
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 51 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 4-11-2022 

 

        Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Μαρίνα Ραντίτσα-Βασιλάκου, Αντιδήμαρχο 

Θεμάτων Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικών Προγραμμάτων, 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, 

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 γ)με αριθμό 

40430/19-9-2022 απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί τροποποίησης της με αριθ. πρωτ. 399/7-1-

2022 σε ορθή επανάληψη απόφασης Δημάρχου 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, δια περιφοράς και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ 

136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 4η Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Παρασκευή και 

ώρα 11:00 έως 12:00, σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 50584/4-11-

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)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 

4)Κυριαζής Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

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

 

          Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.     
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  Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη την έγκριση του κατεπείγοντος της συνεδρίασης και κατ’ επέκταση 

του θέματος, όπως αυτό αναγράφεται στην  υπ' αριθ. πρωτ. 50584/4-11-2022 πρόσκληση 

συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής «Εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων 

στη διοργάνωση φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ της ομάδας του ΠΑΣ Κόρινθος και των 

Παλαίμαχων της Εθνικής Ελπίδων στις 14-11-2022», και συνίσταται στο ότι, λόγω της προσεχούς 

ημερομηνίας διεξαγωγής του αγώνα 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 τη συμμετοχή του Δήμου στην εν 

θέματι διοργάνωση. 

  Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης και κατ’ επέκταση του 

θέματος ως ανωτέρω και δέχεται να συζητήσει και να αποφασίσει επ’ αυτού. 

 

         ΑΠΟΦΑΣΗ 678η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το μοναδικό 

θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων 

στη διοργάνωση φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ της ομάδας του ΠΑΣ Κόρινθος και 

των Παλαίμαχων της Εθνικής Ελπίδων στις 14-11-2022» θέτει υπόψη των μελών της 

Επιτροπής την υπ΄ αριθ. πρωτ. 50541/4-11-2022 τεχνική έκθεση με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου 

Κορινθίων στη διοργάνωση φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ της ομάδας του ΠΑΣ Κόρινθος και 

των Παλαίμαχων της Εθνικής Ελπίδων, την 14.11.2022» προϋπολογισμού 1.304,22€ 

(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. 50543/4-11-2022 πρωτογενές αίτημα της ως άνω υπηρεσίας για την εν θέματι 

διοργάνωση, το οποίο έχει ως εξής: 

 

Θέμα: Πρωτογενές αίτημα για συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στη διοργάνωση φιλικού 
αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ της ομάδας του ΠΑΣ Κόρινθος και των Παλαίμαχων της 
Εθνικής Ελπίδων, την 14.11.2022. 
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’ αριθ. πρωτ. 50475/03.11.2022  αίτημα του Αθλητικού Σωματείου «ΠΑΣ Κόρινθος». 
  

Το Αθλητικό Σωματείο «ΠΑΣ Κόρινθος» αιτήθηκε από το Δήμο μας, με το (β) σχετικό έγγραφο, τη 
συμμετοχή του στον φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ της ομάδας του ΠΑΣ Κόρινθος και των 
Παλαίμαχων της Εθνικής Ελπίδων, καλύπτοντας μέρος των απαιτούμενων δαπανών για τη 
διοργάνωσή του. Ο αγώνας διεξάγεται προς τιμή του καταξιωμένου Κορίνθιου προπονητή, κ. 
Ιωάννη Κόλλια και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022  και ώρα 16:00 στο 
Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κορίνθου, με τη συμμετοχή σημαντικών αθλητών, πανελλήνιας 
εμβέλειας, από το χώρο του ποδοσφαίρου. Πρόκειται για μια αθλητική διοργάνωση η οποία 
συμβάλει στην προαγωγή των κοινωνικών, ψυχαγωγικών ενδιαφερόντων των δημοτών και κυρίως 
στην προαγωγή του αθλητικού ιδεώδους στην πόλη μας. Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, 
προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες: 

1.  Παράθεση γεύματος για 50 αθλητές - συντελεστές της  διοργάνωσης, ποσού έως 1.200,06€ 
συμπ. Φ.Π.Α.  
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2.  Εκτύπωση 20 αφισών ποσού έως 29,76€ συμπ. Φ.Π.Α. 24%.  
3. Προμήθεια τιμητικών πλακετών (3 τεμάχια), ποσού έως 74,40€ συμπ. Φ.Π.Α. 24%. 

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

1. 15894200-3 Έτοιμα γεύματα                         
2. 79810000-5 Υπηρεσίες εκτύπωσης 
3. 18530000-3 Δώρα και βραβεία 

 
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.304,22€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη 
στον προϋπολογισμό έτους 2022 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα Αθλητικών 
δραστηριοτήτων». 
  
Παρακαλούμε: 
α) για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου μας στην εν 
λόγω αθλητική διοργάνωση  και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.304,22€ συμπ. Φ.Π.Α. στο 
Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 και στον ΚΑ 15/6472.0001 και  
β) για περαιτέρω ενέργειες των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν. 
 

   Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει τη συμμετοχή του Δήμου στην ως άνω 

αναφερόμενη αθλητική διοργάνωση του Αθλητικού Σωματείου «ΠΑΣ Κόρινθος», που θα 

πραγματοποιηθεί στις 14 Νοεμβρίου 2022, και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.304,22€ 

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

Κ.Α. 15/6472.0001 με τίτλο «Έξοδα Αθλητικών Δραστηριοτήτων», προκειμένου για την κάλυψη 

των κάτωθι δαπανών σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής τεχνικής έκθεσης: 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

CPV: 15894200-3 Έτοιμα γεύματα 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. Παράθεση γεύματος για αθλητές-συντελεστές της 
διοργάνωσης του αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ 
της ομάδας του ΠΑΣ Κόρινθος και των 
Παλαίμαχων της Εθνικής Ελπίδων, την 
14.11.2022. 

50 21,24 1.062,00 

ΦΠΑ 13% 138,06 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.200,06 

 

CPV: 79810000-5 Υπηρεσίες εκτύπωσης 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. Εκτύπωση έγχρωμων αφισών Α3 20 1,20 24,00 

ΦΠΑ 24% 5,76 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  29,76 

 

CPV: 18530000-3 Δώρα και βραβεία 
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Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. Προμήθεια τιμητικών πλακετών σε βελούδινες 
κασετίνες για τιμώμενα πρόσωπα της αθλητικής 
διοργάνωσης. 

3 20,00 60,00 

ΦΠΑ 24% 14,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  74,40 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.304,22€ 

 
σύμφωνα και με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

     Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ραντίτσα-Βασιλάκου, Ζαχαριάς, Κυριαζής, 

Πούρος και Σταυρέλης δήλωσαν γραπτώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πως ψηφίζουν 

θετικά.   

  Η Οικονομική Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 

50541/4-11-2022 τεχνική έκθεση με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στη διοργάνωση 

φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ της ομάδας του ΠΑΣ Κόρινθος και των Παλαίμαχων της 

Εθνικής Ελπίδων, την 14.11.2022» της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, το υπ΄ αριθ. πρωτ. 

50543/4-11-2022 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 συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην αθλητική διοργάνωση του Αθλητικού Σωματείου «ΠΑΣ 

Κόρινθος», που συνίσταται σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ της ομάδας του ΠΑΣ Κόρινθος 

και των Παλαίμαχων της Εθνικής Ελπίδων και διεξάγεται προς τιμή του καταξιωμένου Κορίνθιου 

προπονητή κ. Ιωάννη Κόλλια, και θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022  και ώρα 

16:00 στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κορίνθου, με τη συμμετοχή σημαντικών αθλητών, 

πανελλήνιας εμβέλειας, από το χώρο του ποδοσφαίρου, και εξειδικεύει πίστωση ποσού 1.304,22€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022, η οποία 

θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό πίστωση με Κ.Α. 15/6472.0001 με τίτλο «Έξοδα 

Αθλητικών Δραστηριοτήτων», όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης 

και στην εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

  Ο Δήμος Κορινθίων θα αναλάβει δαπάνες σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ΄ 

αριθ. πρωτ. 50541/4-11-2022 τεχνικής έκθεσης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στη 

διοργάνωση φιλικού αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ της ομάδας του ΠΑΣ Κόρινθος και των 

Παλαίμαχων της Εθνικής Ελπίδων, την 14.11.2022», ως εξής: 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 

CPV: 15894200-3 Έτοιμα γεύματα 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. Παράθεση γεύματος για αθλητές-συντελεστές της 
διοργάνωσης του αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ 
της ομάδας του ΠΑΣ Κόρινθος και των 
Παλαίμαχων της Εθνικής Ελπίδων, την 
14.11.2022. 

50 21,24 1.062,00 

ΦΠΑ 13% 138,06 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  1.200,06 

 

CPV: 79810000-5 Υπηρεσίες εκτύπωσης 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. Εκτύπωση έγχρωμων αφισών Α3 20 1,20 24,00 

ΦΠΑ 24% 5,76 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  29,76 

 

CPV: 18530000-3 Δώρα και βραβεία 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤ
Α 
 

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ  € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

ΣΥΝΟΛΟ € 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1. Προμήθεια τιμητικών πλακετών σε βελούδινες 
κασετίνες για τιμώμενα πρόσωπα της αθλητικής 
διοργάνωσης. 

3 20,00 60,00 

ΦΠΑ 24% 14,40 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  74,40 

 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ 1.304,22€ 

 
 

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 51/678/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 4-11-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΑΔΑ: ΨΣ2ΛΩΛ7-ΞΧ5


		2022-11-04T12:42:40+0200
	Athens




