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Αριθμός Πρακτικού 6
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 18-2-2020
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό
Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου
Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 15:00
σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. 5711/18-2-2020 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ
της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και
vα πάρει απoφάσεις για το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρ., 3)Μπίτζιος Δημ., 4)Κόλλια Κων.,
5)Πούρος Γεώργ.,.
Απόντες
1)Πνευματικός Αλέξ., 2)Κορδώσης Χρ., 3)Ταγαράς Βασ., 4)Σταυρέλης Νικ..
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της
συνεδρίασης και της συζήτησης του θέματος «Διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο
Κορινθίων και εξειδίκευση των σχετικών πιστώσεων», διότι πρέπει άμεσα να κινηθούν οι διαδικασίες
για τις απαιτούμενες προμήθειες κ.λπ, καθώς οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα σε δέκα περίπου
ημέρες από σήμερα.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης και της
συζήτησης του ανωτέρω θέματος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 41η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης
«Διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Κορινθίων και εξειδίκευση των
σχετικών πιστώσεων» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 5665/18-2-

ΑΔΑ: 6ΘΞ9ΩΛ7-ΖΣΟ

2020 εισήγηση του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας,
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: Πρωτογενές αίτημα για τη διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο
Κορινθίων.
Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να διοργανώσει για άλλη μια χρονιά αποκριάτικες εκδηλώσεις στην
Κόρινθο αλλά και στις κατά τόπους κοινότητες σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου
158 του Ν. 3463/06. Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες αποκριάτικες δράσεις:
Κυριακή 23.2.2020:



Καρναβάλι της γειτονιάς στην περιοχή Ράχη Λεχαίου.
Αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Άσσο Κορινθίας.

Σάββατο 29.2.2020: Καρναβαλική παρέλαση στην Κόρινθο.
Κυριακή 1.3.2020:
Αποκριάτικες εκδηλώσεις στις Κοινότητες: Περιγιαλίου, Κλένιας, Αγίου Βασιλείου και Αγιονορίου.
Καθαρά Δευτέρα 2.3.2020:






Καρναβάλι στην Κοινότητα Αθικίων.
Αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Κοινότητα Κλένιας.
Καρναβάλι στην Κοινότητα Χιλιομοδίου.
Αναβίωση του εθίμου του Βλάχικου Γάμου στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού
Ευαγγελίστριας στο Σοφικό Κορινθίας.
Αποκριάτικες εκδηλώσεις στην πλατεία της Αρχαίας Κορίνθου.

Η πραγματοποίηση των αποκριάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο μας και ιδιαιτέρως του καρναβαλιού
στην πόλη της Κορίνθου, το οποίο έχει καταγραφεί ως θεσμός στη συνείδηση των δημοτών,
ενισχύει την καλλιέργεια κοινωνικών σχέσεων στην τοπική μας κοινωνία και συμβάλλει στην ενεργό
συμμετοχή φορέων, πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, σχολικών μονάδων κ.λ.π. Πρόκειται για
πολιτιστικές εκδηλώσεις εθιμοτυπικού χαρακτήρα που ανάγονται στη λειτουργική δραστηριότητα
του Δήμου μας και συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του, καθώς συμβάλουν στην
ψυχαγωγία και εν γένει στην προαγωγή των πολιτιστικών ενδιαφερόντων των δημοτών.
Για τη διοργάνωση των ανωτέρω εκδηλώσεων οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από 23.2.2020 έως
2.3.2020 προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:


Εξοπλισμός ηχητικής κάλυψης του καρναβαλιού στην Κόρινθο στις 29-02-2020, από τις
11.00π.μ. μέχρι τη λήξη του, ποσού έως 4.340,00€ συμπ. Φ.Π.Α.



Ηχητική – φωτιστική κάλυψη για τις ανάγκες του καψίματος του Κορινθιακού Καρναβαλιού,
ποσού έως 620,00€ συμπ. Φ.Π.Α.



Ηχητική κάλυψη των αποκριάτικων εκδηλώσεων στα επιμέρους καρναβάλια: Σοφικού, Κόρφου,
Αρχαίας Κορίνθου, Αθικίων, Λεχαίου, Άσσου, Χιλιομοδίου, Κλένιας, Αγιονορίου, Αγίου
Βασιλείου και Περιγιαλίου, ποσού έως 5.249,98€ συμπ. Φ.Π.Α.



Υπηρεσίες φύλαξης των καρναβαλικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Κόρινθο,
επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, την 29.02.2020 από τις 15:00 έως τις 20:00, ποσού έως
620,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
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Μεταφορά με λεωφορεία των συμμετεχόντων στο καρναβάλι της Κορίνθου την 29.2.2020, τα
οποία θα εκτελέσουν τα εξής δρομολόγια:
1. Αγ. Βασίλειο – Κόρινθο με επιστροφή (ένα λεωφορείο),
2. Χιλιομόδι –Κόρινθο με επιστροφή (ένα λεωφορείο),
3. Σοφικό – Κόρινθο με επιστροφή (ένα λεωφορείο),
συνολικού ποσού έως 781,20€ συμπ. Φ.Π.Α.
Ενοικίαση έξι (6) αποκριάτικων αρμάτων, ποσού έως 5.580,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Παρουσίαση της καρναβαλικής παρέλασης στην Κόρινθο την 29.2.2020 και μουσική κάλυψη
αυτής, ποσού έως 1.488,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Προμήθεια αποκριάτικων στολών και καρναβαλικού υλικού, ποσού έως 12.319,12€ συμπ.
Φ.Π.Α.
Προμήθεια υφασμάτων για την κάλυψη των οχημάτων που θα σύρουν τα άρματα, ποσού έως
513,36€ συμπ. Φ.Π.Α.
Προμήθεια εδεσμάτων για τα κούλουμα, για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την
Καθαρά Δευτέρα στο λιμάνι της Κορίνθου, ποσού έως 2.712,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Προμήθεια διακοσμητικών στοιχείων (αποκριάτικα επιστήλια και αποκριάτικες φιγούρες), ποσού
έως 13.640,00€ συμπ. Φ.Π.Α.
Προμήθεια ξυλείας για την κατασκευή ξύλινων δαπέδων για την κάλυψη των αναγκών των
καρναβαλικών εκδηλώσεων, ποσού έως 996,96€ συμπ. Φ.Π.Α.

Οι ανωτέρω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 48.860,62€ συμπ. ΦΠΑ θα βαρύνουν την
εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 με ΚΑ
15/6471.0001 με τίτλο «Πολιτιστικές Εκδηλώσεις».
Παρακαλούμε:
α)για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τη διοργάνωση των αποκριάτικων
εκδηλώσεων στο Δήμο μας και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού έως 48.860,62 € συμπ. Φ.Π.Α.
στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και στον ΚΑ 15/6471.0001 με τίτλο
«Πολιτιστικές Εκδηλώσεις» και
β)για περαιτέρω ενέργειες των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν.
Ο Πρόεδρος ακολούθως, προτείνει την διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο
Κορινθίων, με κάλυψη από τον Δήμο Κορινθίων δαπανών συνολικού ύψους έως 48.860,62€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καθώς και την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού έως 48.860,62€
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και στον
Κ.Α. 15/6471.0001 με τίτλο «Πολιτιστικές εκδηλώσεις», σύμφωνα και με την ανωτέρω εισήγηση της
αρμόδιας υπηρεσίας.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση
του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010,
όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α.- Tην διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων στο Δήμο Κορινθίων ως εξής:
Κυριακή 23.2.2020:


Καρναβάλι της γειτονιάς στην περιοχή Ράχη Λεχαίου.
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Αποκριάτικες εκδηλώσεις στον Άσσο Κορινθίας.

Σάββατο 29.2.2020: Καρναβαλική παρέλαση στην Κόρινθο.
Κυριακή 1.3.2020:
Αποκριάτικες εκδηλώσεις στις Κοινότητες: Περιγιαλίου, Κλένιας, Αγίου Βασιλείου και Αγιονορίου.
Καθαρά Δευτέρα 2.3.2020:


Καρναβάλι στην Κοινότητα Αθικίων.



Αποκριάτικες εκδηλώσεις στην Κοινότητα Κλένιας.



Καρναβάλι στην Κοινότητα Χιλιομοδίου.



Αναβίωση του εθίμου του Βλάχικου Γάμου στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού
Ευαγγελίστριας στο Σοφικό Κορινθίας.


Ο

Αποκριάτικες εκδηλώσεις στην πλατεία της Αρχαίας Κορίνθου.
Δήμος

Κορινθίων

θα

καλύψει

δαπάνες

συνολικού

ύψους

έως

48.860,62€

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορούν:


Εξοπλισμός ηχητικής κάλυψης του καρναβαλιού στην Κόρινθο στις 29-02-2020, από τις
11.00π.μ. μέχρι τη λήξη του, ποσού έως 4.340,00€ συμπ. Φ.Π.Α.



Ηχητική – φωτιστική κάλυψη για τις ανάγκες του καψίματος του Κορινθιακού Καρναβαλιού,
ποσού έως 620,00€ συμπ. Φ.Π.Α.



Ηχητική κάλυψη των αποκριάτικων εκδηλώσεων στα επιμέρους καρναβάλια: Σοφικού, Κόρφου,
Αρχαίας Κορίνθου, Αθικίων, Λεχαίου, Άσσου, Χιλιομοδίου, Κλένιας, Αγιονορίου, Αγίου
Βασιλείου και Περιγιαλίου, ποσού έως 5.249,98€ συμπ. Φ.Π.Α.



Υπηρεσίες

φύλαξης των καρναβαλικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιηθούν στην

Κόρινθο, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, την 29.02.2020 από τις 15:00 έως τις 20:00,
ποσού έως 620,00€ συμπ. Φ.Π.Α.


Μεταφορά με λεωφορεία των συμμετεχόντων στο καρναβάλι της Κορίνθου την 29.2.2020, τα
οποία θα εκτελέσουν τα εξής δρομολόγια:
1. Αγ. Βασίλειο – Κόρινθο με επιστροφή (ένα λεωφορείο),
2.

Χιλιομόδι –Κόρινθο με επιστροφή (ένα λεωφορείο),

3. Σοφικό – Κόρινθο με επιστροφή (ένα λεωφορείο),
συνολικού ποσού έως 781,20€ συμπ. Φ.Π.Α.
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Ενοικίαση έξι (6) αποκριάτικων αρμάτων, ποσού έως 5.580,00€ συμπ. Φ.Π.Α.



Παρουσίαση της καρναβαλικής παρέλασης στην Κόρινθο την 29.2.2020 και μουσική κάλυψη
αυτής, ποσού έως 1.488,00€ συμπ. Φ.Π.Α.



Προμήθεια αποκριάτικων στολών και καρναβαλικού υλικού, ποσού έως 12.319,12€ συμπ.
Φ.Π.Α.



Προμήθεια υφασμάτων για την κάλυψη των οχημάτων που θα σύρουν τα άρματα, ποσού έως
513,36€ συμπ. Φ.Π.Α.



Προμήθεια εδεσμάτων για τα κούλουμα, για τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την
Καθαρά Δευτέρα στο λιμάνι της Κορίνθου, ποσού έως 2.712,00€ συμπ. Φ.Π.Α.



Προμήθεια διακοσμητικών στοιχείων (αποκριάτικα επιστήλια και αποκριάτικες φιγούρες),
ποσού έως 13.640,00€ συμπ. Φ.Π.Α.



Προμήθεια ξυλείας για την κατασκευή ξύλινων δαπέδων για την κάλυψη των αναγκών των
καρναβαλικών εκδηλώσεων, ποσού έως 996,96€ συμπ. Φ.Π.Α.,

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.
Β.- Εξειδικεύει την πίστωση ποσού έως 48.860,62€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στο Δημοτικό
Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και στον Κ.Α. 15/6471.0001 με τίτλο «Πολιτιστικές
εκδηλώσεις» για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο
ιστορικό της παρούσης.
Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 6/41/2020.
Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 18-2-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

