
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρακτικού 24 

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv 

Της 30-5-2022 

 

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

Νανόπουλο, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σπυρίδωνα Πλατή, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, 

3)Σπυρίδωνα Ζαχαριά, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Κοινωνικής Προστασίας και 

Αλληλεγγύης, 4)Αντώνιο Κυριαζή, Δημοτικό Σύμβουλο, 5)Γεώργιο Πούρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 

6)Αλέξανδρο Πνευματικό, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Νικόλαο Σταυρέλη, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Ανδρέα 

Ζώγκο, Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως τακτικά μέλη, 

σύμφωνα με τις α)με αριθμό 4/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την περίοδο 2022 – 2023, η οποία βρέθηκε νόμιμη με την 

υπ΄ αριθ. πρωτ. 5177/14-1-2022 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, και β)σε ορθή επανάληψη με αριθμό 399/7-1-2022 

απόφαση Δημάρχου Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και όπως ισχύει, συvεδρίασε σήμερα 

την 30η Μαΐου 2022, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 10:00, σε τακτική συvεδρίαση και 

ύστερα από τηv υπ' αριθ. πρωτ. 16761/26-5-2022 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. 

        Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη κι έτσι υπήρχε 

vόμιμη απαρτία. 

Π α ρ ό ν τ ε ς 

       1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Πλατής Σπυρίδων, 3)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 4)Κυριαζής 

Αντώνιος, 5)Πούρος Γεώργιος, 6)Πνευματικός Αλέξανδρος, 7)Σταυρέλης Νικόλαος, 8)Κορδώσης 

Χρήστος. 

 Α π ό ν τ ε ς  

1)Ζώγκος Ανδρέας. 

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.   
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  ΑΠΟΦΑΣΗ 314η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εξειδίκευση 

πίστωσης στο δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για το Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό 

Σύστημα Επικοινωνίας, Καταγραφής και Παρακολούθησης αιτημάτων πολιτών και 

διάδρασης Δήμου Κορινθίων – Δημότη μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων (πλατφόρμα 

Novoville)» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’αριθμ. 6/65/2022 Απόφαση αυτών, με θέμα :  

«Εξειδίκευση πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για παροχή υπηρεσιών 

πρόσβασης σε: α)εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος αποστολής αιτημάτων/προβλημάτων από 

δημότες μέσω φυλλομετρητή ή κινητών τηλεφώνων β)σε περιβάλλον διαχείρισης/ στατιστικών για 

την παρακολούθηση από τον Δήμο, γ) σε εφαρμογή Προσωποποιημένης ενημέρωσης Πολιτών» 

και ακολούθως  θέτει υπ'όψιν των μελών της Επιτροπής την υπ’ αριθμ.  76/2022 Μελέτη με τίτλο: 

«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ 

ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ – ΔΗΜΟΤΗ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΓΙΑ 

ΤΟ ΕΤΟΣ 2022» προϋπολογισμού: €6.820,00 (συμπ/νου  Φ.Π.Α.) καθώς και την 

υπ’αριθμ.πρωτ.15854/20-05-2022 εισήγηση του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας & 

Επικοινωνίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του  Δήμου Κορινθίων, η οποία 

έχει ως εξής: 

Θέμα: «Εισήγηση για Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού έτους 2022». 

Παρακαλούμε 1ον) για ανάκληση της υπ. Αριθμ. 6/65/2002 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 

με θέμα «Εξειδίκευση πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για παροχή υπηρεσιών 

πρόσβασης σε: α)εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος αποστολής αιτημάτων/προβλημάτων από 

δημότες μέσω φυλλομετρητή ή κινητών τηλεφώνων β)σε περιβάλλον διαχείρισης/στατιστικών για 

την παρακολούθηση από τον Δήμο, γ) σε εφαρμογή Προσωποποιημένης ενημέρωσης Πολιτών» 

λόγω σύνταξης νέας Μελέτης και 2ον) για την εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης ύψους 

€ 6.820,00 (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24 %) σε βάρος του Κ.Α. 00/6431.0002 και τίτλο 

«Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» του προϋπολογισμού του Δήμου 

του τρέχοντος έτους, προκειμένου ο Δήμος να ανανεώσει τις άδειες χρήσης και πρόσβασης στο 

Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Σύστημα Επικοινωνίας Καταγραφής και Παρακολούθησης αιτημάτων 

πολιτών και διάδρασης Δήμου Κορινθίων – Δημότη μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων 

(πλατφόρμα Novoville). 

Ο  Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης 

        Ευάγγελος Παπαϊωάννου 
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        Κατόπιν των ανωτέρω, ο Πρόεδρος προτείνει: την ανάκληση της υπ’αριθμ.6/65/2022 

Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Εξειδίκευση πίστωσης στον δημοτικό 

προϋπολογισμό έτους 2022 για παροχή υπηρεσιών πρόσβασης σε: α)εφαρμογή ηλεκτρονικού 

συστήματος αποστολής αιτημάτων/προβλημάτων από δημότες μέσω φυλλομετρητή ή κινητών 

τηλεφώνων β)σε περιβάλλον διαχείρισης/ στατιστικών για την παρακολούθηση από τον Δήμο, γ) 

σε εφαρμογή Προσωποποιημένης ενημέρωσης Πολιτών» λόγω σύνταξης νέας Μελέτης, καθώς  

και   την εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης ύψους € 6.820,00 (συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α.) σε βάρος του Κ.Α. 00/6431.0002 και τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 

δραστηριοτήτων του Δήμου» στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022, προκειμένου 

ο Δήμος να ανανεώσει τις άδειες χρήσης και πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Σύστημα 

Επικοινωνίας Καταγραφής και Παρακολούθησης αιτημάτων πολιτών και διάδρασης Δήμου 

Κορινθίων – Δημότη μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων (πλατφόρμα Novoville), σύμφωνα με τον 

ενδεικτικό προϋπολογισμό της Τεχνικής έκθεσης που περιλαμβάνεται στην υπ’αριθμ.76/2022 

Μελέτη, ως εξής:  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1.  Ανανέωση αδειών χρήσης Συστήματος  1  ΕΤΟΣ 

2.  Συντήρηση και αναβάθμιση 

συστήματος λογισμικού  

1  ΕΤΟΣ 

3.  Φιλοξενία συστήματος σε Υπολογιστικό 

Νέφος  

1  ΕΤΟΣ 

4.  Ενσωμάτωση & Παροχή άδειας 

πρόσβασης υποσυστήματος (web app) 

στην ιστοσελίδα του Δήμου 

1  ΕΤΟΣ 

5.  Εκπαίδευση προσωπικού στην χρήση 

συστήματος & υποσυστημάτων  

6   ΩΡΕΣ 

6.  Επιτόπια παρουσία 1  ΗΜΕΡΑ 

7.  Απολογισμός χρήσης και 

συμβουλευτική ανάλυση 

2  ΤΕΜ. 

8.  Τεχνική υποστήριξη στελεχών του 

Δήμου μέσω τηλεφώνου ή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

Απεριόριστες  ΚΛΗΣΕΙΣ 

9.  Άδειες πρόσβασης στο σύστημα Απεριόριστες ΤΕΜ. 

10. Δράσεις Δημοσιότητας 1 ΤΕΜ. 

11. Διαχείριση Περιεχομένου για τον Δήμο 1 ΤΕΜ. Ανά μήνα 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ €5.500,00 

ΦΠΑ 24% €1.320,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €6.820,00 
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       Ο κ.Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι θα πρέπει ο Δήμος να 

επαναφέρει σε λειτουργία το τηλεφωνικό κέντρο που συνεργάζεται με το Novoville και δίνει σήμα 

στην Αθήνα, καθώς το υπάρχον κέντρο δεν εξυπηρετεί, δεν υπάρχει ροή αιτημάτων. 

       Η Οικονομική Επιτροπή κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπ’όψιν την εισήγηση 

του Προέδρου, την υπ’αριθμ.76/2022 Μελέτη καθώς και την υπ’αριθμ.πρωτ.15854/20-05-2022 

εισήγηση του Τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνίας της Δ/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του  Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη 

έστω  και εάν δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω και δεδομένου ότι τόσο η άρνηση ψήφου, όσο και η 

λευκή ψήφος δεν υπολογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών ψήφων (άρθρο 74, παρ. 10 

του Ν. 4555/2018),  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

         Α.-Ανακαλεί την υπ’αριθμ.6/65/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 

«Εξειδίκευση πίστωσης στον δημοτικό προϋπολογισμό έτους 2022 για παροχή υπηρεσιών 

πρόσβασης σε: α)εφαρμογή ηλεκτρονικού συστήματος αποστολής αιτημάτων/προβλημάτων από 

δημότες μέσω φυλλομετρητή ή κινητών τηλεφώνων β)σε περιβάλλον διαχείρισης/ στατιστικών για 

την παρακολούθηση από τον Δήμο, γ) σε εφαρμογή Προσωποποιημένης ενημέρωσης Πολιτών» 

λόγω σύνταξης νέας Μελέτης, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας. 

         Β.- Εξειδικεύει την πίστωση για την κάλυψη δαπάνης ύψους € 6.820,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α.) 

σε βάρος του Κ.Α. 00/6431.0002 και τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 

Δήμου» στον Δημοτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022, προκειμένου ο Δήμος να 

ανανεώσει τις άδειες χρήσης και πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Σύστημα Επικοινωνίας 

Καταγραφής και Παρακολούθησης αιτημάτων πολιτών και διάδρασης Δήμου Κορινθίων – Δημότη 

μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων (πλατφόρμα Novoville), σύμφωνα με τον ενδεικτικό 

προϋπολογισμό της Τεχνικής έκθεσης που περιλαμβάνεται στην υπ’αριθμ.76/2022 Μελέτη, ως 

εξής:   

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

 

Α/Α  ΕΙΔΟΣ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 

1.  Ανανέωση αδειών χρήσης Συστήματος  1  ΕΤΟΣ 

2.  Συντήρηση και αναβάθμιση 

συστήματος λογισμικού  

1  ΕΤΟΣ 

3.  Φιλοξενία συστήματος σε 

Υπολογιστικό Νέφος  

1  ΕΤΟΣ 

4.  Ενσωμάτωση & Παροχή άδειας 1  ΕΤΟΣ 
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πρόσβασης υποσυστήματος (web 

app) στην ιστοσελίδα του Δήμου 

5.  Εκπαίδευση προσωπικού στην χρήση 

συστήματος & υποσυστημάτων  

6   ΩΡΕΣ 

6.  Επιτόπια παρουσία 1  ΗΜΕΡΑ 

7.  Απολογισμός χρήσης και 

συμβουλευτική ανάλυση 

2  ΤΕΜ. 

8.  Τεχνική υποστήριξη στελεχών του 

Δήμου μέσω τηλεφώνου ή 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

Απεριόριστες  ΚΛΗΣΕΙΣ 

9.  Άδειες πρόσβασης στο σύστημα Απεριόριστες ΤΕΜ. 

10. Δράσεις Δημοσιότητας 1 ΤΕΜ. 

11. Διαχείριση Περιεχομένου για τον Δήμο 1 ΤΕΜ. Ανά μήνα 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ €5.500,00 

ΦΠΑ 24% €1.320,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ €6.820,00 

 

Οι αιτούμενες υπηρεσίες εμπίπτουν στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου Δημοσίων 

Συμβάσεων (CPV): 64216200-5 «Υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης», 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 24/314/2022.- 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Κόρινθος, 08-06-2022 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
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