
 

                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 45          

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της  04-10-2021 

 

      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’ αριθ. Δ1α/ΓΠοικ.58531/24.9.2021 

(ΦΕΚ 4441/25-9-2021 Τεύχος B’)ΚΥΑ με θέμα: «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, 27 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη 

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 6:00.», την υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔΦ.69141οικ.1387-25.01.2021 και 

την υπ' αριθ. 426/ΑΠ77233/13-11-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ’ αριθ. πρωτ. 

ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/182/οικ.17896/20.9.2021: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού 

της διασποράς του κορωνοϊού (61η Εγκύκλιο) του Υπουργείου Εσωτερικών, την υπ΄αριθμ. πρωτ. 

69472/24-9-2021 Εγκύλιο αριθμ. 643 του Υπουργείου Εσωτερικών, συvεδρίασε μέσω 

τηλεδιάσκεψης σήμερα την 4η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική 

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. Πρωτ. 28347/30-09-2021 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' αριθμ. 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 υπ’αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος 

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

https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/document-2021-08-16T090811.964-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/document-2021-08-16T090811.964-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/document-2021-08-16T090811.964-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/document-2021-08-16T090811.964-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/document-2021-08-16T090811.964-1.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf
https://dimosnet.gr/wp-content/uploads/2021/08/94%CE%97846%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-%CE%934%CE%A4.pdf


 

     Επειδή ο κ.Ταγαράς Βασίλειος τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας, 

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

πρωτ.26618/15-09-2021 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική 

παράταξη της μειοψηφίας «Πορεία Ευθύνης», 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 υπ’αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το 

αναπληρωματικό μέλος κ. Μελέτης Χρήστος, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την ως άνω 

πρόσκληση.  

      Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

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

Αλέξανδρος, 5) Σταυρέλης Νικόλαος 6) Πλατής Σπυρίδων. 

1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Πούρος Γεώργιος (συνδέθηκε κατά τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας 

διάταξης θέματος), 3)Μελέτης Χρήστος. 

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

ΑΠΟΦΑΣΗ 515η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανάκληση της 

με αριθμό 459/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί εξειδίκευσης πίστωσης στον 

δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2021 για υπηρεσίες εμπλουτισμού και ενημέρωσης του 

τουριστικού portal visitcorinth.gr καθώς και προώθηση του ψηφιακού υλικού του στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης για την τουριστική προβολή του Δήμου Κορινθίων και λήψη νέας» 

θέτει υπόψη των Μελών την αριθμ. 459/2021 απόφαση της Επιτροπής περί εξειδίκευσης 

πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2021 για υπηρεσίες εμπλουτισμού και 

ενημέρωσης του τουριστικού portal visitcorinth.gr καθώς και προώθηση του ψηφιακού υλικού του 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την τουριστική προβολή του Δήμου Κορινθίων και αναφέρει ότι 

θα πρέπει να γίνει ανάκληση της εν λόγω απόφασης διότι η υπηρεσία εκ παραδρομής περιέγραψε 

λανθασμένα τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον Προϋπολογιστικό Πίνακα. 

 Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το υπ. αριθμ. πρωτ. 28015/28-09-

2021 έγγραφο του τμήματος Τουρισμού και Ενημέρωσης του Καταναλωτή, της Διεύθυνσης 

Τοπικής Ανάπτυξης το οποίο καθ’ όλο το περιεχόμενο του έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: “Εξειδίκευση πίστωσης  για υπηρεσίες εμπλουτισμού και ενημέρωσης του τουριστικού 

πόρταλ visitcorinth.gr καθώς και προώθηση του ψηφιακού υλικού του στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης για την τουριστική προβολή του δήμου”  



 

Στο Δήμο μας υπάρχει η ανάγκη  η ανάγκη για εμπλουτισμό και ενημέρωση του τουριστικού πορταλ 

visitcorinth.gr,  καθώς και προώθηση του ψηφιακού υλικά του και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

για την τουριστική προβολή του δήμου. Οι υπηρεσίες θα βαρύνουν τον Κ.Α. 00/6431.0007 με τίτλο 

“Έξοδα ενημέρωσης Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κορινθίων ”  

H υπηρεσίες  εμπίπτουν σε κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων Συμβάσεων (CPV) 

72411000-4 Υπηρεσίες παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου οποίοι περιγράφονται στην στήλη 2 του 

πίνακα 1 

Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη της ανωτέρω σύμβασης 7.626 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. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 

 

                                                         

Α/

Α 

Περιγραφή 

Υπηρεσιών  

Μονάδα 

μέτρησης 
Ποσότητα 

Τιμή μονάδος 

χωρίς ΦΠΑ  
Σύνολο  

1 

Ανάπτυξη, 
παρακολούθηση, 
διαμόρφωση , 
εμπλουτισμού και 
ενημέρωσης των 
ιστότοπων (social 
media) του 
visitcorinth για  την 
τουριστική προβολή 
του δήμου 

  6150 6150 

ΣΥΝΟΛΟ καθ. αξίας 6150 

ΦΠΑ 24% 1476 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7626 

 

α. Τεχνική έκθεση υπηρεσιών εμπλουτισμού και ενημέρωσης και παρακολούθηση του τουριστικού 

πορταλ visitcorinth.gr καθώς και προώθηση του ψηφιακού υλικού του στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης για την τουριστική προβολή του δήμου 



 

Πρόκειται για εμπλουτισμό , ενημέρωση και παρακολούθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  (social 

media) του visitcorinth.gr (facebook , instagram , youtube, τουριστική ιστοσελίδα) της τουριστικής 

προβολής του δήμου που περιλαμβάνει : 

 

1. Έως και 3 εικαστικές αναρτήσεις την εβδομάδα στους διαδικτυακούς τόπους τουριστικής προβολής 

του δήμου στα social media 

2. • Έως και 5 αναρτήσεις σε stories την εβδομάδα στα social media facebook , instagram , youtube 

κ.λπ. 

3. • Αύξηση στοχευμένου κοινού με την μέθοδο follow/unfollow (increase of followers) 

4. • Επιλογή hashtags για να τοποθετούνται κάτω από το επεξηγηματικό κείμενο των εικαστικών 

5. • Κειμενογραφία για κάθε ανάρτηση (εκτενής και συνοπτική) 

6. • Σετάρισμα του προφίλ: βελτίωση της αισθητικής παρουσίας με την επεξεργασία των στοιχείων 

επικοινωνίας, του ονόματος, του bio και τον άρτιο προσδιορισμό του προορισμού , ώστε να 

κατηγοριοποιείται ανάλογα στις δύο πλατφόρμες 

7. • Δημιουργία εξώφυλλων για τα story highlights 

8. Αποστολή δημογραφικών στατιστικών στοιχείων σε μηνιαία βάση στο Δήμο Κορινθίων μέσω 

Google Analytics 

Οι φωτογραφίες και τα video που θα αναρτώνται, αποτελούν αρχειακό υλικό της Διεύθυνσης Τοπικής 

Ανάπτυξης αποτελούμενο από φωτογραφίες και video που έχουν παραχθεί το έτος 2020 και που θα 

παραχθούν το έτος 2021 .  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες θα είναι για 8 μήνες. 

 Ο ανάδοχος θα αποστέλλει μηνιαίως στην Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης κατάσταση στην οποία θα 

περιλαμβάνονται αναλυτικά όλες οι μηνιαίες υπηρεσίες που παρασχέθηκαν είτε στα social media του 

Δήμου είτε στην Ιστοσελίδα, καθώς και δημογραφικών στατιστικών στοιχείων σχετικά με το 

τουριστικό πόρταλ (visitcorinth.gr) καθώς και με τα τα στατιστικά στοιχεία στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. 

Παρακαλούμε να προβείτε στην απαραίτητη εξειδίκευση πίστωσης για τη διάθεση πίστωσης ποσού 

7.626 € σε βάρος του  ΚΑ 00/6431.0007, “Έξοδα ενημέρωσης Τουριστικής Προβολής του Δήμου 

Κορινθίων” του  προϋπολογισμού έτους  2021.  
 

   Κατόπιν του ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει την εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 7.626,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και τον 

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

προκειμένου για την κάλυψη της δαπάνης για υπηρεσίες εμπλουτισμού ενημέρωσης και 

παρακολούθησης του τουριστικού πόρταλ visitcorinth.gr καθώς και προώθηση του ψηφιακού 

υλικού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την τουριστική προβολή του δήμου που περιλαμβάνει: 

1) Έως και 3 εικαστικές αναρτήσεις την εβδομάδα στους διαδικτυακούς τόπους τουριστικής 

προβολής του δήμου στα social media,  

2) Έως και 5 αναρτήσεις σε stories την εβδομάδα στα social media facebook , instagram , youtube 

κ.λπ.,  

3) Αύξηση στοχευμένου κοινού με την μέθοδο follow/unfollow (increase of followers), 

 4) Επιλογή hashtags για να τοποθετούνται κάτω από το επεξηγηματικό κείμενο των εικαστικών,  

5) Κειμενογραφία για κάθε ανάρτηση (εκτενής και συνοπτική), 



 

 6) Σετάρισμα του προφίλ: βελτίωση της αισθητικής παρουσίας με την επεξεργασία των στοιχείων 

επικοινωνίας, του ονόματος, του bio και τον άρτιο προσδιορισμό του προορισμού, ώστε να 

κατηγοριοποιείται ανάλογα στις δύο πλατφόρμες,  

7) Δημιουργία εξώφυλλων για τα story highlights,  

8) Αποστολή δημογραφικών στατιστικών στοιχείων σε μηνιαία βάση στο Δήμο Κορινθίων μέσω 

Google Analytics,  

σύμφωνα και με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

      Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας 

υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την αριθμ. 459/2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, την 

αριθμ. πρωτ. 28015/28-09-2021 εισήγηση της Διεύθυνσης Τοπικής Ανάπτυξης, τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές 

ισχύουσες διατάξεις 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Ανακαλεί την αριθμ. 41/459/2021(ΑΔΑ: ΨΕΔΜΩΛ7-ΗΨΧ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής 

περί εξειδίκευσης πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2021 για υπηρεσίες 

εμπλουτισμού και ενημέρωσης του τουριστικού portal visitcorinth.gr καθώς και προώθηση του 

ψηφιακού υλικού του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την τουριστική προβολή του Δήμου 

Κορινθίων  για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας  

Β) Εξειδικεύει την πίστωση ποσού 7.626,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α.) στον Δημοτικό Προϋπολογισμό 

οικονομικού έτους 2021, η οποία θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό πίστωση με 

Κ.Α.00/6431.0007 και τίτλο «Έξοδα Ενημέρωσης Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κορινθίων», 

για την κάλυψη της δαπάνης για υπηρεσίες εμπλουτισμού ενημέρωσης και παρακολούθησης του 

τουριστικού πόρταλ visitcorinth.gr καθώς και προώθηση του ψηφιακού υλικού στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης για την τουριστική προβολή του δήμου που περιλαμβάνει: 

1) Έως και 3 εικαστικές αναρτήσεις την εβδομάδα στους διαδικτυακούς τόπους τουριστικής 

προβολής του δήμου στα social media,  

2) Έως και 5 αναρτήσεις σε stories την εβδομάδα στα social media facebook , instagram , youtube 

κ.λπ., 

3) Αύξηση στοχευμένου κοινού με την μέθοδο follow/unfollow (increase of followers),  

4) Επιλογή hashtags για να τοποθετούνται κάτω από το επεξηγηματικό κείμενο των εικαστικών,  

5) Κειμενογραφία για κάθε ανάρτηση (εκτενής και συνοπτική), 



 

 6) Σετάρισμα του προφίλ: βελτίωση της αισθητικής παρουσίας με την επεξεργασία των στοιχείων 

επικοινωνίας, του ονόματος, του bio και τον άρτιο προσδιορισμό του προορισμού , ώστε να 

κατηγοριοποιείται ανάλογα στις δύο πλατφόρμες,  

7) Δημιουργία εξώφυλλων για τα story highlights, 

 8) Αποστολή δημογραφικών στατιστικών στοιχείων σε μηνιαία βάση στο Δήμο Κορινθίων μέσω 

Google Analytics,  

σύμφωνα και με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

 

Οι υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 

Συμβάσεων (CPV): 72411000-4 Υπηρεσίες παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου, 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 45/515/2021.-

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 12-10-2021 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

  

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 


