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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                                      

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ  

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

Από ην πξαθηηθό ηεο  24εο/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  393/2012 
 
«Πεξί ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ θαηά ην έηνο 2013». 
 
    ηνπο Κνιάνπο ζήκεξα ζηηο 19 Γεθεκβξίνπ 2012, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 17:00, 
ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ 
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 24/14-12-2012 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα (άξζξν 67  
Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87) θαη δεκνζηεύζεθε απζεκεξόλ ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ.   
   Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηξία (23) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνύινο πύξνο            Πξόεδξνο Γ.. 1. Θνπηζνληθνιήο Υαξάι. Αληηδήκαξρνο 
2. Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο  Γξακκαηέαο Γ.. 2. Σζάθνο Πέηξνο          Αληηπξόεδξνο Γ.. 
3. Βνπλειάθεο Γεώξγηνο       Αληηδήκαξρνο 3. Σζαθαηίλνπ Θαηεξίλα 
4. Θνιιηάθνο Ησάλλεο           Αληηδήκαξρνο  4. Παπαδάθεο Γεώξγηνο 
5. Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο        
6. Πεηξάθεο Υξήζηνο           Αληηδήκαξρνο   
7. νπξιάο Ησάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
8. Αιεηθέξε Παλαγηώηα   
9. Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο   
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 

Θαινγεξίλεο Ζιίαο 
Ιύξαο Υαξάιακπνο 
Καξνύζεο Υαξάιακπνο 
Κηραιόπνπινο Κηραήι 
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 

  

15. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
16. ηαζάθεο Παλαγηώηεο   
17. Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο   
18. Υαξακήο Αληώληνο   
19. Υξηζηάθνο ηαύξνο   
20. Σζάθνο Θσλ/λνο   
21. 
22. 

Κέληεο Γεώξγηνο 
Θξππσηόο Παλαγηώηεο 

  

23. 
 

Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
 

  

Ζ πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ζξαθιή Σξηρείιε. 
   Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ, Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ θαη ησλ εθπξνζώπσλ ησλ 
Σνπηθώλ Θνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Θ. Λεάπνιεο, Φπρνγπηόο Ησάλλεο 
Σ.Θ. Αγγειώλαο, Κπίιηαο Γεώξγηνο Αγ. Ληθνιάνπ Κνλεκβαζίαο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Θ. Διαίαο, 
Σδεξεθόο Αλάξγπξνο Σ.Θ. Θάησ Θαζηαλέαο, Ρακάθεο Θσλ/λνο Σ.Θ. Θνπιεληίσλ, Βαξβαξέζζνο 
Γεώξγηνο Σ.Θ. Ιαρίνπ, Αξηηληόο Παλαγηώηεο Σ.Θ. Ιηξώλ, Θαξνύλεο Κηραήι Σ.Θ. Παθίσλ, 
Θιεξνλόκνο Θσλ/λνο Σ.Θ. Σαιάλησλ.  
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ. 
   Κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 5νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Γεώξγηνο Κέληεο, κεηά ηε ζπδήηεζε 
ηνπ 9νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Ησάλλεο νπξιάο. 
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Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 20ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο 

έδσζε ην ιόγν ζηνλ Πξόεδξν Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο θαη Σνπξηζκνύ θ. Ιύξα, ν νπνίνο είπε ηα 
εμήο: 

ύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. 14840/25-10-2012 εγθύθιην ηεο Γεληθήο Γηεύζπλζεο Σνπξηζηηθήο 
Πνιηηηθήο θαη Οξγάλσζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνύ, κε ζέκα: «Θαηεπζύλζεηο γηα ηελ νξζή 
εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο παξνρήο ζύκθσλεο γλώκεο, πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 30 ηνπ 
Λ.3498/2006 (ΦΔΘ 230/Α’) πεξί ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ησλ θνξέσλ ηνπ ζηελνύ θαη ηνπ 
επξύηεξνπ δεκνζίνπ ηνκέα», ελέξγεηεο πνπ αθνξνύλ ζηελ 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.  

Ιακβάλνληαο 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. 

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ε Δπηηξνπή Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ 
Κνλεκβαζίαο εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην, ην πξόγξακκα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο γηα 
ην έηνο 2013.  

Παίξλνληαο ην ιόγν ν θ. Υξηζηάθνο πξνηείλεη ηα εμήο γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ 
Γήκνπ: 

Α. Έθδνζε πιεξνθνξηαθνύ έληππνπ 8 σο 16 ζειίδσλ, κηθξνύ κεγέζνπο ην νπνίν θαηά 
θύξην ιόγν ζα απεπζύλεηαη ζηνπο επηζθέπηεο πνπ έρνπλ ήδε έξζεη ζην Γήκν καο θαη ζα δίλεη 
πιεξνθνξίεο γηα ηα αμηνζέαηα  ηνπ δήκνπ, ζπήιαηα θαζηαληάο, Θάβν Καιηάο, πεξηνρή Εάξαθα, 
θ.η.ι. κε ζηόρν λα απμήζεη ηηο κέξεο δηακνλήο ησλ επηζθεπηώλ. Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα είλαη 
πόζνη από ηνπο επηζθέπηεο ηεο Κνλεκβαζηάο  μέξνπλ γηα ηα ζπήιαηα ηεο Θαζηαληάο; Ζ έθδνζε 
ηνπ εληύπνπ  πξέπεη λα είλαη πξώηε πξνηεξαηόηεηα γηα ην επόκελν έηνο.  

Β. Δγγξαθή πίζησζεο γηα ηε ζύληαμε κειέηεο γηα βειηίσζε ησλ ιηκεληθώλ 
εγθαηαζηάζεσλ Κνλεκβαζίαο ώζηε λα γίλεηαη αζθαιέζηεξα θαη πνην άλεηα ε πξνζάξαμε ησλ 
θξνπαδηεξόπινησλ ζηε Κνλεκβάζηα ηα νπνία κπνξνύλ λα ηνλώζνπλ ηνλ ηνπξηζκό ζε όιεο ηηο 
πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ.  

Γ. Ζ παξνπζία απεζηαικέλσλ ηνπ Γήκνπ κε ην θαηάιιειν νπηηθναθνπζηηθό πιηθό πνπ 
έρεη παξαρζεί ην έηνο 2012 ζε ζπγθεθξηκέλεο εθπνκπέο ηεο ηειεόξαζεο γηα πξνβνιή ηεο 
πεξηνρήο. Γηαθήκηζε ζε ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο ηεο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο κε παξνρή δώξσλ 
από επαγγεικαηίεο. 

Γ. Ζ ζηειέρσζε ηνπ γξαθείνπ ηνπξηζκνύ θαη δεκνζίσλ ζρέζεσλ ηνπ Γήκνπ κε 
ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ θαη ε δηαθήκηζε ηνπ Γήκνπ ζε πξεζβείεο, γξαθεία ηνπ ΔΟΣ, ζπιινγηθνύο 
θνξείο θ.η.ι.  

Γ. Δγγξαθή πίζησζεο γηα  νξγαλσκέλε παξνπζία ζε δπν εθζέζεηο ζην εμσηεξηθό.  
Δ. Δγγξαθή πίζησζεο γηα εθπόλεζεο ζπγθνηλσληαθήο κειέηεο ζηε Κνλεκβάζηα θαη ζηνπο 

 ππόινηπνπο ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο ηνπ δήκνπ.  
Ε. Ζ απαζρόιεζε ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο κε ζέκαηα όπσο παξαεκπόξην, παξάλνκα 

θαηαιύκαηα, ζπγθνηλσληαθή ξύζκηζε ηηο πεξηόδνπο αηρκήο θαη κέηξεζε ηεο ερνξύπαλζεο ησλ 
θαηαζηεκάησλ.  

Ζ) Δγγξαθή πίζησζεο γηα βειηίσζε ηεο ηζηνζειίδαο, ζπγγξαθή θεηκέλσλ, αλαλέσζε 
θσηνγξαθηώλ, έθδνζε ηεο ηνπξηζηηθήο ηζηνζειίδαο γηα θηλεηά ηειέθσλα, tablet.  

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ιύξα, έιαβε ππόςε ην 
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 75 Η παξ. 8 θαη 158 παξ. 3 πεξίπη. 
δ ηνπ Λ. 3463/2006, ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 9 ηνπ Λ. 3270/2004 όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ην άξζξν 
30 ηνπ Λ. 3498/2006, ηελ εγθύθιην 15566/24-11-2011 ηνπ Τπ. Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ θαη 
κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 Απνθαζίδεη νκόθωλα  
Σελ πινπνίεζε Πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο γηα ην 

έηνο 2013, σο εμήο: 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ  

ΓΗΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ ΔΣΟΤ 2013 
 

ηόρνη: Ο ηνπξηζκόο θαη ε γεσξγία απνηεινύλ γηα ην Γήκν Κνλεκβαζίαο ηνπο θπξηόηεξνπο 
ππιώλεο αλάπηπμεο. Ο Γήκνο Κνλεκβαζίαο απνηειεί έλαλ ηνπξηζηηθό πξννξηζκό κε κεγάιε 
πνηθηινκνξθία, ηθαλό λα πξνζειθύζεη επηζθέπηεο ηόζν από ηελ ειιεληθή όζν θαη από ηε δηεζλή 
αγνξά.  

Σν πξόγξακκα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο γηα ην έηνο 2013 έρεη σο ζηόρν αθ’ ελόο ηελ 
ηζρπξνπνίεζε ηνπ πξννξηζκνύ ζηε ζπλείδεζε ηνπ ειιεληθνύ θνηλνύ, αθ’ εηέξνπ ηελ δηείζδπζε 
ζηε δηεζλή ηνπξηζηηθή αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα δηεθδηθήζεη από απηή απμεκέλν κεξίδην 
επηζθεπηώλ.   

Σν πξόγξακκα ηνπξηζηηθή πξνβνιήο ζα αλαπηπρζεί ζηνπο εμήο άμνλεο: 
 

Α) Πξνβνιή κέζω δηαδηθηύνπ:  
-Κεηάθξαζε ηεο ηνπξηζηηθήο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ ζε επηπιένλ γιώζζεο. Πξνηείλνληαη ε 
Ρσζηθή, Γεξκαληθή, Ηηαιηθή θαη Σνύξθηθε.  
-Βειηίσζε ηεο ελ ιόγσ ηζηνζειίδαο κε ζύγρξνλεο εθαξκνγέο επηθνηλσλίαο όπσο ηηο δσληαλέο 
θάκεξεο δηαδηθηύνπ (web cams), ειεθηξνληθά δεκνςεθίζκαηα γηα ιόγνπο πξνβνιήο, 
δηαγσληζκνύο θ.η.ι. 
-Βειηίσζε ηεο ελ ιόγσ ηζηνζειίδαο κε επηιεγκέλα θείκελα ή θσηνγξαθίεο όπνπ απηό θξίλεηαη 
απαξαίηεην. 
-Γεκηνπξγία ειεθηξνληθνύ ηαμηδησηηθνύ νδεγνύ κε ηε κνξθή εθαξκνγήο γηα λένπ ηύπνπ θηλεηά 
ηειέθσλα (smart phones).  
 

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. Πξνηεξαηόηεηα ζα δνζεί ζε 
κέζα εζληθήο εκβέιεηαο θαη κέζα ηνπ εμσηεξηθνύ.  
 

Γ) Έθδνζε Δληύπωλ: 
-Έθδνζε γεληθνύ εληύπνπ ζε δύν ηνπιάρηζην γιώζζεο κε θύξην ζθνπό ηε δηαλνκή ηνπ ζε 
πειάηεο ησλ ηνπξηζηηθώλ θαηαιπκάησλ ηεο πεξηνρήο. θνπόο είλαη ε παξόηξπλζε ηνπ επηζθέπηε 
λα επηζθεθζεί ην ζύλνιν ηνπ Γήκνπ ρσξίο λα παξακέλεη κόλν ζην κέξνο δηακνλήο ηνπ. 
- Έθδνζε ράξηε ηνπ Θάζηξνπ ηεο Κνλεκβαζίαο.  
- Έθδνζε ράξηε ησλ πεδνπνξηθώλ δηαδξνκώλ ηνπ Γήκνπ Κνλεκβαζίαο. 
- Δπαλέθδνζε ππάξρνληνο ράξηε ηνπ Γήκνπ θπξίσο ζηελ αγγιηθή γιώζζα πξνο δηαλνκή ηνπ 
ζηνπο επηβάηεο ησλ θξνπαδηεξόπινησλ, ιόγσ εμαληιήζεσο ησλ απνζεκάησλ. 
- Δπαλέθδνζε εληύπνπ γηα ην ζπήιαην Θαζηαληάο θαη ην Απνιηζσκέλν Γάζνο ιόγσ εμαληιήζεσο 
ησλ απνζεκάησλ. 
 

Γ) πκκεηνρή ζε ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο: 
- πκκεηνρή ζε εθζέζεηο εληόο αιιά θπξίσο εθηόο Διιάδαο ζε ρώξεο ζηόρνπο όπσο ε Ηηαιία, 
Γεξκαλία θαη Ρσζία. 
 

Δ) Γεκηνπξγία ζεκείωλ πιεξνθόξεζεο επηζθεπηώλ ζε πνιπζύρλαζηα ζεκεία 
ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο. 
 

Γηα ηηο αλσηέξσ δξάζεηο ν Γήκνο ζα ζηεξηρζεί ηόζν ζε εμσηεξηθνύο ζπλεξγάηεο όζν θαη 
ζηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ, πνπ ζηειερώλνπλ ην γξαθείν ηνπξηζκνύ. Παξάιιεια ζα 
αλαδεηεζνύλ ηξόπνη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο επαγγεικαηίεο ηνπ ηνπξηζκνύ ηεο πεξηνρήο ζε δξάζεηο 
όπσο π.ρ. ε έθδνζε εληύπσλ. 
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Σν παξαπάλσ πξόγξακκα ζα πινπνηεζεί κεηά ηελ παξνρή ζύκθσλεο γλώκεο ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Σνπξηζκνύ. 
 
    Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  393/2012. 
 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ. 
       Ο Πξόεδξνο                   Ο Γξακκαηέαο                Σα Κέιε 

 Αβδνύινο πύξνο  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αθξηβέο Απόζπαζκα 
Ζ Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

Καπξνκηράιεο Θσλ/λνο Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο 
Θνιιηάθνο Ησάλλεο  Αληηδήκαξρνο 
Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλαγηώηα 
Αληηδήκαξρνο 
Πεηξάθεο Υξήζηνο  Αληηδήκαξρνο 
Αιεηθέξε Παλαγηώηα 
Ηαηξόπνπινο Γεκήηξηνο 
Θαινγεξίλεο Ζιίαο 
Ιύξαο Υαξάιακπνο 
Καξνύζεο Υαξάιακπνο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηώηεο 
Καζηνξόπνπινο Λεθηάξηνο 
Κηραιόπνπινο Κηραήι 
Ληθνιηλάθνο Παλαγηώηεο 
Υαξακήο Αληώληνο 
Υξηζηάθνο ηαύξνο 
Σζάθνο Θσλζηαληίλνο 
Θξππσηόο Παλαγηώηεο  
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο 
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