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Αριθµός Πρακτικού 28

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 10-06-2020

    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 δια περιφοράς µε τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 51 του Ν.

3852/2010, όπως ισχύει, και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην από 11-3-2020 Πράξη Νοµοθετικού

Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του

κορωνοϊού  covid-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020) και

στην υπ΄ αριθµ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ., µε επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού

ταχυδροµείου, σήµερα τηv 10η Ιουνίου 2020, ηµέρα της εβδoµάδας Τετάρτη και από ώρα 9:00 έως

11:00 σε τακτική συvεδρίαση  και ύστερα  από τηv υπ'  αριθµ.  15401/05-06-2020 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.

     Στην  συvεδρίαση  αυτή  σε  σύνολο  εννέα  (9)  µελών  ήταv  παρόvτα  µε  επικοινωνία  µέσω

ηλεκτρονικού ταχυδροµείου επτά  (7) µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρ.,  3)Μπίτζιος  ∆ηµ.,  4)Κόλλια  Κων.,

5)Πούρος Γεώργ., 6)Πνευµατικός Αλέξ., 7)Ταγαράς Βασ., 

Α π ό ν τ ε ς 

1)Κορδώσης Χρ., 2)Σταυρέλης Νικ..

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

         ΑΠΟΦΑΣΗ 236  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης «Εξειδίκευ-

ση πίστωσης στο δηµοτικό προϋπολογισµό έτους 2020» θέτει, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-

µείου,  υπ'όψιν  των  µελών  της  Επιτροπής  την  από  01-06-2020  εισήγηση  της  ∆/νσης  Τοπικής

Ανάπτυξης του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής: 

Θέµα:  ''∆ΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ''
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Σας διαβιβάζουµε τα πρωτογενή αιτήµατα για την κατασκευή Ιστοσελίδας 20REQ006804769 2020-

06-02  µε  αριθµ.  Πρωτ.  14725/01-06-2020  και  για  την  κατασκευή  Οπτικοακουστικού  Υλικού

20REQ006805080 2020-06-02  µε αριθµ. Πρωτ. 147195/01-06-2020.

Στο ∆ήµο µας υπάρχει η ανάγκη α. για την κατασκευή -δηµιουργία ιστοσελίδας Τουριστικής

Προβολής του ∆ήµου Κορινθίων µε µοντέρνα αισθητική και µε βάση τα πρότυπα του Web 2.0 και

τα Web Standards (HTML5, CSS κλπ) ,φιλική προς τις µηχανές αναζήτησης, να είναι φιλική και να

λειτουργεί µε κινητά  τηλέφωνα και ταµπλέτες και β. η ανάγκη  ανάθεσης υπηρεσίας  (δηµιουργία

οπτικοακουστικού υλικού), προκειµένου να υλοποιηθεί το πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής του

∆ήµου Κορινθίων για το έτος 2020 ειδικότερα:

A. ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α

Ο  ενδεικτικός  προϋπολογισµός  της  υπηρεσίας  αυτής  ανέρχεται  στο  ποσό  των  2.480,00€

συµπεριλαµβανοµένου  του  ΦΠΑ  24% και  θα  βαρύνει  τον  ΚΑ  00/6431.0007 µε  τίτλο  «Έξοδα

ενηµέρωσης  Τουριστικής  προβολής  του  ∆ήµου»  του  οικονοµικού  έτους  2020. Στο  κόστος  της

εργασίας  δηµιουργίας-κατασκευής της ιστοσελίδας Τουριστικής Προβολής του ∆ήµου Κορινθίων

περιλαµβάνεται η εξ ολοκλήρου δηµιουργία, εγκατάσταση, παραµετροποίηση, φόρτωση και θέση

σε λειτουργία του νέου διαδικτυακού τόπου του ∆ήµου. Επίσης περιλαµβάνεται η µεταφορά του

ήδη υπάρχοντος περιεχοµένου της ιστοσελίδας του ∆ήµου Κορινθίων στον καινούργιο διαδικτυακό

τόπο. 

B. ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

∆ηµιουργία  οπτικοακουστικού  υλικού  µε  πλάνα  και µουσική  σε  δύο  εκδόσεις  µε  Ελληνικούς  και
Αγγλικούς υπότιτλους. Το οπτικοακουστικό υλικό περιλαµβάνει:
3 σποτ µε διαφορετική διάρκεια 22sec για τηλεοπτικούς σταθµούς ,40 sec για Περιφερειακά ΜΜΕ
και 1 λεπτό και 30 sec για παρουσιάσεις σε εκθέσεις 

To οπτικοακουστικό   υλικό  DVD κλπ θα πρέπει να έχει την προηγούµενη γνώµη ΕΟΤ. Ιδιαίτερα
σηµαντική  είναι  η  αλληλεπίδραση  των  ψηφιακών  καναλιών  επικοινωνίας  των  Περιφερειών  και
∆ήµων της χώρας µε το visitgrecee.gr.
Το   υλικό  θα  παραχωρηθεί  στον  ΕΟΤ   για  προβολή  στο  visitgrecee.gr,  προκειµένου να  έχει
απήχηση σε µιας µεγάλης δυναµικής δεξαµενή δυνητικών τουριστών και θα αποσταλεί ελεύθερο
δικαιωµάτων  προς  χρήση  ΕΟΤ  αλλά  και  από  τρίτους  στο  email regional promo  @  gmto  .  gr
συνδεόµενα από τα έγγραφα παραχώρησης. Η χρήση του λογοτύπου του ΕΟΤ, είναι υποχρεωτική,
τόσο σε έντυπο.
Η συνολική  προϋπολογιζόµενη  δαπάνη  της  ανωτέρω  σύµβασης  ανέρχεται  στο  ποσό  των  5000

ευρώ (µε  ΦΠΑ).
Οι  ανωτέρω  δαπάνες  συνολικού  ποσού  έως  7.480,00€ συµπ.  Φ.Π.Α.  θα  βαρύνουν  την
εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό έτους 2020 πίστωση µε  ΚΑ 00/6431.0007 και τίτλο «Έξοδα
ενηµέρωσης  Τουριστικής προβολής του ∆ήµου» του προϋπολογισµού  2020.

Παρακαλούµε:  α)για  την  απόφαση  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  σχετικά  µε  τη  Κατασκευή
Ιστοσελίδας και Οπτικοακουστικού Υλικού και την εξειδίκευση πίστωσης ποσού έως 7.480,00€

συµπ. Φ.Π.Α. στο ∆ηµοτικό Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2020 και στον ΚΑ 00/6431.0007 µε
τίτλο  «Έξοδα  Κατασκευής  Ιστοσελίδας  και  Οπτικοακουστικού  Υλικού»  και  β)για  περαιτέρω
ενέργειες των υπηρεσιών στις οποίες κοινοποιείται το παρόν.
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   Η  διαδικασία  ανάθεσης  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,  εισηγείται : α) την κατασκευή ιστοσελίδας  Τουριστικής προβολής

του ∆ήµου και β) την δηµιουργία  Οπτικοακουστικού υλικού, µε κάλυψη από τον ∆ήµο Κορινθίων

δαπανών  συνολικού  ποσού  έως  7.480,00 €  συµπ/νου  Φ.Π.Α.,  καθώς  και  την  εξειδίκευση  της

πίστωσης  ποσού  έως  7.480,00€ συµπ/νου  Φ.Π.Α.  στον  ∆ηµοτικό  Προϋπολογισµό  οικονοµικού

έτους 2020 και στον ΚΑ 00/6431.0007 µε τίτλο  «Έξοδα ενηµέρωσης  και Τουριστικής προβολής του

∆ήµου» για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών, σύµφωνα µε την σχετική εισήγηση της αρµόδιας

υπηρεσίας.

 

       Εκτός από τον Πρόεδρο της Επιτροπής και οι κ.κ. Ζαχαριάς Σπυρίδων, Μπίτζιος ∆ηµήτριος,

Κόλλια  Κων/να  και  Πούρος  Γεώργιος,  δήλωσαν  γραπτώς  µε  ηλεκτρονικό  ταχυδροµείο  πως

συµφωνούν µε την ως άνω εισήγηση του Προέδρου. 

       Ο κ.Πνευµατικός Αλέξανδρος δήλωσε γραπτώς µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου:«Ο δήµος

έχει πρόσφατα κατασκευάσει τουριστικό  site. Απαράδεκτη λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής

να συνεδριάζει δια περιφοράς».

      Ο κ.Ταγαράς Βασίλειος δήλωσε γραπτώς µέσω ηλεκτρονικού  ταχυδροµείου: «Απαράδεκτη

λειτουργία της Οικονοµικής Επιτροπής να συνεδριάζει δια περιφοράς. Ο ∆ήµος έχει κατασκευάσει

site πρόσφατα».

       Η Οικονοµική Επιτροπή µετά την επικοινωνία µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 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, του Ν.4555/2018, όπως ισχύει,

του Ν.4623/2019, όπως ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013),

όπως ισχύει, το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 10 της

Πράξης  Νοµοθετικού  Περιεχοµένου  (ΦΕΚ  55/11.03.2020  τεύχος  A’),  καθώς  και  κάθε  άλλη

ισχύουσα σχετική νοµοθετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

        Α.- Tην κατασκευή Ιστοσελίδας και την δηµιουργία Οπτικοακουστικού υλικού για την υλο-

ποίηση προγράµµατος Τουριστικής προβολής του ∆ήµου, σύµφωνα µε τα πρότυπα του  Web 2.0

και τα Web Standards (HTML5, CSS κλπ), φιλική προς τις µηχανές αναζήτησης και  λειτουργική µε

κινητά τηλέφωνα και ταµπλέτες. 

         Ο ∆ήµος Κορινθίων θα καλύψει δαπάνες συνολικού ποσού έως 7.480,00€ συµπεριλαµβανο-

µένου Φ.Π.Α., που αφορούν: 
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      α. Κατασκευή ιστοσελίδας, ποσού 2.480,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%,  ήτοι,  εξ ολοκλήρου δη-

µιουργία, εγκατάσταση, παραµετροποίηση, φόρτωση και θέση σε λειτουργία του νέου διαδικτυακού

τόπου του ∆ήµου, καθώς και µεταφορά  του ήδη υπάρχοντος  περιεχοµένου  της ιστοσελίδας του

∆ήµου Κορινθίων στον νέο διαδικτυακό τόπο. 

        β. ∆ηµιουργία Οπτικοακουστικού υλικού, ποσού 5.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. 24%, µε πλάνα

και µουσική σε δύο εκδόσεις µε Ελληνικούς και Αγγλικούς υπότιτλους, και συγκεκριµένα  : 3 σποτ

µε διαφορετική διάρκεια, 22 sec για τηλεοπτικούς σταθµούς, 40 sec για Περιφερειακά Μ.Μ.Ε. και 1

λεπτό και 30 sec για παρουσιάσεις σε εκθέσεις, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστο-

ρικό της παρούσης.

      Β.- Εξειδικεύει  την πίστωση συνολικού ποσού  έως  7.480,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. στον δηµοτικό

Προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2020 και στον  Κ.Α. 00/6431.0007 µε τίτλο  «Έξοδα  ενηµέρωσης

και Τουριστικής προβολής του ∆ήµου»  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 28  /236/2020.

Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος, 11-06-2020

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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