
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 59 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 14-12-2022 

 

        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 14η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη 

και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 58724/09-12-2022 

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)Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 

4)Κυριαζής Αντώνιος, 5) Σταυρέλης Νικόλαος,  

 Α π ό ν τ ε ς  

       1)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά την διάρκεια συζήτησης του 8ου θέματος ημερησίας 

διάταξης), 2) Πνευματικός Αλέξανδρος, 3)Ζώγκος Ανδρέας, 4)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 
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Κορινθίων. 

          Ουδείς εξ αυτών, συνδέθηκε. 

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

 

          ΑΠΟΦΑΣΗ 787η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση 

πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για την προμήθεια εορταστικού 

χριστουγεννιάτικου στολισμού» θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’αριθμ. πρωτ                  

57410/2022 μελέτη με τίτλο: «Προμήθεια εορταστικού χριστουγεννιάτικου στολισμού» καθώς και το 

υπ’αριθμ.πρωτ.57771/06-12-2022 πρωτογενές αίτημα-εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχα-

νολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης  Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας  Δήμου 

Κορινθίων, το οποίο έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ : Πρωτογενές αίτημα για την ανάθεση σύμβασης προμήθειας αγαθών με τίτλο: 
«Προμήθεια εορταστικού χριστουγεννιάτικου στολισμού» και εισήγηση εξειδίκευσης 
πίστωσης.  

ΣΧΕΤ.:1. Τo αρ. 36770/31.08.2022 (ΑΔΑ : 9ΓΩΓΩΛ7-ΞΧΗ) έγγραφο του Δήμου περί ορισμού 

Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών.  

2. Το αρ. 2110/24-01-2022 (ΑΔΑ : ΨΜΩ3ΩΛ7-6ΜΔ) έγγραφο του Δήμου περί Ανάθεσης 

καθηκόντων Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.  

  

Στον Προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και στους Κ.Α. εξόδων έχει εγγραφεί πίστωση ως κάτωθι:   

 

Α/Α  ΚΑ  ΤΙΤΛΟΣ  

ΠΟΣΟ 

ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ (με 

ΦΠΑ)  

1  20/6691.0001  Προμήθεια εορταστικού φωτισμού  37.200,00  

  

Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, συνέταξε την αρ. 57410/2022 μελέτη, 

με τίτλο: «Προμήθεια εορταστικού χριστουγεννιάτικου στολισμού» και ενδεικτικό 

προϋπολογισμό 37.200,00€ (με ΦΠΑ).  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εορταστικού 

χριστουγεννιάτικου στολισμού.    

Η εν λόγω προμήθεια κατατάσσεται στο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): [31681410-0] «Ηλεκτρολογικό υλικό».  

Η σύμβαση θα ανατεθεί απευθείας σύμφωνα με το ν. 4412/2016, άρθρο 118 και το ν. 

3463/2006, άρθρο 209. Γενικές ή Ειδικές διατάξεις στις οποίες βασίζεται η προτεινόμενη δαπάνη, 

ενδεικτικά : ν. 3463/2006, ν.3852/2010, ν. 4412/2016, ν.4555/2018,  Π.Δ. 80/2016 και Ν. 

4605/2019, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.   

Παρακαλούμε:  

α) για τη λήψη απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την προμήθεια εορταστικού 

χριστουγεννιάτικου στολισμού και την εξειδίκευση πίστωσης της προμήθειας εορταστικού 

χριστουγεννιάτικου στολισμού, ποσού 37.200,00€ με ΦΠΑ στο Δημοτικό Προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2022 και στον ΚΑ 20/6691.0001 και  

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

  

  

  

   ΕΛΛΗ ΚΑΜΤΣΙΩΡΑ  

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ5  

  

Ο αναπλ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

          ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
               και ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ  
             ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ  

  

  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤ. ΤΣΟΛΑΚΗΣ  

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSC 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

  

  

  

  

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σπ. ΠΟΥΡΟΣ  

   

      Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 

αποφασίσουν περί της Προμήθειας εορταστικού χριστουγεννιάτικου στολισμού και της εξειδίκευσης 

πίστωσης ποσού 37.200,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. στο προϋπολογισμό έτους 2022 και στην πίστωση 

με Κ.Α. 20/6691.0001 και τίτλο «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού», σύμφωνα με την εισήγηση της 

αρμόδιας υπηρεσίας για κάλυψη των κάτωθι δαπανών, σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό 

της σχετικής μελέτης: 

 

                                                             ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

 Α/Α  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΟΣ (€)  
ΔΑΠΑΝΗ (€)  

1  3D επιδαπέδια χριστουγεννιάτικη 

μπάλα  

ΤΕΜ  1 16.800,00  16.800,00  

2  3D «Κουτί δώρου»  ΤΕΜ  1 10.800,00  10.800,00  

3  Επιστήλιο «Σύνθεση 3 αστεριών»  ΤΕΜ  20 120,00  2.400,00  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ   30.000,00  

ΦΠΑ 24%  7.200,00  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  
37.200,00  

  

           Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης και 

λαμβάνοντας υπ’όψιν την εισήγηση του Προέδρου, το υπ’αριθμ.πρωτ.57771/06-12-2022    

πρωτογενές αίτημα-εισήγηση και την υπ’ αριθμ.πρωτ. 57410/2022 μελέτη του Δήμου Κορινθίων, τις 

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

σχετικές ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

         Την προμήθεια εορταστικού χριστουγεννιάτικου στολισμού και την εξειδίκευση πίστωσης 

ποσού 37.200,00 € συμπ/νου Φ.Π.Α. στον προϋπολογισμό έτους 2022 και στην πίστωση με Κ.Α. 

20/6691.0001 και τίτλο «Προμήθεια εορταστικού φωτισμού» όπως ακριβώς και αναλυτικά 

αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.  
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     Ο Δήμος θα αναλάβει δαπάνες σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης 

ως κάτωθι: 

                                                                       ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ   

  

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  
ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

ΤΙΜΗ  

ΜΟΝΑΔΟΣ (€)  
ΔΑΠΑΝΗ (€)  

1  3D επιδαπέδια χριστουγεννιάτικη 

μπάλα  

ΤΕΜ  1 16.800,00  16.800,00  

2  3D «Κουτί δώρου»  ΤΕΜ  1 10.800,00  10.800,00  

3  Επιστήλιο «Σύνθεση 3 αστεριών»  ΤΕΜ  20 120,00  2.400,00  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΣΥΝΟΛΟ   30.000,00  

ΦΠΑ 24%  7.200,00  

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  37.200,00  

  

         Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της ανωτέρω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 

37.200,00€ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%, το οποίο θα καλυφθεί από ιδίους πόρους του Δήμου.   

       Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2022, με Κ.Α.: 20/6691.0001 και τίτλο: 

«Προμήθεια εορταστικού φωτισμού» ποσού 37.200,00€. 

       Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια και η μεταφορά των ειδών στην Αποθήκη του Δήμου.   

       Τα προς προμήθεια είδη εμπίπτουν αντίστοιχα στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV):  31681410-0 «Ηλεκτρολογικό υλικό».       

 

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

          Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 59/787/2022.- 

 

                                                                       Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 14-12-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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