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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 7/2022  πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 

 Σήμερα στις 15 του μήνα Απριλίου  του έτους 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 
20:00’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τ α κ τ ι κ ή  «δ ι α  ζ ώ σ η ς  &  
μ ε  τ η λ ε δ ι ά σ κ ε ψ η » συνεδρίαση, στο πλαίσιο λήψης μέτρων αντιμετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωναϊού covid-19 & της ανάγκης περιορισμού 
της διάδοσής του,  ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 2141/11-04-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της 
έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013. 
 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  ( 18 ) 

1. Μαϊμάρης Δημ.  10.  Τόπη - Σαΐτη Ζωή * 

2. Σίμος Βασ.  11.  Καραναστάσης Αθανάσιος 

3. Μητσογιάννης Nικ.  12.   Κακαγιάννης Χρ.* 

4. Ζαρδούκας Κων.*  13.   Κολλάτος Κων/νος 

5. Κρικώνης Χρ.  14.   Κοντογιάννης Ιωα. 

6. Γκατζόγιας Παναγιώτης  15.   Αργυρίου Ιωάννης   

7. Γκανάτσιος Ζήσης *  16.   Σαΐτης Αστέριος 

8. Νικολάου Γεώργιος    17.   Ανδρέου Νικ. 

9. Κυρίτσης Γεώργιος   18.   Χαδουλός Κων.                
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 9 ) 

1.  Βλάχος Αθαν    6. Καρατέγος Μιχάλης 

2.  Ντόντος Γεωργ.      7.  Τσούγιας Χρήστος 

3.  Νταναβάρα Αργυρή   8. Τσεργάς Κων/νος  

4. Κωστή Μαρία     9.  Διψάνας Αχιλλεύς  

5. Ζησάκη Ξανθή  Αν και νόμιμα κληθέντες 
   

*  δια τηλεδιάσκεψης 
  

Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 
Επίσης προσκλήθηκε για το 5ο θέμα και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πυργετού κ. Λαϊνας 
Αθανάσιος, αλλά δεν παρέστη. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Μαϊμάρης,  ύστερα από την 
διαπίστωση  ύπαρξης  απαρτίας και αφού πρώτα ομόφωνα συμφώνησαν για την 
συζήτηση του Εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέματος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 
εισάγοντας το θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 

ΘΕΜΑ ( Ε.Η.Δ. 1ο). «Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Τουριστικής Προβολής 2022 του 
Δήμου Τεμπών» 
Αριθμός   Απόφασης ( 43) 
 

 Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Δημ. Μαϊμάρης.  
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 Ο Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, έστειλε την παρακάτω 
εισήγηση καλώντας το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά. 
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 

ΘΕΜΑ: Αίτημα της Τουριστικής Επιτροπής για την ψήφιση του Ετήσιου Τουριστικού 
Προγράμματος για το Έτος 2022.  
 

Κατόπιν της συνεδρίασης της Τουριστικής Επιτροπής η οποία έλαβε χώρα την Τρίτη 12/04/2022 και 
ώρα 19:00 μ.μ. στο Αντλιοστάσιο με την παρουσία του Προέδρου κ. Χρήστου Κρικώνη και των μελών 
κ. Βολιώτη Φάνη και κ. Μητσόπουλο Αθανάσιο. Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο Δήμαρχος Τεμπών 
κ. Μανώλης Γεώργιος. Συζήτησαν με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών του Τουρισμού του 
Δήμου μας κ. Βολιώτη και κ. Μητσόπουλο και αποφάσισαν τα εξής: Ορισμός του πλάνου 
επικοινωνίας και προβολής του Δήμου, με έμφαση τη διαφήμιση στον ηλεκτρονικό, έντυπο και 
περιοδικό τύπο της Θεσσαλίας. Επίσης, διαφημιστικές προβολές της ιστοσελίδας GoTempi.gr, μέσω 
διαφήμισης στη Google σε Ελλάδα και εξωτερικό, κυρίως στη Σερβία, Βουλγαρία, Τσεχία, 
Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ρουμανία, Ουκρανία και 
Γερμανία.  
Το ποσό του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 22.000.00€ και το αναλυτικό πλάνο των ενεργειών 
περιλαμβάνει:  
• Καταχωρήσεις σε έντυπα, εφημερίδες, πληρωμένες διαφημίσεις στο διαδίκτυο προβολή και 
διαχείριση την ιστοσελίδα «GoTempi.gr.»,  καμπάνια για καλοκαιρινό και χειμερινό τουρισμό με 
προβολή ενεργειών, φωτογραφήσεις, διαφημιστικά βίντεο σε συνεργασία με όλους τους φορείς 
τουρισμού του Δήμου Κ.Α.Ε. 02.006431, Εκτιμώμενο Κόστος 17.000.000€  
• Κόστος συνεχούς ενημέρωσης και τεχνικής υποστήριξης της ιστοσελίδας GoTempi.gr , K.A.E. 
02.00.6431 Εκτιμώμενο Κόστος 2.500.00€ . 
• Υλοποίηση προωθητικών ενεργειών στο διαδίκτυο (διαφημιστικές εκστρατείες σε 
Googleιστοσελίδα GoTempi.gr) και Facebook σε Ελλάδα και εξωτερικό, Κ.Α.Ε. 02.00.6431 Εκτιμώμενο 
Κόστος 2.500.00€ .  

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την ψήφιση από το ΔΣ του Δήμου Τεμπών όλου του 
πλάνου προβολής για το έτος 2022.  
 

Ο Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΙΚΩΝΗΣ 

………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 
 

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 της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής  και μετά από 
διαλογική συζήτηση και ψηφοφορία.  

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α  
 

 Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής προβολής του Δήμου Τεμπών, για το 
έτος 2022, ως κατωτέρω: 
 

• Καταχωρήσεις σε έντυπα, εφημερίδες, πληρωμένες διαφημίσεις στο διαδίκτυο 
προβολή και διαχείριση την ιστοσελίδα «GoTempi.gr.»,  καμπάνια για καλοκαιρινό και 
χειμερινό τουρισμό με προβολή ενεργειών, φωτογραφήσεις, διαφημιστικά βίντεο σε 
συνεργασία με όλους τους φορείς τουρισμού του Δήμου (Κ.Α.Ε. 02.00.6431).  

ΕΕκκττιιμμώώμμεεννοο  ΚΚόόσσττοοςς  1177..000000..000000€€    
 

• Συνεχής ενημέρωση και τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας GoTempi.gr, (K.A.E. 
02.00.6431). 

ΕΕκκττιιμμώώμμεεννοο  ΚΚόόσσττοοςς  22..550000..0000€€  ..  
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• Υλοποίηση προωθητικών ενεργειών στο διαδίκτυο (διαφημιστικές εκστρατείες σε 
Google ιστοσελίδα GoTempi.gr) και Facebook σε Ελλάδα και εξωτερικό, (Κ.Α.Ε. 
02.00.6431). 

ΕΕκκττιιμμώώμμεεννοο  ΚΚόόσσττοοςς  22..550000..0000€€  ..    
 

Το συνολικό κόστος όλων των προτεινόμενων δράσεων Τουριστικής Προβολής για το 
έτος 2022, ανέρχεται σε 22.000.00 €. 
 

Για την υλοποίηση των ανώτερων δράσεων, προϋπολογίζεται ότι υπάρχουν τα λοιπά κόστη. 
 

Ορίζεται το πλάνο επικοινωνίας και προβολής του Δήμου, με έμφαση τη διαφήμιση στον 
ηλεκτρονικό, έντυπο και περιοδικό τύπο της Θεσσαλίας. Επίσης, διαφημιστικές προβολές 
της ιστοσελίδας GoTempi.gr, μέσω διαφήμισης στη Google σε Ελλάδα και εξωτερικό, 
κυρίως στη Σερβία, Βουλγαρία, Τσεχία, Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Δημοκρατία της 
Βόρειας Μακεδονίας, Ρουμανία, Ουκρανία και Γερμανία.   
 
➢ Την υποβολή της παρούσας στη Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής και Συντονισμού, για 

την παροχή σύμφωνης γνώμης. 
 

 Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 43/2022 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 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. 

 
 

Μαϊμάρης Δημ. 
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