
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 56 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 29-11-2022 

 

        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, μέσω τηλεδιάσκεψης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/2022 

(ΦΕΚ 136/9-7-2022 τεύχος α΄), σήμερα την 29η Νοεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και 

ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ'αριθμ.πρωτ. 55379/25-11-2022 

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) Πνευματικός Αλέξανδρος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

       1) Σταυρέλης Νικόλαος, 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. 
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          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

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

 Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος ζήτησε από τα Μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν για το 

κατεπείγον της συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης του θέματος: «Εξειδίκευση πίστωσης στο 

δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για την προμήθεια εδεσμάτων και ποτών για την δράση που 

διοργανώνει ο Δήμος Κορινθίων με θέμα: «Αποτύπωση σε καμβά, η δική μας πόλη, μια πόλη για 

όλους» στις 8-12-2022, στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία», λόγω της 

προσεχούς ημερομηνίας της δράσης 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 προμήθεια . 

          Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω 

θέματος εκτός ημερήσιας διάταξης. 

 

           ΑΠΟΦΑΣΗ 737η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: 

«Εξειδίκευση πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για την προμήθεια 

εδεσμάτων και ποτών για την δράση που διοργανώνει ο Δήμος Κορινθίων με θέμα: 

«Αποτύπωση σε καμβά, η δική μας πόλη, μια πόλη για όλους» στις 8-12-2022, στα πλαίσια 

της παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία» θέτει υπόψη των Μελών της Επιτροπής την με 

αριθμ. πρωτ. 55752/28-11-2022 μελέτη του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας της Δ/νσης 

Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Κορινθίων με τίτλο: «Προμήθεια για 

catering για την εκδήλωση του Δήμου Κορινθίων με θέμα: «Αποτύπωση σε καμβά, η δική μας 

πόλη, μια πόλη για όλους», συνολικού προϋπολογισμού 339,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) 

καθώς και το υπ’αριθμ.πρωτ. 55764/28.11.2022 πρωτογενές αίτημα -εισήγηση του Τμήματος 

Κοινωνικής Προστασίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου 

Κορινθίων, το οποίο έχει ως εξής: 

 

  ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα για την προμήθεια catering για την δράση με θέμα: 

«Αποτύπωση σε καμβά, η δική μας πόλη, μια πόλη για όλους», ενόψει της παγκόσμιας 

ημέρας ατόμων με αναπηρία και εισήγηση  εξειδίκευσης πίστωσης.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

2. Το Ν. 3852/2010 (Α΄87),  όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Το Ν. 3463/2006(Α΄114), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

4. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, 

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας 

5. Ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2022 πίστωση με ΚΑ 15/6473.0001 και 

τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων».  
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Στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία (3 Δεκεμβρίου), ο Δήμος Κορινθίων 

διοργανώνει δράση με θέμα:  «Αποτύπωση σε καμβά,  η δική μας πόλη, μια πόλη για όλους» στις 8 

Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη.  

Στην ανωτέρω εκδήλωση θα συμμετέχουν  το  Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Κορινθίων, η 

Δημοτική Πινακοθήκη, τα Γυμνάσια του Δήμου και το Πρόγραμμα “Έξω Μαζί” για παιδιά και νέους 

με αναπηρία του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας. Τα Γυμνάσια θα συμμετέχουν με την 

αποτύπωση σε καμβά έργου με θέμα «Η δικής πόλη, μια πόλη για όλους». Όλα τα έργα των 

σχολείων θα κοσμήσουν το χώρο του Δημαρχείου Κορίνθου, Κολιάτσου 32 και την Πέμπτη 8 

Δεκεμβρίου θα υλοποιηθεί τιμητική βράβευση στους συμμετέχοντες μαθητές. Στην βράβευση θα 

συμμετέχουν εκπρόσωποι του Σωματείου Αμεα Κορινθίας  και του Ευθύμειου Κέντρου Κορίνθου.  

Δεδομένης της πολύ κοντινής ημερομηνίας της 8ης Δεκεμβρίου, παρακαλούμε, όπως εκτός 

ημερησίας διάταξης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, αποφασίσει σχετικά ο Δήμος μας να 

καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες: 

Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να προμηθευτεί για την ως άνω εκδήλωση, η οποία θα περιλαμβάνει 

γλυκά, καφέδες, χυμούς και νερό.  

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια προϋπολογίζεται στο ποσό των 339,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  

Η προμήθεια θα  βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2022 πίστωση με ΚΑ 

15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων».  

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 και αφορά έτοιμα γεύματα με CPV 

15894200-3, όπως αναφέρονται στον κάτωθι πίνακα:  

ΕΙΔΟΣ : CPV 

15894200-3 

(Έτοιμα 

γεύματα) 

ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 13% 

Φ.Π.Α. 

13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ 

Φ.Π.Α. 13% 

Γλυκά 

κεράσματα σε 

σφηνάκια, 

καφές 

γαλλικός, 

χυμός, νερό 

ΑΝΑ 

ΑΤΟΜΟ 
100 3,00€ 300,00€ 39,00€ 339,00€ 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ: 

 

Α) για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την προμήθεια catering για την δράση 

που θα διεξαχθεί στις 8 Δεκεμβρίου, με θέμα: «Αποτύπωση σε καμβά, η δική μας πόλη, μια πόλη 

για όλους», ενόψει της παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία και την εξειδίκευση πίστωσης 
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ποσού 339,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο προϋπολογισμό έτους 2022 πίστωση με ΚΑ 

15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων».  

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

 

 

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

προμήθεια έτοιμων γευμάτων για την δράση που διοργανώνει ο Δήμος Κορινθίων με θέμα: 

«Αποτύπωση σε καμβά, η δική μας πόλη, μια πόλη για όλους» την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 στα 

πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας ατόμων με αναπηρία και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 339,00 

€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο προϋπολογισμό έτους 2022 πίστωση με ΚΑ 15/6473.0001 και 

τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων», για κάλυψη των κάτωθι δαπανών 

σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης: 

ΕΙΔΟΣ   CPV 15894200-3 
(Έτοιμα Γεύματα) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤ
ΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α.  

13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΠΡΟ 
Φ.Π.Α.13%  

Φ.Π.Α. 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ 
ΜΕΤΑ 

Φ.Π.Α.13% 

Γλυκά κεράσματα σε 
σφηνάκια, καφές 

γαλλικός, χυμός, νερό 
ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 100 3,00 € 300,00 € 13,00 € 339,00 € 

 
Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, το με αριθ. πρωτ. 55764/28-11-2022 πρωτογενές αίτημα -

εισήγηση και την υπ. αριθμ. πρωτ. 55752/28.11.2022 μελέτη του Τμήματος Κοινωνικής 

Προστασίας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας Πολιτισμού Δήμου Κορινθίων, τις 

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, καθώς και όλες 

τις σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις  

  

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΟΟΜΜΟΟΦΦΩΩΝΝΑΑ  

 
Την προμήθεια έτοιμου γεύματος (εδεσμάτων και ποτών) για την δράση που διοργανώνει ο Δήμος 

Κορινθίων με θέμα: «Αποτύπωση σε καμβά, η δική μας πόλη, μια πόλη για όλους» η οποία θα 

πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας ατόμων με 

αναπηρία και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού 339,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο 

προϋπολογισμό έτους 2022 και στον ΚΑ 15/6473.0001 με τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 

δραστηριοτήτων όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στην 

εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 
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Ο Δήμος θα αναλάβει δαπάνες σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης 

ως κάτωθι: 

ΕΙΔΟΣ : CPV 
15894200-3 

(Έτοιμα 
γεύματα) 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟ Φ.Π.Α. 

13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΠΡΟ 

Φ.Π.Α. 13% 

Φ.Π.Α. 
13% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕΤΑ 
Φ.Π.Α. 13% 

Γλυκά 
κεράσματα σε 

σφηνάκια, 
καφές 

γαλλικός, 
χυμός, νερό 

ΑΝΑ 
ΑΤΟΜΟ 

100 3,00€ 300,00€ 39,00€ 339,00€ 

Τα προς προμήθεια είδη εμπίπτουν αντίστοιχα στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

Δημοσίων Συμβάσεων (CPV): 15894200-3 (Έτοιμα γεύματα) 

 
 

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

  Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 56/737/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 30-11-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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