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Αριθµός Πρακτικού 41
Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv
Της 25-8-2020
Η Οικονοµική Επιτρoπή τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

∆ήµαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο ∆ηµήτριο, Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, ∆ηµοτική Σύµβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 6)Πνευµατικό
Αλέξανδρο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, ∆ηµοτικό Σύµβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε
αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)µε αριθµό 30467/4-9-2019 απόφαση ∆ηµάρχου
Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήµερα τηv 25η Αυγούστου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ. 24451/21-08-2020 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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.
πρωτ. 17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη
της µειοψηφίας «∆ύναµη 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 ∆ηµοτικού 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 έξι (6) µέλη και έτσι υπήρχε
vόµιµη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδωνας, 3)Κόλλια Κων/να, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6) Μουρούτσος Γεώργιος (αναπληρώνει το τακτικό µέλος
κ.Σταυρέλη Νικόλαο).

Απόντες
1) Μπίτζιος ∆ηµήτριος, 2)Ταγαράς Βασίλειος,3)Πλατής Σπυρίδων.
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από
SOTIRIA
PAPACHARALAMPOUS
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη
της συνεδρίασης.
Ημερομηνία: 2020.08.31 13:28:32
EEST
του για το 14ο θέµα της ηµερήσιας
ΑΠΟΦΑΣΗ 383η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή
Αιτία: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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διάταξης «Εξειδίκευση πιστώσεων στο δηµοτικό προϋπολογισµό έτους 2020, για την
τουριστική προβολή του ∆ήµου» θέτει υπ'όψιν των µελών της Επιτροπής την υπ' αριθµ.
πρωτ.24063/18-08-2020 εισήγηση της ∆/νσης Τοπικής Ανάπτυξης, η οποία έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ: «∆ιαβίβαση Πρωτογενών αιτηµάτων για υπηρεσίες και προµήθειες που αφορούν
την τουριστική προβολή του δήµου”
Σας διαβιβάζουµε τα πρωτογενή αιτήµατα:
α. για την προµήθεια φωτογραφικού υλικού (εκτιµώµενη δαπάνη 620,00 ευρώ)
β. για την ανάθεση υπηρεσίας σχεδιασµού εντύπων (εκτιµώµενη δαπάνη 1.240,00 ευρώ)
α. για την ανάθεση εκτυπώσεων 10.000,00 εντύπων (εκτιµώµενη δαπάνη 1.488,00 ευρώ)
Οι φωτογραφίες και το σχέδιο του εντύπου έχουν την σύµφωνη γνώµη του Ε.Ο.Τ. 7073/12-082020 την οποία και σας επισυνάπτουµε και εντάσσονται στην Τουριστική προβολή του ∆ήµου για
το έτος 2020 η οποία εγκρίθηκε µε την Α∆Σ 48/2020(Α∆Α(Α∆Α: ΨΚ77ΩΛ7-Ν65) µε θέµα “Έκγριση
της µε αριθµ.01/17-01-2020 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης περί καθορισµού
των δράσεων έτους 2020, τον Προϋπολογισµό έτους 2020 και τον απολογισµό 2019”.
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.3852/2020, Ν.4555/2018.
Παρακαλούµε να προβείτε στην απαραίτητη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για τη διάθεση
συνολικής πίστωσης ποσού 3.348,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% σε βάρος του
ΚΑ 00/6431.0007 µε τίτλο “Έξοδα ενηµέρωσης
Τουριστικής προβολής του ∆ήµου” του
προϋπολογισµού 2020”.
Η διαδικασία ανάθεσης της προµήθειας θα γίνει µε απευθείας ανάθεση από το ∆ήµαρχο, 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.∆. 80/2016 και τον Ν. 4555/2018.
Ο Πρόεδρος ακολούθως, λέει ότι σύµφωνα µε το σχετικό υπ'αριθµ. 24060/18-08-2020 Αίτηµα
της ∆/νσης Τοπικής Ανάπτυξης, υπάρχει στον ∆ήµο η ανάγκη ανάθεσης Εκτυπώσεων 10.000
εντύπων για την Τουριστική Προβολή του ∆ήµου Κορινθίων. Η εκτύπωση του εντύπου θα είναι
τετράχρωµη και για το σχέδιο αυτού ο ∆ήµος έχει διασφαλίσει την έγκριση του Ε.Ο.Τ. (7073/12-082020).
Ακολούθως ο Πρόεδρος προτείνει την εξειδίκευσή πίστωσης ποσού έως 1.488,00 ευρώ
συµπ/νου Φ.Π.Α. στον ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2020 και στον ΚΑ
00/6431.0007

µε

τίτλο

προϋπολογισµού 2020,

“Έξοδα

ενηµέρωσης

Τουριστικής

προβολής

του

∆ήµου”

του

για την ανάθεση εκτυπώσεων 10.000 εντύπων, σύµφωνα και µε την

εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ' όψιν 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
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εξειδικεύει την πίστωση ποσού έως 1.488,00 ευρώ συµπ/νου Φ.Π.Α. στον ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2020 και στον ΚΑ 00/6431.0007 µε τίτλο “Έξοδα ενηµέρωσης Τουριστικής
προβολής του ∆ήµου” για την ανάθεση Εκτυπώσεων 10.000 εντύπων, προκειµένου να υλοποιηθεί το
πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής του ∆ήµου Κορινθίων για το έτος 2020, η οποία εγκρίθηκε µε την
Α.∆.Σ. 48/2020 (Α∆Α: ΨΚ77ΩΛ7-Ν65) 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 41/383/2020.-

Ακριβές απόσπασµα
Κόρινθος, 28-08-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

