγματοποιηθεί 

στην Δημοτική Ενότητα Σαρωνικού, την 01-10-2022, και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού έως 

5.544,18€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και στον 

Κ.Α.15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών δραστηριοτήτων», σύμφωνα με τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της σχετικής Τεχνικής έκθεσης, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό 

της παρούσης, ως εξής:  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   
 

CPV: 51211000-4 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού χρονομέτρησης  
 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΟΣ   
(χωρίς ΦΠΑ)  

ΣΥΝΟΛΟ   
(χωρίς ΦΠΑ)  
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1. Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής 
χρονομέτρησης για έως 300 
συμμετέχοντες αθλητές, στα πλαίσια του 
11ου Αγώνα δρόμου «Διδασκάλεια 2022» 
9.5 km, την 01.10.2022, στα Αθίκια 
Κορινθίας. 
Περιλαμβάνεται το κόστος των αριθμών 
συμμετοχής των αθλητών με την 
ηλεκτρονική ταυτότητα των δρομέων. 

1 600,00 600,00 

 ΦΠΑ 24%:  144,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ:  744,00 

-Τα αποτελέσματα του αγώνα θα μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά οι ενδιαφερόμενοι, μέσω του 
συνδέσμου που θα δοθεί στο διοργανωτή. 
-Τα τελικά ανεπίσημα αποτελέσματα θα διατεθούν στους διοργανωτές μετά το τέλος του αγώνα και τα 
επίσημα αποτελέσματα την επόμενη ημέρα, μετά την εξέταση τυχόν ενστάσεων. 

 

CPV: 15894200-3 Έτοιμα γεύματα 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. Παράθεση μπουφέ (τυροπιτάκια 
σπανακοπιτάκια, γλυκά εδέσματα, χυμοί, 
νερά) για αθλητές/συμμετέχοντες στην 
αθλητική διοργάνωση «Διδασκάλεια 2022» 
την 01.10.2022 στα Αθίκια Κορινθίας. 

300 3,34 1.002,00 

ΦΠΑ 13% 130,26 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.132,26 

 

CPV: 39298700-4 Έπαθλα 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. Μετάλλια χυτά διαμέτρου 7cm με τυπωμένη 
κορδέλα πλάτους 22mm και χάραξη στην 
πίσω όψη με την ονομασία του αγώνα. 

300 3,90 1.170,00 

2. Κύπελλα  ύψους 38cm 2 25,00 50,00 

3. Κύπελα ύψους 36cm 2 23,00 46,00 

4. Κύπελλα ύψους 34cm 2 21,00 42,00 

                                                                                                                                   
ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

1.308,00 

ΦΠΑ 24% 313,92 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.621,92 

 

CPV: 18412200-2 Αθλητικά μπλουζάκια 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. Αθλητικά τεχνικά κοντομάνικα μπλουζάκια 
για αθλητές/συντελεστές της διοργάνωσης 
«Διδασκάλεια 2022», από ύφασμα 
ελεγχόμενου στεγνώματος, κατάλληλου για 
όλα τα αθλήματα, με μονόχρωμη εκτύπωση 
(μπροστά και πίσω). 

300 5,50 1.650,00 

ΦΠΑ 24% 396,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  2.046,00 

 

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 5.544,18€ 
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         Ο διοργανωτής του αγώνα δρόμου «Διδασκάλεια 2022» θα έχει την ευθύνη για την άρτια και 

ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία και την παροχή 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε περίπτωση ατυχήματος. 

        Επίσης, ο διοργανωτής είναι υπεύθυνος για την τήρηση των προδιαγραφών και κανονισμών 

ασφαλείας που αφορούν τη διαμόρφωση και λειτουργία του χώρου διεξαγωγής της αθλητικής 

διοργάνωσης και θα λάβει μέριμνα για την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών ή εγκρίσεων. 

Τέλος, θα μεριμνήσει για τη λήψη επιπλέον μέτρων, εφόσον κριθεί απαραίτητο για την ασφάλεια 

των συμμετεχόντων στην ανωτέρω διοργάνωση. 

 

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

κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 

1.  51211000-4 Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού χρονομέτρησης  

2. 15894200-3 Έτοιμα γεύματα 

3.  39298700-4 Έπαθλα 

4. 18412200-2 Αθλητικά μπλουζάκια 

 

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

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 42/539/2022.- 

 

                                                                         Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 16-9-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: Ω8ΤΓΩΛ7-ΧΝ1
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