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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 14/25.06.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης  122/2020 
Θέμα 1ο Η.Δ. «Πρόγραμμα προϋπολογισμού επικοινωνιακής δαπάνης έτους 2020 και απολογιστικά στοιχεία έτους 
2019»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 26η του μηνός Ιουνίου του έτους  2020, ημέρα της εβδομάδος 
Πέμπτη  και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε έκτακτη συνεδρίαση  σύμφωνα με το Ν. 4555/2018 
άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 17605/24-06-2020 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αντωνίου 
Κυριαζή, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  
καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών 
βρέθηκαν παρόντα είκοσι ένα  (21) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                                                 ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος 
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής  
4. Κόλλια Κωνσταντίνα 
5. Μπίτζιος Δημήτριος 
6. Καρσιώτης Παναγιώτης 
7. Πούρος Γεώργιος 
8. Πνευματικός Αλέξανδρος 
9. Ταγαράς Βσίλειος 
10. Ραντίτσα-Βασιλάκου Μαρίνα-Αντιπρόεδρος 
11. Σταυρέλης Νικόλαος 
12. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας 
13. Μουρούτσος Γεώργιος   
14. Λαμπρινός Παναγιώτης,  
15. Μανωλάκης Δημήτριος 
16. Καρασάββας Ιωάννης 
17. Ζώγκος Ανδρέας 
18. Παπαϊωάννου Ευάγγελος 
19. Κορδώσης Χρήστος  
20. Πιέτρης Τιμολέων 
21. Γκερζελής Ιωάννης  

 
 

1. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
2. Παπαδημητρίου Σωτήριος 
3. Μελέτης Χρήστος 
4. Κεφάλας Σταύρος 
5. Μπουρσέ Ηλίας 
6. Δόντης Μιχαήλ 
7. Κονδύλης Μαρίνος 
8. Καλλίρης Πελοπίδας 
9. Πιέτρης Γεώργιος 
10. Πλατής Σπυρίδων  
11. Ασημακόπουλος Μάριος 
12. Τζέκου Παρασκευή 
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Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και ζήτησε από το 
Σώμα την έγκριση του κατεπείγοντος της έκτακτης συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:  
 
1. Πρόγραμμα προϋπολογισμού Επικοινωνιακής Δαπάνης έτους 2020 και Απολογιστικά στοιχεία έτους 2019.  
2. Έγκριση πρακτικών της Επιτροπής επιλογής δικαιούχων για την συμμετοχή στις εμποροπανηγύρεις: α) Αποστόλου 

Παύλου (28-29/6/2020) και β) Αγίων Αναργύρων –Αρχαία Κόρινθο (30/6 -1/7/2020) 
3. Επιχορηγήσεις πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων-σωματείων 
 
Που συνίσταται στο ότι:  α) πρέπει να αποσταλεί άμεσα στο Γενικό Γραμματέα Τουρισμού για διατύπωση γνώμης, β) μας 
δεσμεύουν οι ημερομηνίες των πανηγύρεων και γ) υπάρχουν επιτακτικές ανάγκες ενόψει της προετοιμασίας των ομάδων για 
τη έναρξη της νέας περιόδου.   
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα εγκρίνει το κατεπείγον της έκτακτης συνεδρίασης και κατ΄ επέκταση των θεμάτων και 
δέχεται να τα συζητήσει και ν΄ αποφασίσει επ  αυτών.- 
 
Ο Πρόεδρος για το ανωτέρω 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Πρόγραμμα προϋπολογισμού Επικοινωνιακής Δαπάνης έτους 
2020 και Απολογιστικά στοιχεία έτους 2019» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του 
Αντιδημάρχου Εξυπηρέτησης Πολιτών και Τουρισμού, η οποία καθ΄ όλον το περιεχόμενό της έχει ως εξής:  
 
<< ΘΕΜΑ : ‘’Πρόγραμμα Προϋπολογισμού Επικοινωνιακής  Δαπάνης έτους 2020 και Απολογιστικά Στοιχεία έτους 2019΄΄ 
 

Ο σκοπός της παρούσας εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι η έγκριση της ετήσιας επικοινωνιακής 
δαπάνης έτους 2020 του Δήμου Κορινθίων και των απολογιστικών στοιχείων επικοινωνιακής δαπάνης του 
Δήμου Κορινθίων του έτους 2019 προκειμένου να υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας  για την έγκριση.  
Για τα ποσά που έχουν εγγραφεί στην παρούσα εισήγηση υπάρχει πρόβλεψη στην Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου 575/30-12-2019 για τον Προϋπολογισμό έτους 2020 η οποία Θεωρήθηκε με την Απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΡ. ΠΡΩΤ. 5024/06-02-2020 (64ΔΞΟΡ1Φ-ΘΟΔ)  

 
Α. Επικοινωνιακή Δαπάνη από το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής έτους 2020  

Το σχέδιο δράσης του Δήμου Κορινθίων για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Κορινθίων έτους 2019 κατ' εφαρμογή του 
άρθρου 1 παρ. 9 Του Ν.3270/2004 και του αρ. 1, 2 ΠΔ 15/ 2010 και των ως άνω σχετικών εγκυκλίων εγκρίθηκε με την ΑΔΣ 
48/2020 (ΑΔΑ ΨK77ΩΛ7-N65) και με την αρ. πρωτ. 3988/14-05-2020 του ΕΟΤ. Επισημαίνουμε ότι στην παρούσα 
Απόφαση έχει ενσωματωθεί και εγκριθεί ο Απολογισμός έτους 2019 αλλά και ο Προϋπολογισμός έτους 2020 για τις 
δαπάνες Τουριστικής Προβολής.  
Το σχέδιο Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2020 καθώς και τις δαπάνες τις οποίες 
ανέλαβε ο Δήμος Κορινθίων το έτος 2019 (Απολογισμός) προκειμένου να λάβετε γνώση τις ενέργειες του Δήμου Κορινθίων 
στο Πλαίσιο Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κορινθίων το έτος 2019 αλλά και για να συζητηθούν οι προτάσεις σας για το 
έτος 2020. Οι προτάσεις της Επιτροπής για για τις επιμέρους δράσεις Προϋπολογισμό 2020 υποβλήθηκαν στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για έγκριση και στην συνέχεια στον Γενικό Γραμματέα Τουρισμού για την διατύπωση της προβλεπόμενης 
σύμφωνης γνώμης, κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 παρ.9 του Ν. 3270/2004 και του αρ. 1,2 του ΠΔ15/2010, σύμφωνα με την 
υπ' αριθμόν 514666i 24-12-2014 εγκύκλιο του Ε.Ο.Τ. όπως αυτή επικαιροποιήθηκε με την 5788/20-05-2016 «Διαδικασία 
αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των 
Δήμων από το Υπουργείο Τουρισμού» που αφορά στις κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής 
σύμφωνης γνώμης σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4276/2014 περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και 
ευρύτερου δημοσίου τομέα  

Οι επικοινωνιακές δαπάνες του προγράμματος προβολής του Δήμου Κορινθίων είναι:  

1.Ιστοσελίδα  
Πρόκειται για την πλατφόρμα για συσκευές με android και IOS ( apple) και αποτέλεσε τον επίσημο ψηφιακό τουριστικό 
οδηγό για τον Δήμο Κορινθίων. Το έτος 2019 συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε η ενοικίαση ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Τουριστικού Οδηγού .Εξοφλήθηκε με το ποσό των 2.480 ευρώ και δεν θα συναφθεί νέα σύμβαση ενοικίασης . 
(ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)  
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Για το έτος 2020 εγγράψαμε δαπάνη για την δημιουργία Ιστοσελίδας στα κατοχυρωμένα domain names VisitKorinthos , 
Korinth.gr, Corinth.gr. κλ.π.  

Βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2020 με το ποσό των 6.000,00 έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό.  

2. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  
Η φιλοξενία Τουριστικών Φορέων και Ειδικών Δημοσιογράφων από την Ελλάδα και το Εξωτερικό (σε συνεργασία με τα 
κατά τόπους γραφεία του Ε.Ο.Τ.) Η παραπάνω δράση : Βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2020 με το ποσό των 
5.120,00 ευρώ .Το έτος 2019 δεν έγιναν δαπάνες.  

3.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ είτε με μεμονωμένη παρουσία του Δήμου είτε και μέσω 
των περιπτέρων της Περιφέρειας ή του ΕΟΤ. Προτείνεται η συμμετοχή σε εκθέσεις που θα ανακοινωθούν και θα 
συμμετέχουν η Περιφέρεια και ο ΕΟΤ. Η παραπάνω δράση : Βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2020 με το ποσό των 
6.000,00 ευρώ .Το έτος 2019 δεν έγιναν δαπάνες.  

4. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. 
 Η ολοκληρωμένη τουριστική προβολή του τόπου μας επιβάλλει το σχεδιασμό και την υλοποίηση ορισμένων θεματικών 
εκδηλώσεων και ημερίδων. Συνεπεία αυτού προτείνεται η πρόβλεψη κονδυλίου για την με κάθε τρόπο ( συμμετοχή / 
χορηγία κλπ. ) συνδιοργάνωση με επαγγελματικούς και τοπικούς ή άλλους φορείς εκδηλώσεων πολιτιστικών, μουσικών, 
εικαστικών εκθέσεων και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων που προάγουν το τουριστικό προϊόν της περιοχής με στόχευση τη 
στήριξη και ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και την επιμήκυνση της περιόδου.  

Οργάνωση εκδηλώσεων με έμφαση στην ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού όπως πεζοπορία, καταδύσεις, αναρρίχηση 
κλπ κυρίως σε μήνες χαμηλής επισκεψιμότητας. Επίσης οργάνωση εκδηλώσεων με τους επαγγελματίες και τους Συλλόγους  

Η παραπάνω δράση Βαρύνει τον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2020 με το ποσό των 6.000,00 ευρώ .Το έτος 2019 δεν 
έγιναν δαπάνες.  

5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ / Οπτικοακουστικό υλικό  

“Το οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο/φωτογραφίες) είναι ουσιώδες για την προβολή κάθε προορισμού. Τόσο στα εργαλεία της 
παραδοσιακής διαφήμισης, όσο και στα νέα ψηφιακά εργαλεία (διαδίκτυο, ιστοσελίδες, μέσα κοινωνικής δικτύωσης) το 
κατάλληλο τεχνικά, καλαίσθητο και ελκυστικό οπτικοακουστικό υλικό, είναι το «κλειδί» για την αποτελεσματική προώθηση 
του μηνύματός .Επιπλέον, οι φορείς οφείλουν να λάβουν υπόψη τους ότι το διαδίκτυο, το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του 
σύγχρονου μάρκετινγκ, απαιτεί ειδική προσέγγιση, η οποία διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές πρακτικές. 5788/20-05-
2016 Εγκύκλιος του ΕΟΥ Ο περιηγητής έχει την δυνατότητα να γνωρίσει να εξερευνήσει και να περιπλανηθεί στα αξιοθέατα 
και τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εντός του Δήμου Κορινθίων. Ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να 
συγκρίνει να διαλέξει καταλύματα και χώρους εστίασης για τις εξορμήσεις -διακοπές του.  
Στον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2020 έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό με το ποσό των 
14.880,00 ευρώ. Το έτος 2019 δεν έγιναν δαπάνες.  
 
5 ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ / Χάρτες 
 Για την υποστήριξη όλων των δράσεων προβολής αξιολογείται το υπάρχον δημιουργικό υλικό (photo gallery, videos, 
μακέτες εντύπων, οδηγοί κ.λ.π.) και είτε θα γίνουν επανεκτυπώσεις (με κάποιες μικρές αλλαγές/προσθήκες) είτε θα 
παραχθούν από την αρχή νέα υλικά (ενδεικτικά χάρτες και λοιπό υλικό σε σύγχρονη μορφή είτε και σε ηλεκτρονική 
μορφή).  Στα νέα έντυπα θα πρέπει να  υπάρχει όσο το δυνατό ισορροπημένη παρουσίαση των προορισμών και των 
προσφερόμενων προϊόντων. Στο έντυπο θα πρέπει να αναγράφεται εμφανώς η ιστοσελίδα, η οποία αποτελεί το βασικό 
εργαλείο από το οποίο θα μπορεί να αντλεί περισσότερες πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος. Το έντυπο θα διανέμεται σε όλα 
τα ξενοδοχεία - καταλύματα – Δήμος, εκθέσεις κλπ. Θα πρέπει να υπάρχει έκδοση τουλάχιστον στα Αγγλικά και να 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου / θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα σε εκτυπώσιμη μορφή. Ειδική μορφή αυτού του 

υλικού θα ενσωματωθεί σε ειδική συσκευασία ( σε usb ) ώστε να χρησιμοποιηθεί ως press kit. Οι Τεχνικές 
Προδιαγραφές για την παροχή υπηρεσίας θα πρέπει να καταρτιστούν από την ΔTY ΤΜΉΜΑ Πληροφορικής 
καθώς δεν είναι δυνατή η δημιουργία χαρτών και λοιπού υλικού σε σύγχρονη μορφή είτε και σε ηλεκτρονική 
μορφή από τον Δήμο.  
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Στον Κ.Α. 00/6431.0007 Έτους 2020 έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό με το ποσό των 
6.000,00 ευρώ . Το έτος 2019 δεν έγιναν δαπάνες.  

6. Ανάθεση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ:  
Η παραπάνω δράση : Βάρυνε τον Κ.Α. 00/6431.0006 Έτους 2019 με το ποσό των 9.920,00 ευρώ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) και 
εξοφλήθηκε .Έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2020 με Κ.Α. . 00/6431.0006 νέα δαπάνη 
ποσού 20.000,00 ευρώ.  

Συγκεντρωτικά για το έτος 2019 έχουν γίνει δαπάνες ύψους 12.400 ΕΥΡΏ.από το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής έτους 
2019 και έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα του e-pasithea του Υπουργείου Ψηφιακής Πολικής . Για το έτος 2020 έχουν 
εγκριθεί δαπάνες ύψους 64.000 ευρώ οι οποίες με την παρούσα θα καταχωρηθούν στην στην πλατφόρμα του e-pasithea 
της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.  

7. Δαπάνες τοπικής ανάπτυξης  

“Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό” (Ανάδειξης Τοπικών Προϊόντων)  
Η παραπάνω δράση: Βάρυνε τον Κ.Α. 00/6432.0001 Έτους 2019 με το ποσό των 5.000 ευρώ αλλά δεν έγινε 
καμία σχετική δαπάνη. Έχει γίνει  σχετική πρόβλεψη στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2020 με Κ.Α. 00/6432.0001 
νέα δαπάνη ποσού 10.000 ευρώ.  

Για το έτος 2020 έχουν εγκριθεί δαπάνες ύψους 10.000 οι οποίες με την παρούσα θα καταχωρηθούν στην πλατφόρμα του 
e-pasithea της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.  

Β. ΓΙΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ)  

1. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων  
Δαπάνη για προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες, πανό, banners) εκδηλώσεων πολιτιστικού περιεχομένου που 

διοργανώνει ο Δήμος ή συμμετέχει ως συνδιοργανωτής, οι οποίες προβάλουν και αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά 
και την παράδοση της περιοχής μας. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 15/6471.0001 έτους 2020, με το ενδεικτικό 
ποσό των 12.000€. Το έτος 2019 εκκαθαρίστηκαν δαπάνες ύψους 11.870,52 ευρώ.  

2. Διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων  

Δαπάνη για προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες, πανό, banners) αθλητικών εκδηλώσεων που διοργανώνει ο Δήμος ή 
συμμετέχει ως συνδιοργανωτής, οι οποίες συμβάλουν στην προβολή και ανάπτυξη του Δήμου ενόψει του πλήθους των 
διαγωνιζόμενων, διοργανωτών και θεατών που συμμετέχουν. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 15/6472.0001 έτους 
2020, με το ενδεικτικό ποσό των 3.000€. Το έτος 2019 εκκαθαρίστηκαν δαπάνες ύψους 1092,44 ευρώ  

3. Διοργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων  
Δαπάνη για προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες, πανό, banners) στα πλαίσια διοργάνωσης ή συνδιοργάνωσης 
εκδηλώσεων κοινωνικού περιεχομένου οι οποίες συμβάλουν στην προβολή του Δήμου. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον 
Κ.Α. 15/6473.0001 έτους 2020, με το ενδεικτικό ποσό των 3.000€. Το έτος 2019 εκκαθαρίστηκαν δαπάνες ύψους 816,00 
ευρώ  
 
4. Διοργάνωση παρεμφερών εκδηλώσεων  
Δαπάνη για προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες, πανό, banners) στα πλαίσια διοργάνωσης ή συνδιοργάνωσης 
εκδηλώσεων λοιπού περιεχομένου οι οποίες συμβάλουν στην προβολή του Δήμου. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 
15/6474.0001 έτους 2020, με το ενδεικτικό ποσό των 1.000€. Το έτος 2019 δεν έγιναν δαπάνες  
 
5. Διοργάνωση εκδηλώσεων εγκαινίων , δεξιώσεων, εθνικών ή τοπικών εορτών  
Δαπάνη για προμήθεια έντυπου υλικού ( αφίσες, πανό, banners) εκδηλώσεων εγκαινίων (πλατειών, θεάτρων, 
αναψυκτηρίων, γηπέδων, κλπ), δεξιώσεων, εθνικών ή τοπικών εορτών που διοργανώνει ο Δήμος ή συμμετέχει ως 
συνδιοργανωτής και οι οποίες συμβάλουν στην προβολή του. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 00/6443.0001 έτους 
2020, με το ενδεικτικό ποσό των 1.000€. Το έτος 2019 εκκαθαρίστηκαν δαπάνες ύψους 183,02 ευρώ  
 
 

ΑΔΑ: ΩΞΒΝΩΛ7-8Β6



6. Συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και διαλέξεις  
Δαπάνη για προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες, πανό, banners) για τη συμμετοχή του Δήμου σε συνέδρια, ημερίδες και 
διαλέξεις που εξυπηρετούν την προβολή και την ανάδειξη του τοπικού στοιχείου, ιδιαίτερα μέσω της αναφοράς στην 
ιστορία, τις τέχνες, τα γράμματα και γενικότερα στην πολιτιστική κληρονομιά και ανάπτυξη της περιοχής. Η ανωτέρω 
δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 00/6441.0001 έτους 2020, με το ενδεικτικό ποσό των 1.000€. . "  
 
7. Συμμετοχή του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου  
Δαπάνη για προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες, πανό, banners) για τη συμμετοχή του Δήμου σε εορταστικές εκδηλώσεις 
της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου. Η ανωτέρω δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α. 00/6441.0001 έτους 2020, με το ενδεικτικό 
ποσό των 1.000€. Το έτος 2019 εκκαθαρίστηκαν δαπάνες ύψους 482,48 ευρώ  
 

ΚΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2020 

15/6471.0001 Πολιτιστικές  εκδηλώσεις 12.000,00 € 

15/6472.0001 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων   3.000,00 € 

15/6473.0001 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων   3.000,00 € 

15/6474.0001 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων   1.000,00 € 

00/6443.0001 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών   1.000,00 €  

00/6441.0001 Συμμετοχές σε συνέδρια-συναντήσεις και διαλέξεις   1.000,00 €  

00/6443.0003 Συμμετοχή του Δήμου στις εορταστικές εκδηλώσεις 
25ης  Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου 

  1.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ :  22.000,00 € 

 

Συγκεντρωτικά το έτος 2019 η Επικοινωνιακή Δαπάνη του Τμήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου 
ανήλθε σε πραγματοποιημένες δαπάνες ύψους 14.444,46 ευρώ και έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα του e-
pasithea του Υπουργείου Ψηφιακής Πολικής . Για το έτος 2020 έχουν εγκριθεί δαπάνες ύψους 21.000 ευρώ οι 
οποίες με την παρούσα θα καταχωρηθούν στην πλατφόρμα του e-pasithea της Γενικής Γραμματείας 
Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.   

Γ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΠΟ 
ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

Απολογισμός έτους 2019 και Προϋπολογισμός 2020  
1. Το έτος 2019 στον Κ.Α. 00/6431.0002 και τίτλο “ Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου  
έγιναν δαπάνες ύψους 2480, ευρώ πρόκειται για την Ανακατασκευή και συντήρηση της Κεντρικής Ιστοσελίδας 
του Δήμου και η δαπάνη καταχωρήθηκε στο e pasithea. Για το έτος 2020 έχει εγγραφεί το ποσό των 8.540 € που 
αφορά Υπηρεσίες για την :  

α. Ενσωμάτωση κατάλληλων εργαλείων προγραμματισμού στην κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου, προκειμένου οι 
Δημότες να έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν αιτήματα ηλεκτρονικά, με ασφάλεια χρησιμοποιώντας τα 
διαπιστευτήρια του TAXISnet  

β. την Δημιουργία φορμών αποστολής αιτημάτων δημοτών για έκδοση πιστοποιητικών προς ληξιαρχείο και 
δημοτολόγιο  

γ. Δοκιμές για την υπηρεσία αποπολιτικοποίησης και για την σωστή αποστολή των αιτημάτων σε «πιλοτικό 
περιβάλλον».  

δ. Παρακολούθησης Αιτημάτων Πολιτών Και Διάδρασης Δήμου -Δημότη Μέσω Έξυπνων Κινητών Τηλεφώνων  

ε. Παροχή Υπηρεσίας στο Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Σύστημα Επικοινωνίας Καταγραφής  

2. Το έτος 2019 εγκρίθηκε στον ΚΑ 00/6453.0001, δαπάνη ύψους 1.190,40 ευρώ την 24/04/2019 για την 
Φιλοξενία και συντήρηση της Ιστοσελίδας SIMΜΕΤΕΧΟ.KORINTHOS.GR .Για το έτος 2020 έχει 
προϋπολογιστεί σχετική δαπάνη 3000 ευρώ.  
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3. Το έτος 2019 στον 10/7134.0002 και τίτλο « Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου και έγιναν 
δαπάνες ύψους 7.440,00 ευρώ πρόκειται για την Παροχή Υπηρεσίας στο Ηλεκτρονικό Διαδικτυακό Σύστημα Επικοινωνίας 
Καταγραφής και Παρακολούθησης Αιτημάτων Πολιτών Και Διάδρασης Δήμου -Δημότη Μέσω Έξυπνων Κινητών 
Τηλεφώνων. Συγκεντρωτικά το έτος 2019 η Επικοινωνιακή Δαπάνη του Τμήματος Πληροφορικής του Δήμου ανήλθε σε 
δαπάνες ύψους 11.110,40 ευρώ και έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα του e-pasithea του Υπουργείου Ψηφιακής Πολικής  
Για το έτος 2020 έχουν εγκριθεί δαπάνες ύψους 11.540 ευρώ οι οποίες με την παρούσα θα καταχωρηθούν στην  
πλατφόρμα του e-pasithea της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.  

Δ. Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την Επικοινωνιακή Δαπάνη του Δήμου Κορινθίων έτους 2020 ύψους 107.540,00 ευρώ 
αλλά και τον Απολογισμό της ετήσιας επικοινωνιακής δαπάνης έτους 2019 ύψους 37.954,86 ευρώ προκειμένου να 
υποβληθεί στη Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης.>>  

Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος πήρε το λόγο και μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι μετά από μελέτη της εισήγηση προτείνουμε: α) 
την ψήφιση του απολογισμού έτους 2019 ύψους 37.954,86 € και την έγκριση επικοινωνιακής δαπάνης από το πρόγραμμα 
Τουριστικής Προβολής έτους 2020, συνολικού ύψους 74.000,00 € , ως κατωτέρω:  

1.Ιστοσελίδα: 6.000 € 
2. Φιλοξενία Τουριστικών Φορέων & Δημοσιογράφων Εσωτερικού-Εξωτερικού : 5.120 € 
3.Συμμετοχή σε εκθέσεις Εξωτερικού και Εσωτερικού : 6.000 € 
4.Διοργάνωση ημερίδων /Εκδηλώσεων: 6.000 € 
5.Παραγωγή –δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού: 14.880 € 
6.Παραγωγή –δημιουργία υλικού/Χάρτες : 6.000 €   
7.Ανάθεση Μάρκετινγκ: 20.000 € 
8.Δαπάνες τοπικής ανάπτυξης: 10.000 €  
   Ήτοι σύνολο  74.000,00€                             
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού 
έλαβε υπόψη του την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και την πρόταση του κ. Σταυρέλη,  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Εγκρίνει – Ψηφίζει  τον Απολογισμό επικοινωνιακής δαπάνης έτους 2019 ύψους  37.954,86 ευρώ το οποίο έχει ήδη  
καταχωρηθεί στο e-pasithea . 
Β.- Εγκρίνει το πρόγραμμα Επικοινωνιακής Δαπάνης έτους 2020 μόνο ως προς το ποσό των  74.000,00 € , ως εξής:  
 
1.Ιστοσελίδα: 6.000 € σε βάρος του ΚΑ 00/6431.0007 του προϋπολογισμού έτους 2020, 
2. Φιλοξενία Τουριστικών Φορέων & Δημοσιογράφων Εσωτερικού-Εξωτερικού: 5.120 €, σε βάρος του ΚΑ 00/6431.0007 του 
προϋπολογισμού έτους 2020 
3.Συμμετοχή σε εκθέσεις Εξωτερικού και Εσωτερικού : 6.000 €, σε βάρος του ΚΑ 00/6431.0007 του προϋπολογισμού έτους 
2020 
4.Διοργάνωση ημερίδων /Εκδηλώσεων: 6.000 €, σε βάρος του ΚΑ 00/6431.0007 του προϋπολογισμού έτους 2020 
5.Παραγωγή –δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού: 14.880 €, σε βάρος του ΚΑ 00/6431.0007 του προϋπολογισμού έτους 
2020 
6.Παραγωγή –δημιουργία υλικού/Χάρτες : 6.000 €, σε βάρος του ΚΑ 00/6431.0007 του προϋπολογισμού έτους  
7.Ανάθεση Μάρκετινγκ: 20.000 €, 2020, σε βάρος του ΚΑ 00/6431.0006 του προϋπολογισμού έτους 2020  
8.Δαπάνες τοπικής ανάπτυξης: 10.000 €, σε βάρος του ΚΑ 00/6432.0001 του προϋπολογισμού έτους 2020  
Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί  στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας  για την έγκριση.  
 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  14 /122/ 2020 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         ΤΑ  ΜΕΛΗ  
        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 30- 06 - 2020 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 
Αντώνιος Κυριαζής 

ΑΔΑ: ΩΞΒΝΩΛ7-8Β6


		2020-07-02T14:04:04+0300
	EIRINI CHOURSALA


		2020-07-02T14:37:17+0300
	Athens




