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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 17/2019 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 19 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 9112/13-11-19  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 25 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος  14. Κολλάτος Κων/νος 

2. Μητσογιάννης Νικόλαος  15. Διψάνας Αχιλλεύς 

3. Ζαρδούκας κων/νος  16. Ζησάκη Ξανθή 

4. Καραναστάσης Αθανάσιος  17. Αργυρίου Ιωάννης 

5. Νικολάου Γεώργιος  18. Σαϊτης Αστέριος  

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  19. Καρατέγος Μιχάλης 

7. Γκανάτσιος Ζήσης  20. Τσεργάς Κων/νος  

8. Κρικώνης Χρήστος  20. Κοντογιάννης Ιωάννης
 

9. Κακαγιάννης Χρήστος  22. Ανδρέου Νικόλαος 

10. Μαϊμάρης Δημήτριος  23. Νταναβάρα Αργυρή 

11. Τόπη – Σαϊτη Ζωή  24. Κωστή Μαρία 

12. Βλάχος Αθανάσιος  25. Χαδουλός Κων/νος 

13. Σίμος Βασίλειος   

 
   Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 2 ) 

1. Τσούγιας Χρήστος   3. Ντόντος Γεώργιος   
      Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος.. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

 Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  
Κοινοτήτων Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Ταζές Ιωαν. (Αμπελακίων), Μπανιώρας γεώ. (Γόννων), 
Γκουντουβάς Θεοφ. (Καλλιπεύκης), Ζαφείρης Κ. (Αιγάνης), Λαϊνας Αθ. (Πυργετού), Καραπάνου-
Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), Μακρυγιάννης Γ. (Όσσας),  Μήτσιου Ι. (Κρανέας), Κακαρδάκης Ι. 
(Ευαγγελισμού), Ζαϊρές-Καρανάσιος Δημ. (Κυψελοχωρίου), Σακκαβός Ι. (Νέσσωνος). 
  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης 
απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας διάταξης για 
συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ ( 8ο ). «Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής, έτους 2019» 
Αριθμός   Απόφασης ( 166) 
  
  Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Κυρίτσης Γεώργιος. 
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Σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 63/2019 πάρθηκε απόφαση 
για το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Τεμπών ποσού 15.000,00€. Λόγω 
κάποιων νέων σχεδιασμών για προώθηση και προβολή του τουρισμού του Δήμου μας θα 
χρειασθούμε συμπληρωματικά κάποιες νέες ενέργειες.  
Σύμφωνα με το Άρθρ. 75 παρ. 8 του Ν. 3463/2006,  «Στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ ανήκει η 
εκπόνηση, υλοποίηση και η συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των 
περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και η δημιουργία 
θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών».  
 
Ο σχεδιασμός του Προγράμματος είναι σύμφωνος με την εγκύκλιο υπ’ αρ. 15566 / 2011 του 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού / Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, με θέμα 
«Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης, που 
ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν.3498/2006 (Φ.Ε.Κ. 230/Α’) περί τουριστικής προβολής των φορέων 
του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα».  

 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται δράσεις τουριστικής προβολής σε Ελλάδα και Εξωτερικό,  με 
στόχο την αξιοποίηση όλων των μέσων προβολής και διαφήμισης και με γνώμονα τις διεθνείς 
τάσεις του Τουρισμού, ενώ υπάρχουν ενέργειες για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος 
του συνόλου των περιοχών του Δήμου που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον, κυρίως μέσω 
του νέου portal www.gotempi.gr  
 
Στόχος του Προγράμματος είναι ο σχεδιασμός της προβολής του Δήμου μας και των 
Τουριστικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτόν καθώς επίσης και η προώθηση 
της «τουριστικής ταυτότητας» του Δήμου Τεμπών, η οποία βασίζεται: 

 Στον Παραθεριστικό Τουρισμό, έντονο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αφού 
χαρακτηριστικό της περιοχής είναι οι αμμουδερές παραλίες και τα πεντακάθαρα νερά. 
Σε πολλά σημεία η παραλία είναι οργανωμένη, ενώ υπάρχουν και σημεία όπου 
διατηρείται η παρθένα ομορφιά της.    

 Στον Αθλητικό Τουρισμό, εφόσον πολλές από τις περιοχές του Δήμου Τεμπών 
αποτελούν τον ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις των έντονων συγκινήσεων.  

 Στον Θρησκευτικό τουρισμό, όπου ο Δήμος Τεμπών, με το φυσικό του κάλλος, σε 
συνδυασμό με τα εξαιρετικής καλλιτεχνικής και αρχιτεκτονικής αξίας θρησκευτικά 
μνημεία, δίνει την ευκαιρία σε περιηγητές και προσκυνητές από όλο τον κόσμο, να 
νιώσουν και να βιώσουν την ιστορία του.  

 Στον Οικοτουρισμό, αφού η περιοχή του Δέλτα του ποταμού είναι ιδανική όλο το χρόνο 
για τους λάτρεις της παρατήρησης πουλιών, καθώς αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα 
περάσματα αποδημητικών πτηνών και έχουν καταγραφεί πάνω από 200 είδη πουλιών. 

 Στα εξαιρετικά τοπικά προϊόντα που παράγονται στο Δήμο, όπως το κρασί, το 
ακτινίδιο, η ελιά, το αμύγδαλο, το καρπούζι, τα κάστανα   

 Ότι λόγω του κομβικού σημείου όπου βρίσκεται ο Δήμος Τεμπών, αφού είναι στο 
κέντρο της χώρας και ενώνει μέσω της κοιλάδας των Τεμπών τη Βόρεια με τη Νότια 
Ελλάδα, ευνοείται ο Τουρισμός Υπαίθρου, αφού ο επισκέπτης μπορεί με μια στάση του 
στην περιοχή να επισκεφτεί τα Ιστορικής σημασίας και εκπληκτικής αρχιτεκτονικής 
Αμπελάκια, να δοκιμάσει τα τοπικά προϊόντα της περιοχής και τα εξαιρετικά κρασιά 
μαθαίνοντας την τέχνη παρασκευής τους από τους τοπικούς παραγωγούς  της Ραψάνης, 
να περιηγηθεί στα απομονωμένα μοναστήρια και στην φυσικής ομορφιάς κοιλάδα των 
Τεμπών, κάνοντας διάφορα σπορ. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω παρουσιάζουμε το συμπληρωματικό Πρόγραμμα Τουριστικής 
προβολής του Δήμου Τεμπών, που αποφασίστηκε στην συνεδρίαση της επιτροπής 
τουριστικής προβολής του Δήμου στις 06/11/2019.  

http://www.gotempi.gr/
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Ακολούθως προτείνουμε :   
1. Επιλεκτικές καταχωρήσεις σε έντυπα , εφημερίδες ηλεκτρονικές και μη, στο διαδίκτυο ή σε 
φυσική μορφή 
(Κ.Α.Ε 02.00.6431 Εκτιμώμενο Κόστος  1.120,00€)  . 
 
Μια αποδοτική δράση προβολής του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, είναι και η 
επικοινωνία του νέου portal του Δήμου Τεμπών σε έντυπα , εφημερίδες ηλεκτρονικές και μη, 
στο διαδίκτυο ή σε φυσική μορφή. 
 
Το συνολικό κόστος των συμπληρωματικών προτεινόμενων δράσεων Τουριστικής Προβολής 
για το έτος 2019, ανέρχεται σε   1.120,00 €. 

 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, του άρθρου 30 του Ν.3498/2006 & της εγκ.15566/24-11-2011 του Υπουργείου 
Πολιτισμού & Τουρισμού, την αριθ. 14840/25.10.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Τουρισμού,  
την εισήγηση του Προέδρου και  μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησαν Κωστή & 
Χαδουλός οι οποίοι καταψήφισαν].  
 

Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία 
 
Συμπληρώνει  το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής προβολής του Δήμου Τεμπών, για το έτος 
2019 ως κατωτέρω: 
1. Επιλεκτικές καταχωρήσεις σε έντυπα , εφημερίδες ηλεκτρονικές και μη, στο διαδίκτυο ή σε 
φυσική μορφή 
(Κ.Α.Ε 02.00.6431 Εκτιμώμενο Κόστος  1.120,00€)  . 
 
Μια αποδοτική δράση προβολής του τουριστικού προϊόντος της περιοχής, είναι και η 
επικοινωνία του νέου portal του Δήμου Τεμπών σε έντυπα , εφημερίδες ηλεκτρονικές και μη, 
στο διαδίκτυο ή σε φυσική μορφή. 
 
Το συνολικό κόστος των συμπληρωματικών προτεινόμενων δράσεων Τουριστικής Προβολής 
για το έτος 2019, ανέρχεται σε   1.120,00 €. 
 
Για την υλοποίηση των ανώτερων δράσεων, προϋπολογίζεται ότι υπάρχουν τα λοιπά κόστη. 
 
Την υποβολή της παρούσας στη Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού, για την 
παροχή σύμφωνης γνώμης. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 166/2019 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 
 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
  Κυρίτσης  Γεώργιος. 
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