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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ
ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 1/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 18/2012
«Πεξί ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ θαηά ην έηνο 2012».
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 17 Ιαλνπαξίνπ 2012, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 17,00, ζπλήιζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
01/13-01-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε
λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη έλα (21) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνύινο πύξνο πξόεδξνο
1.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
2.
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
2.
Μαξνύζεο Υαξάιακπνο
3.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
3.
νπξιάο Ισάλλεο
4.
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
4.
Μηραιόπνπινο Μηραήι
5.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
5.
Υαξακήο Αληώληνο
6.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
6.
Σζάθνο Κσλζηαληίλνο
7.
Λύξαο Υαξάιακπνο
8.
Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο
9.
Πεηξάθεο Υξήζηνο
10. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ.
11. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
12. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
13. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
14. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
15. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
16. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
16. Σζάθνο Πέηξνο
18. Υξηζηάθνο ηαύξνο
19. Μέληεο Γεώξγηνο
20. Κξππσηόο Παλαγηώηεο
21. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Φπρνγπηόο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειώλαο, Μάξθνο
Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, θάγθνο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγίνπ Ισάλλνπ, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ.
Διαίαο, Κνληάθνο Ηιίαο Σ.Κ. Διίθαο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Πνιπρξνλίνπ Γεώξγηνο
Σ.Κ. Κππαξηζζίνπ, Μαλίθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Λακπνθάκπνπ, Βαξβαξέζζνο Γεώξγηνο Σ.Κ. Λαρίνπ,
Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ληξώλ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο
Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ.
Παθίσλ, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Παληαλάζζεο, αξγθάλεο Γεώξγηνο Σ.Κ. πθέαο,
Κιεξνλόκνο Κσλ/λνο Σ.Κ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινύ.
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ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Καηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ 12νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Παπαδάθεο Γεώξγηνο.

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 18ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο έδσζε ην ιόγν ζηνλ θ. Λύξα Υαξάιακπν, Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο
Αλάπηπμεο & Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκό. 15566/2011 εγθύθιην ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σνπξηζκνύ
ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ, κε ζέκα: «Καηεπζύλζεηο γηα ηελ νξζή εθαξκνγή
ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ζύκθσλεο γλώκεο, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 30 ηνπ Ν.3498/2006 (ΦΔΚ
230/Α’) πεξί ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ησλ θνξέσλ ηνπ ζηελνύ θαη ηνπ επξύηεξνπ δεκνζίνπ
ηνκέα» ελέξγεηεο πνπ αθνξνύλ ηε ηνπξηζηηθή πξνβνιή θαη δηαθήκηζε ησλ πεξηνρώλ ηεο
Διιάδαο από νπνηνδήπνηε δεκόζην θνξέα, πξέπεη λα ηεινύλ ζε πιήξε ελαξκόληζε πξνο ην
γεληθό ζρεδηαζκό θαη ηελ εμππεξέηεζε ησλ ζηόρσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο
ηεο ρώξαο ή ησλ πεξηνρώλ απηήο, πνπ θαηαξηίδεη ην Τπ. Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ζε ζπλεξγαζία
κε ηνλ ΔΟΣ. πλεκκέλα παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή εγθύθιηνο.
Λακβάλνληαο ππ’ όςηλ όηη κε ηελ πινπνίεζε νπνηαζδήπνηε δξάζεο απαηηείηαη ζύκθσλε
γλώκε ηνπ Τπνπξγείνπ, νθείιεη ν θάζε δεκόζηνο θνξέαο λα θαηαξηίδεη ην εηήζην πξόγξακκα
ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ επόκελνπ έηνπο ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα ππνβάιιεηαη ζηελ αξκόδηα
δηεύζπλζε γηα ζύκθσλε γλώκε.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζίαο εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, πξόγξακκα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο έηνπο
2012, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
ΓΗΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ ΔΣΟΤ 2012
Γεληθέο Καηεπζύλζεηο: Ο ηνπξηζκόο θαη ε γεσξγία απνηεινύλ γηα ηνλ Γήκν Μνλεκβαζίαο
ηνπο θπξηόηεξνπο ππιώλεο αλάπηπμεο. Ο Γήκνο Μνλεκβαζίαο απνηειεί έλαλ ηνπξηζηηθό
πξννξηζκό κε κεγάιε πνηθηινκνξθία, ηθαλό λα πξνζειθύζεη επηζθέπηεο ηόζν από ηελ ειιεληθή
όζν θαη από ηε δηεζλή αγνξά.
ηόρεπζε ηνπ Γήκνπ είλαη ε δεκηνπξγία ελόο ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ηθαλνύ λα απνηειέζεη
γηα ηνλ επηζθέπηε επηινγή γηα θύξηεο πνιπήκεξεο δηαθνπέο όρη κόλν θαηά ηελ πςειή ζεξηλή
πεξίνδν αιιά θαη γηα όιν ην ρξόλν. πγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ηεο πεξηνρήο πνπ βνεζνύλ ζηελ
επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζηόρνπ θαη πξόθεηηαη λα απνηειέζνπλ ηα ζεκαληηθόηεξα ζεκεία ηεο
ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο επηγξακκαηηθά είλαη:
- Η θαζηξνπνιηηεία ηεο Μνλεκβαζίαο. Έλαο πξννξηζκόο δηεζλώο αλαγλσξηζκέλνο.
- Η κεγάιε αθηνγξακκή ηνπ Γήκνπ κε ηνπο ζεκαληηθνύο παξαιηαθνύο νηθηζκνύο θαη ηελ κεγάιε
πνηθηιία παξαιηώλ αξθεηέο από ηηο νπνίεο είλαη βξαβεπκέλεο.
- Σα γεσινγηθά κλεκεία ηεο πεξηνρήο κε ζεκαληηθόηεξν ην ζπήιαην ηνπ Αγ. Αλδξέα Καζηαληά
θαη ην απνιηζσκέλν δάζνο ηεο πεξηνρήο ησλ Βνηώλ.
- Σν ηζηνξηθό, ζξεζθεπηηθό θαη πνιηηηζκηθό απόζεκα ηεο πεξηνρήο.
- Η πινύζηα θαη ηδηαίηεξε ρισξίδα θαη παλίδα θαζώο θαη ε παξνπζία δύν πδξνβηνηόπσλ
(Ληκλνζάιαζζα Γέξαθα θαη Λίκλε ηξνγγύιε).
- Σα ηδηαίηεξα ηνπηθά πξντόληα πςειήο πνηόηεηαο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ηνπηθή γαζηξνλνκία.
- Σα ηδηαίηεξα ηνπία πνπ απνηεινύλ ηδαληθό ππόβαζξν γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πεδνπνξηθνύ
ηνπξηζκνύ.
- Οη απεξηόξηζηεο δπλαηόηεηεο αλάπηπμεο αλαξξηρεηηθώλ πεδίσλ ιόγσ ηεο πιεζώξαο
θαηάιιεισλ ηνπνζεζηώλ.
- Η γεηηλίαζε κε ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο δηεζλνύο εκβέιεηαο όπσο ε Διαθόλεζνο, ν
Μπζηξάο, ηα Κύζεξα, ε Μάλε θαη ηα ζπήιαηα ηνπ Γηξνύ.
Βάζεη ησλ αλσηέξσ ν Γήκνο Μνλεκβαζίαο εληόο ηνπ 2012 ζθνπεύεη λα εθπνλήζεη
πξόγξακκα ηνπξηζηηθή πξνβνιήο, ην νπνίν ζα αλαπηπρζεί ζηνπο εμήο άμνλεο:
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Α) Πξνβνιή κέζω ίληεξλεη:
-Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο ηζηνζειίδαο κε απνθιεηζηηθά ηνπξηζηηθό ραξαθηήξα. Η ηζηνζειίδα ζα
είλαη δίγισζζε (Διιεληθά Αγγιηθά) κε πξόζεζε ζην κέιινλ λα κεηαθξαζηεί ηνπιάρηζηνλ θαη ζε
Ιηαιηθά, Γεξκαληθά .
- ύλαςε ζπκβάζεσλ γηα ηελ αλαξξίρεζε ηεο ηζηνζειίδαο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (SEO
Search Engine Optimization) θαζώο θαη ηελ πξνώζεζή ηεο κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο
δηθηύσζεο
-Έθδνζε θαη απνζηνιή δίγισζζνπ κεληαίνπ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ (newsletter) ζε παξαιήπηεο
εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ (επηζθέπηεο, ηνπξηζηηθνύο πξάθηνξεο, δεκνζηνγξάθνπο θ.η.ι.)
Β) Καηαρωξίζεηο ζε έληππν θαη ειεθηξνληθό ηύπν
- Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ζε έληππα, ξαδηόθσλα, ηειεόξαζε θαη ηζηνζειίδεο. Σα κέζα απηά
ζα είλαη ηνπηθήο θαη εζληθήο εκβέιεηαο αιιά θαη κέζα ηνπ εμσηεξηθνύ. Η ζηόρεπζε ζα είλαη ζε
κέζα εμεηδηθεπκέλα ζε ηνκείο πνπ ν Γήκνο επηζπκεί λα αλαπηύμεη. Π.ρ. πεδνπνξία, αλαξξίρεζε,
ζξεζθεπηηθόο ηνπξηζκόο θ.α.
- Γηαλνκή πιηθνύ πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ (έληππα, DVD θ.α.) κέζσ άιισλ εληύπσλ κε
εμεηδηθεπκέλν θνηλό.
Γ) Έθδνζε Δληύπωλ
-Έθδνζε ηνπξηζηηθώλ εληύπσλ, ραξηώλ θαη ηνπξηζηηθώλ νδεγώλ. Σα έληππα ζα είλαη γεληθνύ ή
ζεκαηηθνύ ραξαθηήξα.
Γ) πκκεηνρή ζε ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο
- πκκεηνρή ζε εθζέζεηο εληόο αιιά θπξίσο εθηόο Διιάδαο ζε ρώξεο ζηόρνπο όπσο ε Ιηαιία,
Γεξκαλία θαη Ρσζία.
Δ) Παξαγωγή νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ
- Παξαγσγή πξσηόηππνπ πιηθνύ πξνβνιήο όπσο ινγόηππα, θσηνγξαθίεο, καθέηεο, DVD,
ξαδηνθσληθά ζπνη, ληνθηκαληέξ θ.α.
Σ) Γεκηνπξγία ζεκείσλ πιεξνθόξεζεο (infokiosks) ζε επηιεγκέλνπο ρώξνπο (π.ρ. πινία,
θξνπαδηεξόπινηα, ζεκεία ππθλήο δηέιεπζεο επηζθεπηώλ θ.α.).
Γηα ηηο αλσηέξσ δξάζεηο ν Γήκνο ζα ζηεξηρζεί ηόζν ζε εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο, όζν θαη
ζηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, πνπ ζηειερώλνπλ ην γξαθείν ηνπξηζκνύ.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Λύξα, έιαβε ππόςε ην
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από
δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη νκόθωλα

Να δεηήζεη ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Σνπξηζκνύ ηνπ Τπνπξγείνπ
Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ, γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2012, κε ηνπο πην
θάησ ηξόπνπο:
Α) Πξνβνιή κέζω ίληεξλεη:
-Γεκηνπξγία ειεθηξνληθήο ηζηνζειίδαο κε απνθιεηζηηθά ηνπξηζηηθό ραξαθηήξα. Η ηζηνζειίδα ζα
είλαη δίγισζζε (Διιεληθά Αγγιηθά) κε πξόζεζε ζην κέιινλ λα κεηαθξαζηεί ηνπιάρηζηνλ θαη ζε
Ιηαιηθά, Γεξκαληθά .
- ύλαςε ζπκβάζεσλ γηα ηελ αλαξξίρεζε ηεο ηζηνζειίδαο ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο (SEO
Search Engine Optimization) θαζώο θαη ηελ πξνώζεζή ηεο κέζσ ησλ ηζηνζειίδσλ θνηλσληθήο
δηθηύσζεο
-Έθδνζε θαη απνζηνιή δίγισζζνπ κεληαίνπ ελεκεξσηηθνύ δειηίνπ (newsletter) ζε παξαιήπηεο
εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ (επηζθέπηεο, ηνπξηζηηθνύο πξάθηνξεο, δεκνζηνγξάθνπο θ.η.ι.)

3

ΑΔΑ: ΒΟΝ8ΩΚ9-1Λ7
Β) Καηαρωξίζεηο ζε έληππν θαη ειεθηξνληθό ηύπν:
- Γηαθεκηζηηθέο θαηαρσξίζεηο ζε έληππα, ξαδηόθσλα, ηειεόξαζε θαη ηζηνζειίδεο. Σα κέζα απηά
ζα είλαη ηνπηθήο θαη εζληθήο εκβέιεηαο αιιά θαη κέζα ηνπ εμσηεξηθνύ. Η ζηόρεπζε ζα είλαη ζε
κέζα εμεηδηθεπκέλα ζε ηνκείο πνπ ν Γήκνο επηζπκεί λα αλαπηύμεη. Π.ρ. πεδνπνξία, αλαξξίρεζε,
ζξεζθεπηηθόο ηνπξηζκόο θ.α.
- Γηαλνκή πιηθνύ πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ (έληππα, DVD θ.α.) κέζσ άιισλ εληύπσλ κε
εμεηδηθεπκέλν θνηλό.
Γ) Έθδνζε Δληύπωλ:
-Έθδνζε ηνπξηζηηθώλ εληύπσλ, ραξηώλ θαη ηνπξηζηηθώλ νδεγώλ. Σα έληππα ζα είλαη γεληθνύ ή
ζεκαηηθνύ ραξαθηήξα.
Γ) πκκεηνρή ζε ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο:
- πκκεηνρή ζε εθζέζεηο εληόο αιιά θπξίσο εθηόο Διιάδαο ζε ρώξεο ζηόρνπο όπσο ε Ιηαιία,
Γεξκαλία θαη Ρσζία.
Δ) Παξαγωγή νπηηθναθνπζηηθνύ πιηθνύ:
- Παξαγσγή πξσηόηππνπ πιηθνύ πξνβνιήο όπσο ινγόηππα, θσηνγξαθίεο, καθέηεο, DVD,
ξαδηνθσληθά ζπνη, ληνθηκαληέξ θ.α.
Σ) Γεκηνπξγία ζεκείσλ πιεξνθόξεζεο (infokiosks) ζε επηιεγκέλνπο ρώξνπο (π.ρ. πινία,
θξνπαδηεξόπινηα, ζεκεία ππθλήο δηέιεπζεο επηζθεπηώλ θ.α.).
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 18/2012.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνύινο πύξνο
Μέληεο Γεώξγηνο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο
Λύξαο Υαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ.
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Σζάθνο Πέηξνο
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Κξππσηόο Παλαγηώηεο
Παπαδάθε Δπγελία
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
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