
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 42 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  1-9-2020 

 

    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 1η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε 

τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 25444/28-8-2020 πρόσκληση τoυ 

Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα 

συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. 

     Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ. 

17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της 

μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά 

εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής 

Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι  πρόσκληση.  

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Μπίτζιος Δημήτριος 4)Κόλλια 

Κωνσταντίνα, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Σταυρέλης  Νικόλαος. 

Α π ό ν τ ε ς  

1)Ταγαράς Βασίλειος (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Πλατής 

Σπυρίδων. 

 

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

     Ακολούθως, ο Πρόεδρος ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της 

συζήτησης του θέματος «Εξειδίκευση πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2020 για 
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παροχή υπηρεσίας διαχείρισης των social media», διότι πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι 

διαδικασίες ανάθεσης της εν λόγω υπηρεσίας, καθώς πρόκειται για την υλοποίηση του 

προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2020. 

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

θέματος. 

          ΑΠΟΦΑΣΗ 390η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης 

«Εξειδίκευση πιστώσεων στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2020 για παροχή υπηρεσίας 

διαχείρισης των social media» θέτει υπόψη των μελών της Επιτροπής την υπ' αριθμ. πρωτ. 

25621/31-8-2020  εισήγηση της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:  

 
Θέμα: ”ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ” 
 
Σας διαβιβάζουμε το πρωτογενές αίτημα την Παροχή υπηρεσίας διαχείρισης των social media. 
 
Στο Δήμο μας υπάρχει η ανάγκη ανάθεσης υπηρεσίας  διαχείρισης των social media, 
προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κορινθίων για το έτος 
2020 ειδικότερα: 
Πρόκειται για την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης των social media (Facebook, Instagram) & 
YouTube channel για το site του δήμου Κορινθίων «visitcorinth.gr»  

Σε αυτή περιλαμβάνεται η διαμόρφωση του content και η αισθητική των δημόσιων profiles  του 
Δήμου με τρόπο που αναδεικνύει το brand του Δήμου , αυξάνοντας το brand awareness μας με 
σκοπό να εγείρει  το ενδιαφέρον των social media χρηστών .  
Θα γίνει διαχείριση των social media accounts μας, αναρτώντας με την ιδανική συχνότητα 
περιεχόμενο έξυπνο, έγκυρο, ενδιαφέρον και απόλυτα ταιριαστό με το ύφος και το σκοπό της 
δραστηριότητας που έχει το visitcorinth.gr  
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανωτέρω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5580 
ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ). 
Γενικές ή Ειδικές διατάξεις Νόμου στις οποίες βασίζονται οι δαπάνες (από ποια διάταξη νόμου 

προβλέπεται η δαπάνη / ή σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ρητά σε νόμο, 
τεκμηρίωση ότι είναι λειτουργική ή συντελεί άμεσα ή έμμεσα στην εκπλήρωση των 
σκοπών της υπηρεσίας) : Ν. 4412/2016, Ν. 3463/2006, Ν. 3852/2010, Ν.  4555/2018 

 
Παρακαλούμε να προβείτε στην απαραίτητη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη διάθεση 
συνολικής πίστωσης ποσού 5.580 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 
00/6431.0007 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης Τουριστικής Προβολής του Δήμου» του 
προϋπολογισμού έτους 2020.  Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει με απευθείας ανάθεση από το 
Δήμαρχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και μετά την έκδοση σχετικής 
Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ. 80/2016 και τον Ν. 
4555/2018. 
 

  Ακολούθως, ο Πρόεδρος αναφέρει ότι σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας 

υπηρεσίας στο Δήμο μας υπάρχει η ανάγκη ανάθεσης της υπηρεσίας διαχείρισης των social 

media, προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Κορινθίων για 

το έτος 2020 κι ως εκ τούτου εισηγείται στην Επιτροπή την εξειδίκευσή πίστωσης ποσού 5.580,00€ 

στο Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και στον ΚΑ 00/6431.0007 με τίτλο «Έξοδα 

ενημέρωσης Τουριστικής Προβολής του Δήμου» για την παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης των 

social media, προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου 

Κορινθίων για το έτος  2020, σύμφωνα και με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 
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    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 ισχύουσες, σχετικές νομοθετικές διατάξεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

     Εξειδικεύει πίστωση ποσού 5.580,00€ στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και 

στον ΚΑ 00/6431.0007 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης Τουριστικής Προβολής του Δήμου» για την 

παροχή της υπηρεσίας διαχείρισης των social media, προκειμένου να υλοποιηθεί το πρόγραμμα 

Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κορινθίων για το έτος  2020, 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 42/390/2020.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 2-9-2020 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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