
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 33 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  30-07-2021 

  

      Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο 

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Ζαχαριά Σπυρίδωνα, Αντιδήμαρχο  Παιδείας, 

Πολιτισμού, Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης, 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, και σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.46819/23-7-

2021 (ΦΕΚ 3276/24-7-2021 τεύχος Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης « Έκτακτα μέτρα 

προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 

στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 26 Ιουλίου 2021 και ώρα 6:00 έως 

και τη Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00», την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-

25.01.2021 και την υπ' αριθμ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την 

υπ’ αριθμ.πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/171/οικ.14578/19-7-2021 εγκύκλιο 52η  του Υπουργείου Εσωτερικών, 

συvεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης σήμερα την 30η Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

10:00, σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 21049/26-7-2021 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 συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του 

Δήμου Κορινθίων. 

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

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

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 αριθ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. 

Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω πρόσκληση.  

 

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα πέντε (5) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-3984225.06.2021-ΦΕΚ-274426.06.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-3984225.06.2021-ΦΕΚ-274426.06.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-3984225.06.2021-ΦΕΚ-274426.06.2021-τεύχος-Β.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/06/ΚΥΑ-Δ1αΓΠ.οικ.-3984225.06.2021-ΦΕΚ-274426.06.2021-τεύχος-Β.pdf
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Π α ρ ό ν τ ε ς 

1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος 

Γεώργιος, 5)Πλατής Σπυρίδων.  

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Ταγαράς Βασίλειος, 3)Πνευματικός Αλέξανδρος, 4)Σταυρέλης Νικόλαος. 

 

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

          ΑΠΟΦΑΣΗ 353η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 

«Εξειδίκευση πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2021 για υπηρεσίες mobile 

application», θέτει υπ’όψιν των μελών της Επιτροπής την από 16-07-2021 εισήγηση του 

Τμήματος Τουρισμού και ενημέρωσης του καταναλωτή της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης του Δήμου, 

η οποία έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ: “Εξειδίκευση  πίστωσης  για υπηρεσίες mobile application” 
 
Στο Δήμο μας υπάρχει η ανάγκη για την ανάγκη υπηρεσιών  εφαρμογής mobile . Οι υπηρεσίες θα 
βαρύνουν τον Κ.Α. 00/6431.0007 με τίτλο “Έξοδα ενημέρωσης Τουριστικής Προβολής του Δήμου 
Κορινθίων” αφορά την ανάθεση  Υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογών για την ενημέρωση των 
επισκεπτών του δήμου στα πλαίσια της τουριστικής προβολής. 
 
Οι υπηρεσίες  εμπίπτουν σε κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων CPV 
72262000-9 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού. 
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανωτέρω σύμβασης 24.676 ευρώ 
(Συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).     
                                                                                                                                                                                       
Γενικές ή Ειδικές διατάξεις Νόμου στις οποίες βασίζονται οι δαπάνες  Ν. 4412/2016, Ν. 
3463/2006, Ν. 3852/2010, Ν.  4555/2018, τα οριζόμενα από τον ΕΟΤ αρ.πρωτ. 941 /02-02-2021,  
την αρ. Πρωτ.14350 /31/05/2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και 
Ενημέρωσης , Την ΑΔΣ 58/2021. 
 
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 όπως τροποποιήθηκαν και 
ισχύουν . 
 
Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν : 
1. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουριστικής Ψηφιακής Εφαρμογής 
Δημιουργία τουριστικής εφαρμογής σε δύο γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά) με σημεία ενδιαφέροντος 
τα οποία θα έχουν εικόνα και περιγραφή κατανεμημένα σε κατηγορίες/υποκατηγορίες 
αναδεικνύοντας το φυσικό πλούτο της περιοχής μας, ενώ θα παρέχει τη δυνατότητα real-time  
δρομολόγησης προς και από τα σημεία που θα επιλεγούν. Η εφαρμογή θα πρέπει είναι  υψηλών 
προδιαγραφών ποιότητας και λειτουργίας, εφάμιλλη των σύγχρονων εφαρμογών ανταγωνιστικών 
προορισμών, ενώ πρέπει να μπορεί να εγκατασταθεί σε  smartphone και tablet (android, ios) μέσω 
των online καταστημάτων τους. (App Store και Play Store). 
Η ανάπτυξη της εφαρμογής θα προβλέπει την προσαρμογή της και σε περιβάλλον λειτουργίας Info 
Kiosk, προκειμένου να εξυπηρετήσει τον επισκέπτη τουριστικού περιπτέρου με πληροφορία σε 
πραγματικό χρόνο (news, events κτλ) Η διαχείριση του περιεχομένου θα υλοποιείται από κοινή 
πλατφόρμα, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα διαχειριστικά κόστη, η πιθανότητα σφάλματος και ο 
χρόνος ενημέρωσης αλλά και να αυξηθεί η συνολική απόδοση των ψηφιακών εργαλείων. 
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2. Διαχείριση Περιεχομένου και Τεχνική Υποστήριξη του mobile application  
Στις παρεχόμενες υπηρεσίες συμπεριλαμβάνονται : η αναζήτηση, συλλογή, επεξεργασία και 
ανάρτηση πληροφοριακού υλικού κυρίως τουριστικού αλλά και ενημερωτικού για τον επισκέπτη 
ενδιαφέροντος, σχετικά με την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Κορίνθου,  τόσο στις βασικές σελίδες 
του APP, όσο και στις δυναμικές (News & Events). Επίσης ο ανάδοχος θα αναλάβει και την ευθύνη 
της εύρυθμης λειτουργίας του APP παρέχοντας την κατάλληλη τεχνική υποστήριξη. 
Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί ένας πάγιος μηχανισμός τροφοδότησης των ψηφιακών εργαλείων, 
που θα λειτουργεί άμεσα και αυτόνομα μέσω τυποποιημένων διαδικασιών, ώστε να υπάρχει 
αμεσότητα και συνέπεια στην ενημέρωση. 
 
3. Δημιουργία Περιεχομένου 
Δημιουργία νέου περιεχομένου (κειμενογράφηση), που θα τροφοδοτήσει το APP με κείμενα σε 2 
γλώσσες (GR, EN). Η δομή και η ανάπτυξη του περιεχομένου θα ακολουθεί εκείνη της 
επίσημης σελίδας visitcorinth, με περιεχόμενο προσαρμοσμένο σε προδιαγραφές smart app, ενώ 
θα εμπλουτιστεί με υλικό απαραίτητο στον χρήστη μιας mobile συσκευής. 
Το υλικό (κείμενα) θα ακολουθεί τους σύγχρονους κανόνες γραφής για σύντομο, δομημένο, 
περιεκτικό, ελκυστικό και φιλικό προς τα ψηφιακά εργαλεία ενημέρωσης, 
προκειμένου να πετύχουμε στο μέγιστο βαθμό την ενημέρωση, το “engagement” και το “virality” του 
κειμένου. 
Το Copywritting θα πρέπει να είναι  ευχάριστο στην ανάγνωση με  πρωτότυπα catchy slogans, 
taglines και phrases. Επιπλέον, θα υπάρχουν smart CTAs (Call to Action) σε σημεία που θα 
οριστούν από την Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης. Το copywriting θα παραμείνει στην κυριότητα του 
visitcorinth και μπορεί να αξιοποιηθεί από άλλα κανάλια επικοινωνίας του brand, όπως η 
ιστοσελίδα του δήμου  και τα social media του δήμου. 
 
4. Ανάπτυξη Εφαρμογής  επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality) με 
συμπληρωματική αυτόνομη εφαρμογή στην οποία θα εμπεριέχεται  ειδικό υλικό όπως 
φωτορεαλιστική απεικόνιση, animation κτλ και δημιουργία  υλικού  
Η συγκεκριμένη επιλογή,  θα δίνει τη δυνατότητα προβολής υλικού (φωτορεαστική απεικόνιση, 
animation, ειδικά videos) με διαδραστικό τρόπο, όπου ο χρήστης θα εισέρχεται σε ένα εικονικό 
περιβάλλον με τη βοήθεια του «έξυπνου» κινητού ή tablet. Το διαδραστικό περιβάλλον θα πρέπει 
να χρησιμοποιεί τις δυνατότητες της οθόνης, του ήχου, του κειμένου και των εφέ για να βελτιώσει 
την πραγματική εμπειρία του χρήστη. 
Θα χρησιμοποιηθεί το  φυσικό περιβάλλον, όπου θα προστίθενται  εικονικές πληροφορίες 
επάνω σε αυτό, χρησιμοποιώντας την οθόνη ενός τερματικού (Smart phone ή tablet) 
Ο ανάδοχος θα πρέπει να αναπτύξει  σχετικό λογισμικό καθώς και ειδικό υλικό απεικόνισης για 
κάθε σημείο προβολής ξεχωριστά. Το υλικό απεικόνισης μπορεί να είναι απλό κείμενο, 
φωτογραφία, video ή ακόμα και τρισδιάστατα ή φωτορεαλιστικά μοντέλα, animation video και θα 
αναπτυχθεί για κάθε σημείο τουριστικού ενδιαφέροντος, που θα ενσωματωθεί στην εφαρμογή. 
 

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Α/Α 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

1. 

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Τουριστικής Ψηφιακής 
Εφαρμογής Mobile application 
 

ΚΑΤ’ 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

1  6.900 

2 
Διαχείριση Περιεχομένου και 
Τεχνική Υποστήριξη του mobile 
application  

 1  3.980 
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3 Δημιουργία Περιεχομένου  1  1.830 

4 

Ανάπτυξη Εφαρμογής  
επαυξημένης πραγματικότητας 
(Augmented Reality) με 
συμπληρωματική αυτόνομη 
εφαρμογή στην οποία θα 
εμπεριέχεται  ειδικό υλικό όπως 
φωτορεαλιστική απεικόνιση, 
animation, και δημιουργία 
υλικού  

 1  7.190 

       ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 24% 19900  

      ΔΑΠΑΝΗ   Φ.Π.Α. 24% 4776  

 ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 24676  

 

Παρακαλούμε να προβείτε στην απαραίτητη απόφαση εξειδίκευση πίστωσης για τη διάθεση 
πίστωσης ποσού 24.676 € σε βάρος του  ΚΑ 00/6431.0007, ““Έξοδα ενημέρωσης Τουριστικής 
Προβολής του Δήμου Κορινθίων”   του  προϋπολογισμού έτους  2021. 
 
 
       Ακολούθως, ο Πρόεδρος  εισηγείται την εξειδίκευση πίστωσης  ποσού έως 24.676 € σε βάρος 

του  Κ.Α.: 00/6431.0007, «Έξοδα ενημέρωσης Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κορινθίων»   του  

δημοτικού προϋπολογισμού έτους  2021, η οποία αφορά Υπηρεσίες mobile application, σύμφωνα 

με την σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

      Η Οικονομική Επιτροπή  κατόπιν διαλογικής συζήτησης μέσω τηλεδιάσκεψης 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 κάθε άλλη 

ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

        Εξειδικεύει την πίστωση ποσού έως 24.676,00 € στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού 

έτους 2021 σε βάρος του  Κ.Α.: 00/6431.0007 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης Τουριστικής 

Προβολής του Δήμου Κορινθίων», η οποία αφορά Υπηρεσίες mobile application,  σύμφωνα με την 

σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.             

          Οι εν λόγω υπηρεσίες  θα περιλαμβάνουν τα εξής  : 

1. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Τουριστικής Ψηφιακής Εφαρμογής 

2. Διαχείριση Περιεχομένου και Τεχνική Υποστήριξη του mobile application  

3. Δημιουργία Περιεχομένου 

4. Ανάπτυξη Εφαρμογής  επαυξημένης πραγματικότητας (Augmented Reality). 
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         ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

Α/Α 
 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
 

ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ  
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΔΑΠΑΝΗ 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

1. 

Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Τουριστικής Ψηφιακής 
Εφαρμογής Mobile application 
 

ΚΑΤ’ 
ΑΠΟΚΟΠΗ 

1  6.900 

2 
Διαχείριση Περιεχομένου και 
Τεχνική Υποστήριξη του mobile 
application  

 1  3.980 

3 Δημιουργία Περιεχομένου  1  1.830 

4 

Ανάπτυξη Εφαρμογής  
επαυξημένης πραγματικότητας 
(Augmented Reality) με 
συμπληρωματική αυτόνομη 
εφαρμογή στην οποία θα 
εμπεριέχεται  ειδικό υλικό όπως 
φωτορεαλιστική απεικόνιση, 
animation, και δημιουργία 
υλικού  

 1  7.190 

       ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ Φ.Π.Α. 24% 19900  

      ΔΑΠΑΝΗ   Φ.Π.Α. 24% 4776  

 ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α. 24% 24676  

 

         Η διαδικασία ανάθεσης θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 118 του Ν. 4412/2016,  

όπως ακριβώς και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω στο ιστορικό της παρούσης. 

 

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

            Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 33/353/2021.-  

Ακριβές απόσπασμα  

Κόρινθος, 03-08-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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