
              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                          
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
Από το Πρακτικό 10/19.04.2022 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

Αριθμός Απόφασης 106/2022 
Θέμα  1ο Η.Δ. « Έγκριση του απολογισμού Επικοινωνιακής Δαπάνης Τουριστικής Προβολής έτους 2021 και έγκριση 
προϋπολογισμού Επικοινωνιακής Δαπάνης Τουριστικής Προβολής έτους 2022» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 19η του μηνός Απριλίου του έτους 2022, ημέρα της εβδομάδος Μεγάλη 

Τρίτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης,  σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και 
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις 
εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020, την ΔΙΔΑΔ.Φ.69/202. οικ. 2684/21-02-2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης 
περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (εγκύκλιο 75η) και την 643/69472/24-9-2021 του Υπουργείου Εσωτερικών και την 
αριθμ. Δ1αΓ.Π.οικ.20354/09-04-2022 (ΦΕΚ 1724 Β΄) ΚΥΑ «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 11 Απριλίου 
2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Απριλίου 2022 και ώρα 6:00», ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 10968/14-04-2022 
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  
συμμετείχε.  
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι  υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) Μελών 
συμμετείχαν στην τηλεδιάσκεψη δέκα οκτώ (18) Μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                   ΑΠΟΝΤΑ 

1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος   
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων 
3. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής , εκτός σύνδεσης στα 1ο +2ο ΘΗΔ 
4. Μπίτζιος Δημήτριος 
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος, , εκτός σύνδεσης στα 1ο +2ο ΘΗΔ 
6. Καρασάββας Ιωάννης 
7. Πνευματικός Αλέξανδρος, αποσυνδέθηκε στο τέλος του 6ου ΘΗΔ 

8. Πλατής Σπυρίδων,  εκτός σύνδεσης στο 2ο ΘΗΔ 
9. Ταγαράς Βασίλειος 
10. Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα 
11. Σταυρέλης Νικόλαος 
12. Κεφάλας Σταύρος 
13. Μουρούτσος Γεώργιος 
14. Πιέτρης Γεώργιος, εκτός σύνδεσης στα 1ο +2ο ΘΗΔ 
15. Δόντης Μιχαήλ 
16. Πιέτρης Τιμολέων 
17. Τζέκου Παρασκευή 
18. Γκερζελής Ιωάννης 

 
 
 
 
 
 
 

1. Κόλλια Κωνσταντίνα 
2. Καρσιώτης Παναγιώτης  
3. Πούρος Γεώργιος 
4. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα 
5. Μελέτης Χρήστος  
6. Μπουρσέ Ηλίας, συνδέθηκε στην αρχή του 1ου ΘΗΔ 
7. Λαμπρινός Παναγιώτης 
8. Κονδύλης Μαρίνος,  
9. Στριμενοπούλου Γεωργία 
10. Καλλίρης Πελοπίδας 
11. Ζώγκος Ανδρέας 
12. Μανωλάκης Δημήτριος 
13. Ξύδη Μιχαλίτσα 
14. Κορδώσης Χρήστος 
15. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, συνδέθηκε στο μέσον του 2ου ΘΗΔ 
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Οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων κλήθηκαν νόμιμα και συνδέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άσσου κ. 
Ναπολέων Γιαννακουλόπουλος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λεχαίου κ. Ανδρέας Πούλος.  
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών. 
 
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ανωτέρω 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
με τίτλο «Έγκριση του απολογισμού Επικοινωνιακής Δαπάνης Τουριστικής Προβολής έτους 2021 και έγκριση προϋπολογισμού 
Επικοινωνιακής Δαπάνης Τουριστικής Προβολής έτους 2022» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου: 
 
Α) την από 05-04-2022 εισήγηση του Αντιδημάρχου Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Τουρισμού κ. Τιμολέοντα Πιέτρη η οποία καθ΄ 
όλο το περιεχόμενό της έχει ως κάτωθι: 
ΘΕΜΑ: “ Εισήγηση για έγκριση του Απολογισμού Επικοινωνιακής Δαπάνης- Τουριστικής Προβολής -   έτους 2021 και 
Προϋπολογισμού  Επικοινωνιακής Δαπάνης -Τουριστικής Προβολής -έτους 2022 ”  
Με την ΑΔΣ 58/2021 με θέμα “ Έγκριση απολογισμού επικοινωνιακής δαπάνης – τουριστικής προβολής έτους 2020 και 
προϋπολογισμού έτους 2021” το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε  την επικοινωνιακή δαπάνη και την  Τουριστική Προβολή έτους 
2021. Κάθε δαπάνη πριν την πραγματοποίησή της φέρει την έγκριση του ΕΟΤ . Η έγκριση του ΕΟΤ είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την εκκαθάριση δαπανών που αφορούν την Τουριστική Προβολή. Για το έτος 2021, η Επικοινωνιακή Δαπάνη 
και η δαπάνη για την Τουριστική Προβολή είναι ταυτισμένες 
Ο Απολογισμός των δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου  εγκρίθηκε από την Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου 
με την ομόφωνη απόφασή της 01/23-03-2022 την οποία σας επισυνάπτουμε. 
Με την  Απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης 1/23-03-2022,   διαμορφώθηκε και εγκρίθηκε από τα μέλη, ομόφωνα 
το σχέδιο δράσης του Δήμου Κορινθίων για την Τουριστική Προβολή του Δήμου Κορινθίων έτους 2022. 
Οι δαπάνες για την Τουριστική Προβολή  έτους 2022 είναι εγγεγραμμένες στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2022 . 
Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης της Τουριστικής Προβολής έτους 2022 , αναπτύχθηκε διεξοδικά και αναλυτικά , και ως προς τον 
προϋπολογισμό έτους 2022 και ως προς τον Απολογισμό έτους 2021, από τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τιμολέοντα Πιέτρη  κατά την 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την Ψήφιση του Δημοτικού Προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Προγράμματος 
Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2022. { Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 363/20-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΙΖ1ΩΛ7-ΠΗ9) η οποία θεωρήθηκε  με 
την αρίθμ. 1970/31-1-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ3ΓΟΡ1Φ-Ω0Ι) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  } 
Σας υποβάλλουμε την  Απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης 1/23-03-2022,   με την οποία διαμορφώθηκε και 
αποφασίστηκε η   Τουριστική Προβολή του Δήμου Κορινθίων έτους 2022 και εγκρίθηκε ομόφωνα ο Απολογισμός δράσεων έτους 
2021.   
Α. Ο Απολογισμός έτους 2021 : Προϋπολογίστηκε το ποσό των 156.800 ευρώ  . Συνάφθηκαν συμβάσεις  ποσού 122.698 ευρώ . 
Το ποσό των 57.102 ευρώ αποτελεί συνεχιζόμενη δαπάνη. Οι μόνες δράσεις τις οποίες δεν μπορέσαμε να υλοποιήσουμε είναι η 
Συμμετοχή σε Εκθέσεις  και η φιλοξενία τουριστικών πρακτόρων , λόγω πανδημίας. 
Όλα τα τιμολόγια έτους 2021 έχουν καταχωρηθεί στην πλατφόρμα του  e-pasithea  της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και 
Επικοινωνίας και το αντικείμενο της κάθε δράσης έχει την έγκριση του  ΕΟΤ. 
Για το έτος 2022 , έχει εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2022 του Δήμου, το ποσό των 203.583,00 ευρώ . 
Παρακαλούμε : 
α. Την έγκριση του Απολογισμού των δράσεων της Τουριστικής Προβολής 2021 ο  οποίος αποτελεί  και την Επικοινωνιακή 
δαπάνη  έτους 2021.  
β. Την  έγκριση της Απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης της οποίας  σχετικές πιστώσεις έχουν εγγραφεί στον 
εγκεκριμένο  Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2022 . 
Η απόφασή σας θα ενεργοποιήσει την  Τουριστική Προβολή του Δήμου Κορινθίων έτους 2022 και ταυτόχρονα την 
Επικοινωνιακή του δαπάνη έτους 2022 . Θα υποβληθεί, μαζί με τον ενιαίο προϋπολογιστικό και απολογιστικό της 
Πίνακα, την  Απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης,  στον ΕΟΤ για κατ’ αρχήν έγκριση του  και  στην 
Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας και Ενημέρωσης  για την θεώρησή  της  σε εφαρμογή της Α.Π. Ε/359/29-09-2021 
ΑΔΑ: ΡΒΒΚ46ΜΓΨ7-Θ6Τ. 

Συνημμένα : 

• Απόφαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης 1/23-03-2022 

• Πίνακας Προϋπολογισμού 2022 και Απολογισμού 2021  

 
Ο  Αντιδήμαρχος   

Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Τουρισμού 
Τιμολέων Πιέτρης 

Β)  την υπ΄ αριθμ.  1/24-03-2022  απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως 
κάτωθι: 

ΑΔΑ: 929ΔΩΛ7-ΕΕΟ



 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
          Από το Πρακτικό 1/ 24-03-2022 της συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων  

Αριθμός Απόφασης  1/2022 

 
Στην Κόρινθο σήμερα  24-03-2022 ημέρα  Πέμπτη   και ώρα 13:00 , συνεδρίασε η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης μέσω 
ηλεκτρονικών μέσων .  
Τα μέλη της  Επιτροπής Τουριστικής  Ανάπτυξης  ύστερα από την από 21-03-2022  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ . 
Τιμολέοντα Πιέτρη  –Αντιδημάρχου Κορινθίων, που επιδόθηκε στα μέλη με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, απέστειλαν τις 
προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους  στην εισήγηση  Προϋπολογισμού έτους 2022 και Απολογισμού έτους 2021 με την χρήση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
α. Το σχέδιο Προϋπολογισμού για τον Τουρισμό έτους 2022 και  
β. Έγκριση  του  Απολογισμού έτους 2021 
Η  Επιτροπή Τουριστική Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων, συγκροτήθηκε με την αριθμ 504/2019 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
Απάντησαν με mail στο g.christopoulou@korinthos.gr τα μέλη:   

(1) Τιμολέοντας Πιέτρης 
(2) Ζαχαριάς Σπυρίδωνας  
(3) Φιλιππίδου Σοφία 
(4) Γεώργαρης Βασίλειος 
(5) Μπαφίτης Δημήτριος 
(6) Οικονομοπούλου Ελισάβετ 
(7) Ευστάθιος Πουλίτσης 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Απολογισμός 2021   και ο Προϋπολογισμός 2022 ο οποίος 
περιγράφει το σχέδιο Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κορινθίων έτους 2022” γνώρισε στα μέλη της Επιτροπής  τα πεπραγμένα 
του έτους 2021   (Απολογισμός 2021) από την Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης σε θέματα Τουρισμού τα οποία έχουν εγκριθεί από 
τον ΕΟΤ , από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και το Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν υπογραφεί σχετικές αναθέσεις , αλλά και 
τον Προτεινόμενο Προϋπολογισμό έτους 2022 :Όλες οι δαπάνες προϋπολογισμού έτους 2022 οι οποίες αναγράφονται στην 
παρούσα είναι εγγεγραμμένες στον εγκεκριμένο Προϋπολογισμό έτους 2022. 

Α. Εισαγωγικά 
Σας γνωρίζουμε το σχέδιο Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κορινθίων για το έτος 2022 καθώς και τις δαπάνες 
τις οποίες ανέλαβε ο Δήμος Κορινθίων το έτος 2021  (Απολογισμός) προκειμένου να λάβετε γνώση  τις ενέργειες του Δήμου 
Κορινθίων στο Πλαίσιο Τουριστικής Προβολής του Δήμου Κορινθίων  το έτος 2021 αλλά και για να συζητηθούν οι προτάσεις σας 
για το έτος 2022 . 
Οι προτάσεις της Επιτροπής για τις επιμέρους δράσεις Προϋπολογισμό  2022  θα υποβληθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
έγκριση και στην συνέχεια θα υποβληθούν 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 ΠΔ 15/2010. 
και συγκεκριμένες δράσεις στον ΕΟΤ (εισηγητική έκθεση του Ν. 3498/2006), 
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 514666/ 24-12-2014 εγκύκλιο του E.O.T. 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 
Η  προσέγγιση του Ε.Ο.Τ. για τη τουριστική ταυτότητα της χώρας μας, βασίζεται στην δυνατότητα πολλαπλών επιλογών για κάθε 
επισκέπτη. Δηλαδή εμφανίζεται η χώρα σαν ιδανικός προορισμός που συνδυάζει ατέλειωτες δυνατότητες (επιλογές διαμονής σε 
βουνό ή θάλασσα, επιλογές διασκέδασης, επιλογές θεματικού τουρισμού, θρησκευτικός, εναλλακτικός, πολιτιστικός, αθλητικός, 
χαλάρωσης, γαστρονομίας κλπ). 
Β. Επιμέρους στόχοι του προγράμματος προβολής του Δήμου Κορινθίων είναι: 
· Η ανάπτυξη ποικίλων – ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού συνδεδεμένων με το ιδιαίτερο φυσικό και πολιτιστικό 
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περιβάλλον, καθώς και με την τοπική οικονομία. 
Έγκυρη και σωστή πληροφόρηση σχετικά με τον Δήμο Κορινθίων 
·Ενημέρωση μέσων, τουριστικών οδηγών, ταξιδιωτικών γραφείων και υπηρεσιών. 
Προβολή πολιτιστικών εκδηλώσεων και ενεργειών που συμβαίνουν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και αναδεικνύουν τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Δήμου με στόχο την ανάπτυξη και ενίσχυση των επιμέρους ειδών τουρισμού τόσο στην ελληνική 
όσο και στη διεθνή τουριστική αγορά 
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δράσεις τουριστικής προβολής αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα μέσα προβολής και ενημέρωσης. 
Περιλαμβάνονται επίσης δράσεις οι οποίες ακολουθούν τις τάσεις του σύγχρονου τουριστικού marketing και είναι 
προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελληνικής πραγματικότητας. 
Σκοπός του σχεδίου δράσης είναι να χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα μέσα, με τον αποτελεσματικότερο τρόπο ώστε το μήνυμα να 
μεταδοθεί στη σωστή αγορά και στο σωστό κοινό. Κεντρικός στόχος του σχεδίου είναι η προβολή του Δήμου Κορινθίων ως 
πολυδιάστατου ανταγωνιστικού τουριστικού προορισμού στην τουριστική αγορά . 
Τι θέλουμε να πετύχουμε : 
Αύξηση της αναγνωσιμότητας του Δήμου Κορινθίων. 
·Αύξηση της πληροφόρησης για τις διαθέσιμες επιλογές και με τον τρόπο αυτό αύξηση του βαθμού ικανοποίησης του τουρίστα 
αλλά και πιθανή περαιτέρω άμβλυνση της εποχικότητας 
Αύξηση των μεγεθών σε όρους επισκεψιμότητας και δαπάνης  

Σας υποβάλλουμε το Προϋπολογισμό νέων δαπανών έτους 2022 ύψους 203.589 ευρώ . Επίσης περιλαμβάνει Απολογισμό 

ποσού 122. 698 ευρώ όπου το ποσό των  57.102 ευρώ  αποτελεί συνεχιζόμενη δαπάνη .  

Σας επισυνάπτουμε σε έναν Πίνακα (Πίνακας 1) προκειμένου να  εγκρίνετε ως προς το Απολογισμό έτους 2021 και να τον 

εμπλουτίσετε – διαμορφώσετε  με τις προτάσεις σας και να εγκρίνετε τον Προϋπολογισμό  έτους  2022.  

Επισημαίνουμε ότι : 

τα ποσά στον Προϋπολογισμό 2022 είναι ενδεικτικά. Μπορούν να τροποποιηθούν  ανάλογα με το νέο σχέδιο δράσης της 

Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης που αποτυπώνεται στην παρούσα εισήγηση του Προέδρου της και τις προτάσεις σας.  

Ο προϋπολογισμός έτους 2021 ήταν 156.800 ευρώ και αξιοποιήθηκε το ποσό των 122.698 ευρώ. Τα μόνα ποσά που δεν 

μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε ήταν η Συμμετοχή σε εκθέσεις , η Φιλοξενία Τουριστικών Πρακτόρων και η διοργάνωση Ημερίδων , 

λόγω πανδημίας.  
 
Γ. Το προτεινόμενο στην επιτροπή σχέδιο δράσης έτους 2022 διαρθρώνεται στις κάτωθι ενέργειες στις οποίες 
εγγράφουμε και τον απολογισμό έτους 2021: 
1. Ανάθεση ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ: 
Η παραπάνω δράση : 
Βάρυνε  τον Κ.Α. 00/6431.0006 Έτους 2021 με το ποσό των 24.800 ευρώ (ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) και ολοκληρώθηκε παραλάβαμε την 
σχετική μελέτη .Έχει γίνει σχετική πρόβλεψη στον υπό σύνταξη προϋπολογισμό  με Κ.Α. . 00/6431.0006  νέα  δαπάνη ποσού 
30.000 ευρώ για την κάλυψη παροχής υπηρεσιών προώθησης του τουριστικού προϊόντος αλλά και για την παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα διοργάνωσης συνεδρίων θεματικών του Τουρισμού όπως :Τουρισμός υγείας, 
Θρησκευτικός Τουρισμός, Πολιτιστικός Τουρισμός , Εναλλάκτικός Τουρισμός  κλπ 
2. Στον Κ.Α. 00/6431.0007  με τίτλο “έξοδα ενημέρωσης Τουριστικής προβολής του Δήμου “ το έτος 2021 προϋπολογίστηκαν  
97.200 ευρώ Από αυτά συμβασιοποιήθηκαν  οι παρακάτω δράσεις  με απολογισμό ύψους 75.206 ευρώ Το ποσό των 57.102 
ευρώ είναι συνεχιζόμενη δαπάνη. Για το έτος 2022 έχουν προϋπολογιστεί για νέες δαπάνες το ποσό των  100.896 ευρώ οι οποίες 
προτείνουμε να περιλαμβάνουν : 
α.. Υπηρεσίες που αφορούν την ανάπτυξη του υλικού για την προώθηση του Τουρισμού της εφαρμογής Mobile, με ενδεικτικό 
προϋπολογισμό 6000 ευρώ  
β. ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ & ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ-ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.897 
ευρώ 
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  δεν υλοποιήθηκε το έτος 2021 λόγω της Πανδημίας: 
γ. 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 ενδεικτικού προϋπολογισμού 7000 ευρώ  
Η παραπάνω δράση  δεν υλοποιήθηκε το έτος 2021 λόγω της Πανδημίας: : 
δ. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΩΝ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ .ενδεικτικού προϋπολογισμού 9000 ευρώ 
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. 
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) 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 . 
Προτείνεται η 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 παρόλο που υπήρχαν ιδιαίτερα περιοριστικά μέτρα κάλυψε με το ποσό των 868 ευρώ το πολύ 
επιτυχημένο Φεστιβάλ Δια βίου Μάθησης της Κορίνθου ως πόλης που Μαθαίνει  ,στο οποίο μετείχαν φορείς εκπαιδευτικοί και 
πολιτιστικοί που δραστηριοποιούνται στον δήμο μας . Ιδιαίτερη ήταν η συνεισφορά του μέλους της Επιτροπής μας Στάθη 
Πουλίτση  ο οποίος είναι και ενεργό μέλος της Κορίνθου ως πόλη που Μαθαίνει με την διττή του ιδιότητα στον Τουρισμό και στην 
Κατάρτιση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κόρινθος συγκαταλέγεται πλέον στις ενεργές πόλεις που Μαθαίνουν του Παγκόσμιου 
Δικτύου της Unesco και έχει πραγματοποιήσει το έτος 2021 , εκτός από το Φεστιβάλ άλλες δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις με 
μεγάλη επιτυχία, δίχως κόστος, αξιοποιώντας τα εργαλεία δημοσιότητας τα οποία διασφαλίζονται από τον δικό μας σχεδιασμό .   
ε.  Οπτικοακουστικό υλικό/Παραγωγή Δημιουργία Υλικού -Χάρτες/έντυπο υλικό/video /φωτογραφίες/δημιουργία banners/ 
Πινακίδων « Ι love Corinth» ,  η επεξεργασία των spot και του δημιουργικού υλικού  για την  -προβολή των spot και των 
μηνυμάτων του Τουρισμού ,στα social media και την προβολή τους από τα  ΜΜΕ εφόσον αυτό μας ζητηθεί . Επίσης προτείνουμε 
το υλικό που ήδη έχει δημιουργηθεί (σποτ, φωτογραφίες ) να ζητήσουμε την προβολή τους στο Μετρό και τον Προαστικό Ο 
ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι 72.000 ευρώ  
 Σύμφωνα με την 5788/20-05-2016 Εγκύκλιο του ΕΟΤ: 
“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.” 
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.  
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. 
 Το έτος 2021 έγινε σχετική πρόβλεψη 44.800 ευρώ.  Ανατέθηκαν,  παραγωγή video, φωτογραφιών , εντύπων το ποσό των 
17.236,00 ευρώ , και η διαχείριση προβολής social media και ΜΜΕ  συνολικού ποσού 32.426, 00  ευρώ.  
3. Στον Κ.Α. 00/6432.0002 με τίτλο “ Δαπάνες εκθέσεων εξωτερικού ¨ το έτος 2021 έγινε πρόβλεψη 10.000 ευρώ .Στον υπο 
σύνταξη προϋπολογισμό Έτους 2022  έχει γίνει πρόβλεψη ποσού 20.000 ευρώ  
4. Στον Κ.Α. 15/7135.0003 Το έτος  2021  προμηθευτήκαμε ένα πλήρως  εξοπλισμένο infokiosk.με το ποσό των 22.692 ευρώ . Το 
infokiosk έχει τοποθετηθεί στην Αρχαία Κόρινθο έναντι του Αρχαιολογικού Μουσείου . 
Το έτος 2022 προτείνουνε την  προμήθεια και   άλλων infokiosk καθώς και πλατφόρμες ενημέρωσης για τον προαστιακό και το 
μετρό της Αθήνας   ενδεικτικού προϋπολογισμού 52.692 ευρώ . 
 
Τα μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης (τακτικά και μη τακτικά)  αφού έλαβαν γνώση  , 
1. Για τα πεπραγμένα του έτους 2021 (Απολογισμός 2021)  από την Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης σε θέματα Τουρισμού τα 
οποία έχουν εγκριθεί για κάθε επιμέρους δράση από τον ΕΟΤ . 
2. Για το προτεινόμενο σχέδιο Προϋπολογισμού  έτους 2022. 
Απάντησαν και Ενέκριναν 
Την εισήγηση του Προέδρου  της Επιτροπής και Αντιδημάρχου Τιμολέοντα Πιέτρη για τον απολογισμό 2021 και τον 
προϋπολογισμό δράσεων 2022 τα μέλη: 

1. Ζαχαριάς Σπυρίδωνας  
2. Φιλιππίδου Σοφία 
3. Γεώργαρης Βασίλειος 
4. Μπαφίτης Δημήτριος 
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5. Οικονομοπούλου Ελισάβετ 
6. Ευστάθιος Πουλίτσης 

Επιπλέον  
Η κυρία Φιλιππίδου Σοφία συμφώνησε στον προϋπολογισμό  και τον απολογισμό και πρότεινε  την ενίσχυση  των κονδυλίων για 
συμμέτοχή σε εκθέσεις και  FAM & Press trips, την εξειδίκευση των εκθέσεων ανάλογα με τις αγορές που επιθυμούμε να 
προσελκύσουμε καθώς και η αξιοποίηση και ο προγραμματισμός  Β2Β συναντήσεων με τουριστικά γραφεία .  
Ο κύριος Γεώργαρης Βασίλειος συμφώνησε στον απολογισμό και τον προϋπολογισμό και επισήμανε ότι θα πρέπει να γίνουν 
περαιτέρω συζητήσεις είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε δια ζώσης για να γίνει μια λεπτομερέστερη συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων σχετικά με την ανάλυση των δράσεων .   
 
Αποφάσισαν ομόφωνα : 
 Εγκρίνουν όπως εμφαίνεται στην συνημμένη κατάσταση απαντήσεων,  τον προτεινόμενο Προϋπολογισμό έτους 2022 και τον 
Απολογισμό έτους 2021 . 
 
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/2022 
            Αφού συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό υπογράφεται  ως κατωτέρω. 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ: 
1. Ζαχαριάς Σπυρίδωνας  
2. Φιλιππίδου Σοφία 
3. Γεώργαρης Βασίλειος 
4. Μπαφίτης Δημήτριος 
5. Οικονομοπούλου Ελισάβετ 
6. Ευστάθιος Πουλίτσης  

 
                                                                                                Ακριβές Απόσπασμα 
                                                                                         Κόρινθος 24/03/2022  
                                                                                   Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής 
                                                                                        Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων 
                                                                 
                                                                                      ΠΙΕΤΡΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ  
                                                                                                   ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                          ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ  
 
 
Ο κ. Σταυρέλης Νικόλαος:  Να θέσουμε μερικά θέματα εδώ, κύριε δήμαρχε κύριοι συνάδελφοι. Κατ αρχήν βλέπω ένα πρακτικό με 
7  μέλη της τουριστικής επιτροπής και δεν βλέπω μέσα, βασικά στελέχη της δημοτικής αρχής αλλά και της αντιπολίτευσης.  
Παράδειγμα, Σωτήρης Παπαδημητρίου., δεν έχει κληθεί, Μιχάλης Δόντης δεν έχει κληθεί. Ντίνα Κόλλια, Αντιδήμαρχος δεν είναι  
παρούσα, δεν έχει κληθεί, δεν έχουν κληθεί βασικά στελέχη και είναι τα υπόλοιπα πλην του Τίμου Πιέτρη  του αρμόδιου 
Αντιδημάρχου. 
 Όλα τα υπόλοιπα είναι εκτός αιρετών του δήμου. Επίσης, ο Μάριος Ασημακόπουλος έχει κληθεί, έχει καταθέσει τις απόψεις του.  
Αρνητικές απόψεις, έχει καταψηφίσει το θέμα. Έχετε μια απόφαση στην οποία τον έχετε παρόντα και μειοψηφούντα με την 
 καταχώριση, των απόψεων του. Και βγαίνει κι άλλη μια απόφαση. Μετά έχει αφαιρεθεί ο Μάριος Ασημακόπουλος και φαίνεται,  
 ομόφωνα το πρακτικό αυτό είναι εκ των ουκ άνευ μέχρι και παραποίηση πρακτικών είναι, τι πράγματα είναι αυτά τώρα να 
βγάζουμε οποίους δεν θέλουμε, οποίος καταψηφίζει, δεν θα επηρέαζε και τίποτα, είτε ομόφωνα είτε κατά πλειοψηφία. Θέλω σας 
παρακαλώ πολύ να τα δείτε. Αυτά τα θέματα είναι λεπτά θέματα και ενέχουν κινδύνους. Ένα είναι αυτό ως προς το τυπικό μέρος 
τυπικό, αλλά έχει και ουσιαστική πολιτική σημασία.  
Το δεύτερο είναι ότι, τα ποσά χρόνο με το χρόνο διογκώνονται αλματωδώς το δυο χιλιάδες είκοσι μας ζητήσατε και εμείς τότε σας 
τα  ψηφίσαμε κύριε δήμαρχε θυμάστε 74.000 €; Σύνολο τουριστική και επικοινωνιακή πολιτική και χαλάσατε μόλις 31.000.  
Το δυο χιλιάδες 2021 που ζητάτε τώρα τον απολογισμό. Επί προϋπολογισμού 156.000 χαλάσατε 122.000 και τώρα έρχεστε και  
μας λέτε 203.000 νούμερο αστρονομικό για τα δεδομένα του δήμου Κορινθίων, όχι επειδή έχουμε ένα ταμείο τεράστιο πιάνουμε και 
τα κάνουμε αντίγραφα φυλλάδια τα οποία φυλλάδια το 2021 τυπώσατε δεν ξέρω πόσες χιλιάδες και τα έχετε που κύριε  δήμαρχε. 
Στην υπηρεσία του δήμου και δεν τα διαθέσαμε πουθενά. Που περιμένουμε να τα δώσουμε αυτά και γιατί κάναμε τόσα πολλά  
φυλλάδια αν οι ανάγκες ήταν μικρότερες και δεν φτάνει μόνο αυτό, θα μπορούσατε μια απάντηση να μου πείτε, ας πούμε ότι  
εντάξει τα τυπώσαμε και θα τα δώσουμε. Για το  2022  έχετε βάλει λοιπόν κονδύλια για εκτύπωση Φυλλαδίων και προβολής πάρα  
πολλά, πάρα πολύ περισσότερα από το 2021. Τι πρόκειται να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα; Βλέπω δηλαδή μια αλόγιστη  
σπατάλη στην επικοινωνία. Το κονδύλι όμως των 203.000, είναι τριπλάσιο από το 2020, τριπλάσιο από 70.000.  Πάμε στις 
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203.000,  για όνομα του Θεού, Τα νούμερα είναι, τρομερά για ποιο λόγο και να πιάνανε τόπο πάει στο καλό; Να έρθω και στο 
ekiosk στην Aρχαία Κόρινθο, το οποίο δεν λειτουργεί.  . Δώρον άδωρον και μας λέτε τώρα θα πάρουμε κι άλλα 2 με ενοίκιο ή δεν 
ξέρω πόσα λέτε να βάλουμε και κάπου αλλού. Δεν βλέπουμε μια οργανωμένη δηλαδή κίνηση για την τουριστική και επικοινωνιακή 
προβολή του δήμου Κορινθίων. Εμείς θα καταψηφίσουμε και τον απολογισμό του 2021, αλλά βεβαίως και τον προϋπολογισμό του 
2022 του τρέχοντος έτους.  
 
Ο κ. Δήμαρχος ενημερώνοντας το Σώμα στα όσα λέχθηκαν από τον κ. Σταυρέλη, αναφέρει: 
 Όσον αφορά στο θέμα της απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης, δεν τον γνωρίζω αν έχει γίνει κάποια τροποποίηση 
στο πρακτικό, αν είχαν κληθεί όλοι. Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος μπορεί να σας πει ή ποιοι έλειπαν και ποιοι ήταν παρόντες και αν η 
σύνθεση για την απόφαση είναι σωστή. Εκείνο το οποίο θεωρώ εγώ είναι ότι η σύνθεση της Επιτροπής που πήρε την απόφαση 
είναι νόμιμη. Και πρέπει να είναι και από την άλλη, η αύξηση των δαπανών για την τουριστική προβολή γίνεται μετά από την 
μελέτη που έγινε αν θυμάστε, είχαμε αναθέσει μια μελέτη σε έναν σε μια εξειδικευμένη εταιρεία, η οποία έκανε ανάλυση της 
υπάρχουσας κατάστασης μας, αναγνώρισε τους στόχους που έχουμε για τα επόμενα χρόνια, έκανε στρατηγικό σχεδιασμό και 
υλοποιούμε,την μελέτη αυτή. Και εκεί περιλαμβάνονται τα ποσά. Η μελέτη αυτή προβλέπει διάφορες δράσεις, μεταξύ των οποίων 
είναι και αυτές που είδατε που είπατε και εσείς το εκιόσκ στην Αρχαία Κόρινθο, το οποίο θα λειτουργήσει τώρα την τουριστική 
περίοδο, θα έχει και άνθρωπο εκεί, ο οποίος θα διανέμει φυλλάδια τα  οποία τα έχουμε τυπώσει σε 4 γλώσσες, Όχι σε μία, γίνεται 
μια συντονισμένη τουριστική προβολή που είχε αποτέλεσμα τα περασμένα  χρόνια. Είδατε να υπάρχει παρά την οικονομική κρίση 
για την πανδημία σημαντική προσέλευση και το είδαν αυτό και οι  επιχειρήσεις του δήμου μας και θα ενταθεί αυτό γιατί είναι 
επιβεβλημένο να το κάνουμε στην χρονιά αυτή, δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις οικονομικού ενδιαφέροντος, ταβέρνες καφέ, 
εστιατόρια και τα λοιπά. έχουν δοκιμαστεί και πρέπει να τις βοηθήσουμε και με την προβολή με άλλους τρόπους πραγματικά 
διευκολύνσεις που έχουμε κάνει. Όσον αφορά τις πληρωμές στα δημοτικά τέλη που τα έχουμε μειώσει, αλλά πρέπει να ενισχυθεί 
και η τουριστική προβολή η οποία φέρνει αποτέλεσμα και υπάρχουν στοιχεία και  δείκτες και μετρήσιμα αποτελέσματα για κάθε 
μία από τις στοχευμένες  δράσεις που έχουμε προγραμματίσει.  
Ο κ. Πιετρης Τιμολέων, αρμόδιος Αντιδήμαρχος ανάφερε ότι η Επιτροπή έχει κληθεί, έχει δημιουργηθεί η συγκεκριμένη επιτροπή 
από τα  τέλη του ΄19. Από τότε που μπήκαμε και ως νέα δημοτική αρχή έχει 7 βασικά μέλη και 7 αναπληρωματικά κλήθηκαν όλα 
μέσω e mail πρόσκλησης και βάλαμε αυτούς τους οποίους απάντησαν. Όσο γι αυτό το οποίο είπατε κύριε Σταυρέλη, με το αν 
απάντησε κάποιος και  δεν έχει αναφερθεί και τα λοιπά το έχω σημειώσει ήδη για να το δω με την υπηρεσία για το τι έχει βάλει 
μέσα σε αυτά τα οποία έχει  γράψει. Το έχω σημειώσει ήδη και θα το ελέγξουμε αυτό έχω και τις δυο αποφάσεις να σου τις δώσω,  
απ΄ όσο γνωρίζω τοποθετήθηκαν και μπήκαν μέσα όσοι είχαν ψηφίσει κάποιοι που δεν τους είχαμε βάλει Καθόλου. Μέσα ήταν 
αυτοί οι οποίοι δεν απάντησαν στο e mail, το οποίο τους στείλαμε για τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό. Τώρα, Όσον 
αφορά τα ποσά, θεωρώ ότι από την σύγκριση με το 2019 η δουλειά η οποία έχει γίνει για την τουριστική προβολή είναι πάρα πολύ 
σημαντική. Φανταστείτε ότι το 2019 βρήκαμε έντυπα στα ελληνικά για το 2000. Από το  2019 μέχρι και σήμερα έχουν δημιουργηθεί 
καινούργια έντυπα με άλλες 4 γλώσσες φέτος για αυτό έχουν δημιουργηθεί τόσα έντυπα, τα οποία αναφέρατε κύριε Σταυρέλη 
πέρυσι. Υπάρχουν φυλλάδια στον προαστιακό, στα ΚΤΕΛ, σε όλα τα μέρη του δήμου με σκοπό οποιοσδήποτε έρχεται επισκέπτης, 
μόνιμος κάτοικος και ούτω καθεξής να έχει την πληροφόρηση την οποία χρειάζεται  και φέτος. Ο λόγος για τον οποίον ξαναβάλαμε 
αυτό το ποσό ήταν γιατί δεν πάμε να διανείμουμε και να βγάλουμε πάλι τα ίδια έντυπα. 
 Θα χρησιμοποιήσουμε και το εκιόσκ στην Αρχαία Κόρινθο, το οποίο είναι έτοιμο. Απλά χρειάζεται πρόσωπο και από το Μάιο 
μήνα θα υπάρχει πρόσωπο λόγω του ότι περιμένουμε άτομα από την κοινωφελή εργασία. Τούτο  το μήνα θα το έχουμε εδώ 
κανονικά. Το εκιόσκ είναι λειτουργικό και η οθόνη του και το Ίντερνετ του και τα πάντα απλά περιμένουμε άτομα το Μάιο μήνα που 
θα μας έρθει και θα το χρησιμοποιήσουμε για να μπορεί να είναι σωστά επανδρωμένο και με φυσική παρουσία. Πέραν της 
ψηφιακής την οποία έχουμε πέρα από το εκιόσκ όμως και τα έντυπα τα οποία αναφέραμε, τα οποία φέτος θα δημιουργηθούν σε 4 
καινούργιες γλώσσες και όχι με μια, Ταυτόχρονα κάνουμε καινούργιες δράσεις, όπως είδατε πριν από 2 Σαββατοκύριακα έγινε και 
μια δράση με τουριστικούς πράκτορες, κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Κόρινθο με τουριστικούς πράκτορες από όλη την 
Ελλάδα, οι οποίοι είπαν ότι πρώτη φορά έχουν ένα κάλεσμα από το Δήμο Κορινθίων για να συνεργαστούν με την περιοχή μας, μια 
περιοχή που μέχρι σήμερα ήταν απλά ένα  πέρασμα. Μία περιοχή που δεν έμενε κάποιος εδώ,  και πραγματικά επειδή όλοι 
αγαπάμε αυτό τον τόπο και βρισκόμαστε εδώ για να κάνουμε και να βάλουμε ένα λιθαράκι σε αυτήν την περιοχή και σ΄ αυτό τον 
τόπο στον οποίο γεννηθήκαμε, ζούμε και δραστηριοποιούμαστε.  
Τόσο συντονισμένη προσπάθεια και οργανωμένη και ακούς ότι δεν υπάρχει οργανωμένη προσπάθεια. Θεωρώ ότι είμαστε άδικοι, 
είτε με το να λέτε δεν υπάρχει οργανωμένη προσπάθεια, όταν κάθε μέρα δουλεύουν στο Φέισμπουκ instagram όταν έχουμε συνεχή 
παρουσία στο ραδιόφωνο, όταν έχουμε συνεχόμενες παρουσίες σε τηλεόραση, όταν έχουμε συνεχόμενες παρουσίες στον έντυπο 
Τύπο, Όταν ταυτόχρονα δημιουργούμε και θέλουν να δημιουργήσουμε υποδομές στις παραλίες μας, δημιουργήσαμε στην κεντρική 
μας παραλία καλάμια γαλάζια σημαία. Έχουμε 3 φέτος που είμαστε υποψήφιοι, άλλες 2 του χρόνου. Όλες αυτές χρειάζονται 
εργασίες και χρήματα, εννοείται για να γίνουν και επειδή πολλές φορές μας φωνάζετε και πολύ σωστά για μένα, σε κάποιες 
περιπτώσεις ότι δεν Αξιοποιούμε τα κονδύλια τα οποία έχουμε. Θεωρώ ότι η επικοινωνία και η τουριστική προβολή μόνο 
ανταποδοτικά οφέλη έχουν την αν δώσεις1 € σου επιστρέφει πίσω 10 € αμέσως. Σας φέρνω ένα παράδειγμα σε μια μεγάλη, ας 
πούμε εταιρεία, όπως παραδείγματος χάριν κοκα- κολα  μετά από 100 χρόνια  παρουσίας συνεχίζει την προβολή, την προώθηση 

ΑΔΑ: 929ΔΩΛ7-ΕΕΟ



και τη διαφήμιση. Για ποιο λόγο;  Γιατί πολύ απλά θα πρέπει να παραμένεις πάντοτε στην επικαιρότητα. Άμα θέλεις να έχεις το 
αποτέλεσμα το οποίο επιθυμείς. Φέτος λοιπόν έχουμε βάλει, έχουμε σκοπό να κάνουμε καινούργιες δράσεις. Ταυτόχρονα έχουμε 
σκοπό να παρουσιάσουμε και το απλικέισον μας. Έχουμε σκοπό να δημιουργήσουμε ταμπέλες οι οποίες να αναφέρουν στο 
google και  ούτω καθεξής σποτάκια κάθε χρόνο, τα οποία αναδεικνύουν πλέον όλες τις εποχές του χρόνου και το καλοκαίρι και το 
χειμώνα και το Πάσχα και την άνοιξη τα πάντα. Για ποιο λόγο κάποιος θα πρέπει να επισκεφθεί το δήμο μας και αυτά τα σποτάκια 
δεν προβάλλονται μόνο στα σόσιαλ μίντια, στα ραδιόφωνα, στις τηλεοράσεις παντού που όλα αυτά Γνωρίζετε πολύ καλά ότι, 
χρειάζονται χρήματα. Εκιοσκ όταν λέμε ότι θα δημιουργήσουμε ύφος, δεν θα δημιουργήσουμε το αντίστοιχο γκαρντ της Αρχαίας 
Κορίνθου. Στο παρελθόν όταν  την επισκεπτόταν 200-300.000 άτομα το χρόνο, το μουσείο μας και με το που έβγαιναν από εκεί το 
μόνο που έκαναν και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό δεν άφηναν ούτε 1 € στην περιοχή μας τους έπαιρναν τα τουριστικά γραφεία 
και τους πηγαίνανε σε άλλες περιοχές όπου εκεί τρώγανε και πίνανε και αφήναν τα χρήματά τους. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, 
δημιουργήσαμε ένα εκιοσκ και συνεργαζόμαστε με τα τουριστικά γραφεία στο να τους δίνουμε την κατάλληλη πληροφόρηση στο  
να μένουν εδώ και τι μπορούν να κάνουν εδώ ο κόσμος αυτός. θα είναι φέτος που θα δημιουργήσουμε, τώρα δεν θα είναι αυτά τα 
επανδρωμένα με κόσμο, θα είναι ψηφιακές οθόνες που θα συνδέονται με το απλικέισον μας. Σε σημεία ενδιαφέροντος και σε 
σημεία που πηγαίνει να επισκεφτεί ο κόσμος πάρα πολύ, όπως είναι ο προαστιακός, όπως είναι το κέντρο της πόλης μας όπως 
είναι η παραλία Καλάμια .Από εκεί και πέρα θα συνεχίσουμε την προβολή μας. Τότε σε εναλλακτικές δραστηριότητες στα τοπικά 
προϊόντα, κάτι το οποίο  δεν είχαμε αγγίξει μέχρι σήμερα. Θα συνεχίσουμε να προβάλλουμε όλα τα χωριά αυτό που κάνουμε δεν 
είναι πρόβλημα μόνο στην Κόρινθο, αλλά προβάλλουμε όλα τα χωριά την ιστορία του κάθε μέρους του δήμου Κορινθίων. Μέσα 
από το Ίντερνετ και φέτος έχουν σκοπό να διαφημιστούμε όχι μόνο σ όλα αυτά τα μέρη, τα οποία διαφημιζόμαστε, αλλά και στον 
προαστιακό και στο μέτρο που ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι οι μεγαλύτεροι υποψήφιοι πελάτες για μας είναι ουσιαστικά τα  5 
εκατομμύρια κόσμος της Αθήνας που είναι  δίπλα μας. Έχουμε ήδη ολοκληρωμένη μελέτη καίτοι είναι Απρίλιος μήνας και για το 
κομμάτι των ναυαγοσωστών που κάθε χρόνο αλλάζει προεδρικό διάταγμα και για το κομμάτι των παραλιών που χρειάζονται 33 
προδιαγραφές.  Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να μην ξοδέψουμε ούτε 1 €.Και να μας τα κάνουν όλα χάρισμα και να είχαμε τα 
αποτελέσματα τα οποία θέλουμε, Θα πρέπει να κάνουμε δουλειά οργανωμένη, σωστή που γίνεται. Βγαίνει βάσει του σχεδιασμού 
και του συντονισμού της μελέτης, της οποίας φτιάξαμε πέρσι, όπως είπε πολύ σωστά ο δήμαρχος, πηγαίνουμε οργανωμένα από 
κει και πέρα θεωρώ ότι ήδη υπάρχουν πρώτα αποτελέσματα. Το βλέπετε και εσείς οι ίδιοι και πιστεύω ότι  το παρουσιάζει και το 
βλέπει και αυτό ο κορινθιακός λαός και από κει και πέρα θα ήθελα, όπως και η Επιτροπή και εσείς να εγκρίνετε τόσο τον 
απολογισμό όσο και τον προϋπολογισμό του 2022 και να στηρίξουμε την τοπική μας κοινωνία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. 
.  
Η κα. Τζέκου Παρασκευή μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι διάβασα λίγο και τις στρατηγικές στοχεύσεις που αναφέρονται μέσα στα 
κείμενα, στην εισήγηση που πήραμε και γενικότερα τέλος πάντων τις τοποθετήσεις. Πιστεύω κατ΄ αρχάς να δούμε λίγο τη 
γενικότερη ιδέα τέλος πάντων που εκφράζεται μέσα από αυτά τα κείμενα. Έχουμε τον τουρισμό, την λεγόμενη βαριά βιομηχανία.. 
Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή ότι προβλέπεται ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό από τα ανταποδοτικά τέλη. Για την χρηματοδότηση η 
προβολή αυτή έστω εγώ θα αναφέρω όσα ανέφεραν οι συνάδελφοι ότι δεν είναι, ας πούμε δεν γίνεται με τρόπο οργανωμένο ή 
επιτυχημένα ή δεν ξέρω και εγώ τι κατά τη γνώμη μου, αυτό που αμφισβητείται είναι και η αξία του αποτελέσματος, γιατί η προβολή 
και οι κινήσεις που βλέπουμε είναι προς όφελος,  αυτό που εκπροσωπούμε εμείς εδώ πέρα τον λαό της Κορίνθου. Προωθείται 
τουρισμός για υψηλά εισοδήματα, ο οποίος ενισχύεται. Αυτό είναι σχετικά με τους νέους τύπους τουρισμού. Όλα αυτά κατά τη 
γνώμη μου, είναι σ αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση. Δεν έχει πραγματικά ο απλός κόσμος να κερδίσει τίποτα από αυτά. Αυτοί που 
έχουν κερδίσει είναι το μεγάλο κεφάλαιο που κάνει επενδύσεις στην κορινθία, σε ξενοδοχεία και τα λοιπά. Και για αυτό ας πούμε 
αν γίνονται υποδομές γίνονται για να εξυπηρετήσουν αυτό το κεφάλαιο και εμάς και αυτοί που σίγουρα δεν έχουμε κερδίσει είναι οι 
εργαζόμενοι Εμείς θα καταψηφίσουμε, διαφωνούμε και με τη στρατηγική κατεύθυνση. 
Ο κ. Πνευματικός Αλέξανδρος μεταξύ των άλλων ανάφερε ότι ακουσα προσεκτικά τις απόψεις που διατυπώθηκαν και θέλω να 
καταθέσω έναν προβληματισμό.  Σήμερα όμως αυτό το θέμα είναι πολύ βασικό, αλλά ο τρόπος που το αντιμετωπίζει η δημοτική 
αρχή έμενα μου προκαλεί πάρα πολλά ερωτήματα. Ξεκινάμε από την εισήγηση που έρχεται από την Επιτροπή Τουρισμού. Η 
πρώτη κριτική και έχετε εσείς την ευθύνη. Τα είχαμε πει όταν κάνατε τη συγκρότηση των επιτροπών. Αυτή η Επιτροπή που 
συγκροτήσατε είναι μια επιτροπή με κύρος για να πάρει αποφάσεις για το μέλλον αυτού του δήμου; Συμμετείχε  στην Επιτροπή 
αυτή που συνεδρίασε κάποιος που να έχει ξενοδοχειακό συγκρότημα; ή κατάλυμα απλό; Υπάρχει εκπρόσωπος από τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος; Υπάρχουν εκπρόσωποι από άλλους φορείς που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό;  
πράκτορες που υπάρχουν; Υπάρχουν πάρα πολλοί στο δήμο μας που έχουν άποψη και έχουν και πρόταση. Σήμερα το θέμα είναι. 
Απολογισμός της δράσης και των αποτελεσμάτων του 2021 και ο προϋπολογισμός για το 2022. Καλείται ένα δημοτικό Συμβούλιο 
να αποφασίζει για το αν πετύχαμε το έτος 2021, χωρίς να έχει το στρατηγικό σχέδιο. Πληρώσαμε με 20.000 € κάποια σοβαρή 
εταιρία, εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Έβγαλε λοιπόν ένα σχεδιασμό. Αυτό  το σχεδιασμό σήμερα από τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου δεν το έχει κανένας, μα κανένας στα χέρια του και καλούμεθα εμείς λοιπόν να κρίνουμε αν πέτυχε η δημοτική αρχή το 
2021 τους στόχους της και ρωτάω πρώτο πράγμα δεν είναι να έχουμε ποιοι ήταν οι στόχοι όπως αποτυπώθηκαν στο τελικό σχέδιο; 
Υπάρχουν κάποιες αναφορές από το πρακτικό που συντάχθηκε που και εκεί πάλι φαίνεται η γύμνια της δημοτικής αρχής και το 
φτωχό αποτέλεσμα των ενεργειών που κάναμε το 2021. Επίσης να πω το εξής, σήμερα, χωρίς να ξέρουμε αν αυτή η στρατηγική 
μελέτη που συντάχθηκε με τον σύμβουλο, πέτυχε,  ζητάτε  να έχουμε πάλι έναν σύμβουλο με άλλα τόσα χρήματα .; Άλλαξε τόσο 
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εντυπωσιακά και ραγδαία κάτι στα διοικητικά όρια του δήμου μας που απαιτείται μια νέα μελέτη για να υλοποιηθεί όταν δεν έχουμε 
υλοποιήσει τα στοιχειώδη της προηγούμενης μελέτης;. Εγώ βλέπω ότι ουσιαστικά προτείνεται περισσότερα κονδύλια τα οποία 
άναρχα διανεμημένα χωρίς καμένα. ολοκληρωμένο σχεδιασμό.  Περίμενα σήμερα να μας απαριθμήσετε ένα, δυο, τρια, πράγματα, 
θα χρηματοδοτήσουμε.  Εδώ υπάρχουν μόνο κάποιες αόριστες αναφορές ότι θα κάνετε επικοινωνία σε κάποια μέσα ενημέρωσης, 
θα κάνετε κάποιες καμπάνιες. Δεν υπάρχει κάτι το συγκεκριμένο. Λοιπόν, ούτε τον απολογισμό, εμείς θα ψηφίσουμε σε αυτή τη 
συνεδρίαση, αλλά ούτε και τον προγραμματισμό, γιατί εδώ πλέον έχουν ξεφύγει και ή χάθηκε το νόημα των κονδυλίων. Μιλάτε για 
200.000 € χρήματα τα οποία είναι πάρα πολλά , Ξεκινήσαμε το 2020 με κονδύλια της τάξης του 60, 70.000 για να φτάσουμε τώρα 
σε κονδύλια της τάξης των 203.000. Αυτό για μένα είναι απαράδεκτο. Δεν θα εντυπωσιάσετε. Απεναντίας, ουσιαστικά θα έχετε 
πρόβλημα να δικαιολογήσετε με βάση αυτά τα οποία προγραμματίζετε,  πού πάνε αυτά τα λεφτά; Δεν μπορεί να ψηφίσουμε αυτό 
τον προγραμματισμό τόσων χιλιάδων ευρώ, τα οποία δεν θα έχουν για άλλη μια χρονιά κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα. Καμία 
ποιοτική αλλαγή στο θέμα που έχει να κάνει με τον τουρισμό στο Δήμο Κορινθίων. Ο Δήμος Κορινθίων θα συνεχίσει να αποδέχεται 
τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις, κορινθιακές, προσωπικές προσπάθειες και όχι εξαιτίας της επικοινωνιακής μας 
πολιτικής και προσπάθειας.  Ακόμα και πέρσι, αν θα δείτε ο έμμεσος τουρισμός είχε τη σφραγίδα κάποιων επιχειρηματιών. Η δική 
σας συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού αναζητείται ακόμα και μετά από τη σημερινή συνεδρίαση. 
Ο Δήμαρχος απαντώντας στα όσα λέχθηκαν, ανάφερε:  Εγώ θα είμαι πολύ συγκεκριμένος, έχουμε ένα θέμα να ψηφίσουμε τον 
απολογισμό της τουριστικής προβολής του περασμένου έτους και τον προγραμματισμό αυτής της χρονιάς. Λοιπόν αυτό έχουμε να 
ψηφίσουμε και αυτό είναι υποχρέωσή μας. Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τα σχετικά έγγραφα από την Γενική Γραμματεία 
Επικοινωνίας. Εκείνο που έχω να πω, ότι εφόσον δεν ψηφίσετε τον προϋπολογισμό, θέλετε ουσιαστικά όσοι δεν ψηφίσουν να μην 
γίνει τουριστική προβολή. Εγώ θα περίμενα από σας και όσους αρνούνται να το ψηφίσουν να πούνε το ψηφίζουμε γιατί πρέπει να 
γίνει τουριστική προβολή. Διαφωνούμε σε αυτό γιατί αν η πλειοψηφία σήμερα πει ΟΧΙ, δεν ψηφίζουμε την τουριστική προβολή, δεν 
θα γίνει τουριστική προβολή. Γι αυτό θα είναι κακό και για τους επιχειρηματίες .Για τους εργαζόμενους και για την τοπική 
οικονομία, άρα θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο να ψηφιστεί. Ο προγραμματισμός που έχουμε για τη χρονιά αυτή δεν είναι αλήθεια 
αυτό που λέτε ότι δεν γνωρίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι ποια είναι η μελέτη που έχει γίνει και την οποία εμείς υλοποιούμε; Γιατί η 
δημοσίως παρουσιάστηκε η μελέτη Ότι δεν ήρθαν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι, δεν μπορούσαμε τους υποχρεώσουμε όσοι 
ήθελαν μπορούσαν να έρθουν να το παρακολουθήσουν και όσοι θέλουν να προμηθευτούν τη μελέτη μπορούν να τη ζητήσουν από 
το Δήμο γιατί υπάρχουν και θα τη βάλουμε και στην ιστοσελίδα. Δεν ξέρω αν είναι ήδη .Γιατί είχα πει να μπει στην ιστοσελίδα μας 
και τη γνωρίζουν όλοι και επίσης ότι είναι αντισυνταγματική κάποιοι νόμοι που αναφερθήκατε σε αυτά. Θέλω να πω ότι το δημοτικό 
συμβούλιο δεν εξετάζει τη συνταγματικότητα των νόμων. Δεν είμαστε Ανώτατο Δικαστήριο εδώ. Εμείς εφαρμόζουμε αυτούς τους 
νόμους που υπάρχουν και είναι άλλων αρμοδιότητα να εξετάσουν την συνταγματικότητα ή μη της νομοθεσίας. Σε ότι αφορά 
κάποιες δράσεις  που είπατε (τα βήματα του Αποστόλου Παύλου, τα Διογένεια κλπ)  μην ξεχνάτε ότι τα 2 τελευταία χρόνια έχουμε 
πρόβλημα με την πανδημία και εκδηλώσεις όπου υπάρχει μεγάλη συμμετοχή όπως είναι τέτοιου είδους εκδηλώσεις 
απαγορεύτηκαν για να μην έχουμε επιδείνωση της πανδημίας. Γι αυτό και πολλά από αυτά που θέλαμε εμείς να κάνουμε, δεν 
μπορέσαμε να τα κάνουμε. Και όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και οι υγειονομικές διατάξεις, θα το κάνουμε. .Σε ότι αφορά τις 
υποδομές που είπατε, που πράγματι για πολλές δεκαετίες έλειψαν και στέρησαν την τουριστική ανάπτυξη, είναι πράγματι κακό του 
ότι δεν καταφέραμε μετά από τόσα κοινοτικά πλαίσια στήριξης που βοήθησαν και βοηθούσαν και επιδοτούσαν τις υποδομές να 
μην αξιοποιήσουμε αυτές τις υποδομές. Προσπάθεια γίνεται τώρα .Και συνεχίζουμε έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει και 
δημιουργούμε καινούργια, γιατί πραγματικά όταν δεν έχεις σωστές υποδομές δεν πρόκειται να έχεις τουριστικό προϊόν, είτε αυτό 
αναφέρεται στην ύδρευση, στην αποχέτευση, στην διαμόρφωση των παραλιών, στις γαλάζιες σημαίες και τα λοιπά. Ότι δεν 
υπάρχει σχεδιασμός στο δήμο και δεν υλοποιείται αυτό δεν ισχύει. Διότι εκείνο που χαρακτηρίζει και τη συγκεκριμένη δράση τη 
δικιά μας, αλλά και γενικότερα την πορεία μας στο δήμο, είναι ότι δουλεύουμε με σχέδιο και με πολλή δουλειά. Για να φέρουμε τα 
αποτελέσματα που μπορούμε και μας το επιτρέπουν οι δύσκολες συνθήκες τις οποίες περνάει η χώρα μας τελευταία.  Πιστεύω ότι 
πρέπει να ψηφιστεί σήμερα ο απολογισμός, αλλά και ο προϋπολογισμός. Οι δράσεις δηλαδή για την τουριστική προβολή, έστω 
και αν κάποιοι δεν συμφωνούν στο 100%, διότι μόνο έτσι θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε την τουριστική ανάπτυξη της 
επιχείρησης και την εργασία στον δήμο μας που θα φέρει πλούτο και εισόδημα και έχουμε όλες τις προϋποθέσεις και οι δράσεις 
σας διαβεβαιώ είναι στοχευμένες και προ κοστολογημένες θα φέρουν αποτέλεσμα . 
Ο κ. Πιέτρης Τιμολέων, αρμόδιος Αντιδήμαρχος  διευκρινίζει  κάποιες αιτιάσεις από τις τοποθετήσεις των Συμβούλων. 
Αυτό που κοιτάμε είναι και με τα λίγα χρήματα που έχει ο κόσμος και πόσο μάλλον 5 εκατομμύρια λαός που υπάρχει δίπλα μας και 
με την πολύ χαμηλή ψυχολογία που έχει να μπορεί να κάνει μια απόδραση και αυτή να είναι στο Δήμο Κορινθίων που μέχρι χθες 
δεν υπήρχε καμία προβολή για την περιοχή μας και αυτή είναι η αλήθεια. Ειπώθηκε ότι ποιο είναι το όφελος; Στη πράξη κερδίζουν 
κάποιοι μεγάλοι, δεν κερδίζουν οι μικροί. Στην πραγματικότητα είναι ότι έχουν δημιουργηθεί πολλά νέα μικρά μαγαζιά, τα οποία 
μέχρι το 2019 δεν υπήρχαν. Όπως στη περιοχή Καλάμια.  Όταν εμείς κάναμε τις υποδομές για τη γαλάζια σημαία, υπήρχαν 2, 3 
μαγαζιά και πλέον υπάρχουν πάνω από 12-13 μαγαζιά.  Στην  περιοχή Ποσειδωνία που την ετοιμάζουμε για γαλάζια σημαία. Δεν 
υπάρχει καμία μεγάλη υποδομή, ξενοδοχειακή ή μαγαζί, οπότε .δεν υποστηρίζουμε κάτι μεγάλο, το οποίο αναφέρεται και μέσα σε 
αυτές τις επιχειρήσεις που δημιουργούνται, δημιουργούνται και θέσεις, εργασίας και προμηθευτές. Οπότε θεωρώ πως όφελος έχει 
η κοινωνία μας συνολικώς. Τώρα από εκεί και πέρα αναφερθήκατε σε υψηλά εισοδήματα σε κάποιους νόμους του κράτους. Δεν 
έχει καμία σχέση με το θέμα μας με την τουριστική επιτροπή. Σε καμία των περιπτώσεων.  Τώρα, για την Επιτροπή Τουρισμού 
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ειπώθηκε ότι δεν  υπάρχουν εκπρόσωποι. Κάνετε λάθος Συμμετέχει ως εκπρόσωπος των ξενοδοχειακών μονάδων και έχει  ψηφίσει 
θετικά η κυρία Φιλιππίδου, η οποία είναι η Πρόεδρος των Ξενοδόχων όλου του νομού Κορινθίας. Ταυτόχρονα συμμετέχουν 
εκπρόσωποι από επιμελητήριο και σχεδόν όλους τους τοπικούς φορείς.  Εμείς θεωρούμε ότι είναι καλύτερα να υπάρχουν μικρές 
επιτροπές,  από τις επιτροπές των 30 ατόμων, με  κανένα αποτέλεσμα. Ακούστηκαν πάρα πολλά θέματα ,τα οποία όμως δεν 
αφορούν καθαρά την τουριστική προβολή, για την οποία συζητάμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο.    Ο σχεδιασμός υπάρχει σε 
βίντεο και είναι επίσης αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου.  
  
Ο Πρόεδρος τέλος έθεσε σε ονομαστική ψηφοφορία την απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης (1/24-03-2022), από την 
οποία προέκυψε το ακόλουθο αποτέλεσμα:  
 
Επί δέκα έξι (16) παρόντων Δημοτικών συμβούλων ψήφισαν:  
Δέκα (10) Σύμβουλοι υπέρ της απόφασης (οι κ.κ. 1. Ζαχαριάς Σπυρίδων, 2. Μπίτζιος Δημήτριος, 3. Κεφάλας Σταύρος, 4. 
Ραντίτσα -Βασιλάκου Μαρίνα, 5. Καρασάββας Ιωάννης, 6. Πλατής Σπυρίδων, 7. Ταγαράς Βασίλειος , 8. Πιέτρης Τιμολέων, 
9. Γκερζελής Ιωάννης και 10. Κυριαζής Αντώνιος) 
 
Έξι (6) Σύμβουλοι κατά της απόφασης (οι κ.κ. 1) Πνευματικός Αλέξανδρος, 2) Μπουρσέ Ηλίας, 3) Σταυρέλης Νικόλαος, 4) 
Μουρούτσος Γεώργιος, 5) Δόντης Μιχαήλ και 6) Τζέκου Παρασκευή)  
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μέσω της προαναφερόμενης διαδικασίας η οποία έχει τηρηθεί λεπτομερώς 
στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 1/24-03-2022 απόφαση της 
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.9 του Ν. 3270/2004 και τις διατάξεις τις 
παρ. 1, 2 του Π.Δ. 15/2010, τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 
τους» (Α΄ 55/11-03-2020), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 
154οικ. 6020/05.4.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, και την Δ1αΓ.Π.οικ.20651/02-4-2021 (ΦΕΚ 1308/03-4-2021 τεύχος Β΄) 

ΚΥΑ  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 κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 
Εγκρίνει την αριθμ. 1/24-03-2022 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Κορινθίων, σχετικά με τον 
απολογισμό του έτους 2021 και τον προϋπολογισμό του έτους 2022, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας 
απόφασης. 
 
 
                                    Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει. 

                                    
                                    Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  10 / 106 / 2022 
 
 

                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ  ΜΕΛΗ  
              ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ 

 
 

Ακριβές Απόσπασμα 
Κόρινθος, 27 - 4 - 2022 

    Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. 
       
 
 

Αντώνιος Κυριαζής 
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