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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                          

ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ     

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 
 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο  6/2013 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. 
 

Αξηζ. Απόθαζεο  62/2013 
 
«Πεξί δηαζέζεωο πηζηώζεωλ γηα ηελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ Γήκνπ». 
 
    ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο είθνζη (20) ηνπ κελφο Μαξηίνπ 2013, εκέξα ηεο εβδνκάδνο 
Σεηάξηε θαη ψξα 17,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή 
δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ 
Μνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 6/15-03-2013 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε 
νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ 
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). 
   Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ 
βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη δχν (22) δειαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΣΔ                        ΑΠΟΝΣΔ 
1. Αβδνχινο πχξνο            Πξφεδξνο Γ..  Μηραιφπνπινο Μηραήι  Αληηπξφεδξνο Γ.. 
2. Χξηζηάθνο ηαχξνο        Γξακκαηέαο Γ..  Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 
3. Βνπλειάθεο Γεψξγηνο       Αληηδήκαξρνο  Πεηξάθεο Χξήζηνο 
4. Καινγεξίλεο Ηιίαο           Αληηδήκαξρνο   Σζάθνο Κσλ/λνο 
5. Κνπηζνληθνιήο Χαξάι.      Αληηδήκαξρνο  Κξππσηφο Παλαγηψηεο  
6. Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο     Αληηδήκαξρνο   
7. Πξηθηάθε-Χ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο   
8. νπξιάο Ισάλλεο             Αληηδήκαξρνο   
9. Αιεηθέξε Παλαγηψηα   
10. Κνιιηάθνο Ισάλλεο   
11. Λχξαο Χαξάιακπνο   
12. Μαξνχζεο Χαξάιακπνο   
13. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο   
14. ηαζάθεο Παλαγηψηεο   
15. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα   
16. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο   
17. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο   
18. Παπαδάθεο Γεψξγηνο   
19. Σζάθνο Πέηξνο   
20. Χαξακήο Αληψληνο   
21. Μέληεο Γεψξγηνο   
22. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο   

  Η πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε. 
   Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 
εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Κ. 
Μνιάσλ, Μπηιιίλεο Παλαγηψηεο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Ψπρνγπηφο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειψλαο, Μάξθνο 
Παλαγηψηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Μπαηζάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Αγίσλ Απνζηφισλ, Σδάθαο Γεψξγηνο 
Σ.Κ. Διαίαο, Αξηηληφο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ληξψλ.  
   ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 
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  Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Χαξακήο Αληψληνο, κεηά ηε 
ζπδήηεζε ηνπ 8νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Παπαδάθεο Γεψξγηνο θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 2νπ, 
3νπ θαη 4νπ ζέκαηνο απνρψξεζε ν θ. Μέληεο Γεψξγηνο. 
 
   Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην έλαην (9ν) ζέκα ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ θ. Λχξα Χαξάιακπν, πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο 
Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: 
    χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 158 παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν. 3463/2006, πηζηψζεηο 
πνπ είλαη γξακκέλεο ζηνπο νηθείνπο θσδηθνχο αξηζκνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ  ηνπ Γήκνπ κπνξεί 
λα δηαηεζνχλ κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ πνπ αθνξνχλ: 
Α] Δζληθέο ή ηνπηθέο γηνξηέο ή άιισο ηδίσο πνιηηηζηηθέο, κνξθσηηθέο,  ςπραγσγηθέο, αζιεηηθέο 
εθδειψζεηο, ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλψλεη ν Γήκνο, εθφζνλ ζρεηίδνληαη κε ηελ 
εδαθηθή ηνπ πεξηθέξεηα θαη ζπλδένληαη κε ηελ πξναγσγή ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ή ησλ πνιηηηζηηθψλ θαη πλεπκαηηθψλ ελδηαθεξφλησλ ησλ θαηνίθσλ ηνπ. 
B] φκνηεο εθδειψζεηο πνπ νξγαλψλνπλ άιινη θνξείο θαη ζπκκεηέρεη ν Γήκνο. 
Γ]…… 
Γ]  Σελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή, κε θάζε πξφζθνξα κέζν, ηνπ Γήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο. 

Η Δπηηξνπή Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο Γήκνπ Μνλεκβαζίαο έπεηηα απφ ηελ 
ζπλεδξίαζε ηεο 04/03/2013, κε εηζήγεζή ηεο θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεζεί ηνπξηζηηθά ν δήκνο, 
πξνηείλεη λα δηαηεζνχλ ηα εμήο πνζά:   

 1. Γηα θαηαρσξίζεηο ζε έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα ζπλνιηθφ πνζφ 14.250,00 € ην 
νπνίν αλαιχεηαη σο εμήο: 

 3.690,00 €  γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθνχ ζπλδέζκνπ (banner) ζηελ ηζηνζειίδα 
www.diakopes.gr ηνπ Γεκνζηνγξαθηθνχ Οξγαληζκνχ Λακπξάθε Α.Δ. Ο ζχλδεζκνο απηφο ζα 
παξαπέκπεη ην ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 
www.monemvasia.gr. Η αλάξηεζε ηνπ ζπλδέζκνπ ζα δηαξθέζεη απφ 1-4-2013  έσο 30-6-2013. 

 1.230,00€  €  γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθνχ ζπλδέζκνπ (banner) ζηελ ηζηνζειίδα 
www.gamos.gr ηνπ Γεκνζηνγξαθηθνχ Οξγαληζκνχ Λακπξάθε Α.Δ. Ο ζχλδεζκνο απηφο ζα 
παξαπέκπεη ην ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ 
www.monemvasia.gr. Η αλάξηεζε ηνπ ζπλδέζκνπ ζα δηαξθέζεη απφ 1-4-2013  έσο 30-4-2013. 

 750,00 € γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθνχ ζπλδέζκνπ (banner) ζηελ ηζηνζειίδα 
www.meteo.gr ηνπ Δζληθνχ Αζηεξνζθνπείνπ Αζελψλ.  Ο ζχλδεζκνο απηφο ζα παξαπέκπεη ην 
ρξήζηε ηνπ δηαδηθηχνπ ζηελ ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.monemvasia.gr. Η 
αλάξηεζε ηνπ ζπλδέζκνπ ζα έρεη εηήζηα δηάξθεηα. 

 350,00 €  γηα δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ζην πεξηνδηθφ ‘’Σνπξηζηηθή αγνξά’’.  

 1.230,00 € γηα ηε δηαθεκηζηηθή θαηαρψξεζε ζηνλ εηήζην ηνπξηζηηθφ νδεγφ «TOURIST 
GUIDE OF GREECE». 

 3.000,00 € γηα ηελ αλακεηάδνζε ξαδηνθσληθψλ κελπκάησλ ζε ηξεηο ξαδηνθσληθνχο 
ζηαζκνχο ηνπ λνκνχ Λαθσλίαο θαηά ηελ πεξίνδν 15-6-2013 έσο 15-9-2013. Πξνηείλεηαη ε 
αλακεηάδνζε 5 ξαδηνθσληθψλ ζπνη αλά εκέξα θαη αλά ζηαζκφ. 

 4.000,00 € γηα ηελ ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθψλ ζπλδέζκσλ (banners) ζηελ πξψηε ζειίδα 5 
ιαθσληθψλ εηδεζενγξαθηθψλ ηζηνζειίδσλ. Οη ζχλδεζκνη απηνί ζα παξαπέκπνπλ ηνλ ρξήζηε ηνπ 
δηαδηθηχνπ ζηελ ηνπξηζηηθή ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ www.monemvasia.gr. Η αλάξηεζε ησλ 
ζπλδέζκσλ ζα δηαξθέζεη απφ 1-5-2013 έσο 15-9-2013. 

2. Γηα πξνκήζεηα ηνπξηζηηθψλ θπιιαδίσλ θαη εληχπσλ ζπλνιηθφ πνζφ 3.160,00 € ην νπνίν 
αλαιχεηαη σο εμήο: 

 1.360,00 € γηα ηελ επαλέθδνζε 10.000 (δέθα ρηιηάδσλ) ηεκαρίσλ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 
θπιιαδίνπ γηα ην ζπήιαην ηεο Καζηαληάο θαη ην Απνιηζσκέλν δάζνο Αγίνπ Νηθνιάνπ Βνηψλ. Η 
επαλέθδνζε θξίλεηαη απαξαίηεηε ιφγσ εμαληιήζεσο ηεο πξνεγνχκελεο έθδνζεο. 

 1.800,00 € γηα ηελ επαλέθδνζε 10.000 (δέθα ρηιηάδσλ) ηεκαρίσλ ηνπ δηαθεκηζηηθνχ 
ηνπξηζηηθνχ ράξηε ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο ζηελ Αγγιηθή γιψζζα. Η επαλέθδνζε θξίλεηαη 
απαξαίηεηε ιφγσ εμαληιήζεσο ηεο πξνεγνχκελεο έθδνζεο θαη αλάγθεο δηαλνκήο ζηνπο επηβάηεο 
ησλ θξνπαδηεξφπινησλ πνπ πξνζεγγίδνπλ ην ιηκάλη ηεο Μνλεκβαζίαο. 
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3. 2.500,00 € γηα ηε ζπκκεηνρή  ηνπ Γήκνπ ζηελ Έθζεζε Λαθσληθψλ Πξντφλησλ πνπ ζα 
δηνξγαλσζεί ζηνλ ζηαζκφ κεηξφ ηεο πιαηείαο πληάγκαηνο ην δηάζηεκα απφ 28-31 Μαξηίνπ 
2013. 

4. 6.150,00 € γηα ηε δεκηνπξγία θαη πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ ηνπξηζηηθνχ νδεγνχ κε ηε 
κνξθή εθαξκνγήο γηα έμππλα θηλεηά ηειέθσλα (smartphones). 

ην ζθέινο ησλ εμφδσλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2013 έρνπλ εγγξαθεί νη εμήο 
πηζηψζεηο: 
    Πίζησζε πνζνχ 24.600,00€  ζηνλ Κ.Α.Δ. 00.6432.005 κε ηίηιν «Καηαρσξήζεηο ζε έληππα 
θαη ειεθηξνληθά ΜΜΔ γηα ηνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ δήκνπ». 
   Πίζησζε πνζνχ 10.000,00€ ζηνλ Κ.Α.Δ. 00.6431.001 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα-εθηχπσζε 
ηνπξηζηηθψλ θπιιαδίσλ – ραξηψλ». 
   Πίζησζε πνζνχ 8.000,00€ ζηνλ Κ.Α.Δ. 00.6432.001 κε ηίηιν «Γαπάλεο εθζέζεσλ ζην 
εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ». 
   Πίζησζε πνζνχ 14.000,00€ ζηνλ Κ.Α.Δ.  00.6432.004 κε ηίηιν «Σνπξηζηηθή πξνβνιή ηνπ 
δήκνπ πιελ θαηαρσξήζεσλ»    
   Πξνθεηκέλνπ ν δήκνο καο λα πξνβεί ζε δξάζεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο γηα ην έηνο 2013,  
ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο Γήκνπ 
Μνλεκβαζίαο, πξνηείλεηαη ε δηάζεζε (ςήθηζε) πηζηψζεσλ γηα ην ζθνπφ απηφ σο εμήο: 

1. Απφ ηνλ Κ.Α.Δ 00.6432.05 λα δηαηεζεί πίζησζε 14.250,00 € γηα θαηαρσξήζεηο ζε έληππα 
θαη ειεθηξνληθά ΜΜΔ. 

2. Απφ ηνλ Κ.Α.Δ. 00.6431.001 λα δηαηεζεί πίζησζε 3.160,00 € γηα επαλεθηχπσζε 
ηνπξηζηηθψλ θπιιαδίσλ–ραξηψλ. 

3. Απφ ηνλ Κ.Α.Δ. 00. 6432.001 λα δηαηεζεί πίζησζε 2.500,00 € γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ δήκνπ 
ζε Έθζεζε Λαθσληθψλ Πξντφλησλ. 

4. Απφ ηνλ Κ.Α.Δ. 00.6432.004 λα δηαηεζεί πίζησζε 6.150,00 € γηα ηε δεκηνπξγία θαη 
πξνκήζεηα ειεθηξνληθνχ ηνπξηζηηθνχ νδεγνχ κε ηελ κνξθή εθαξκνγήο γηα έμππλα θηλεηά 
ηειέθσλα (smartphones).       

Ο θ. Χξηζηάθνο είπε: Δίλαη πξνθαλέο φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο λα γίλεηαη δηαθήκηζε 
ηεο πεξηνρήο ηνπ Γήκνπ καο ζηα ηνπηθά κέζα  ελεκέξσζεο , ξαδηνθσληθνχο ζηαζκνχο, site .  Οη 
θάηνηθνη ηνπ Ννκνχ Λαθσλίαο γλσξίδνπλ ζε ζπληξηπηηθφ βαζκφ ηηο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ καο θαη 
δελ ππάξρεη θαλέλαο ιφγνο δηαθήκηζεο θαη πξνβνιήο πνπ λα απεπζχλεηαη ζηνπο θαηνίθνπο ηεο 
Λαθσλίαο.  Η εηθφλα ζηελ πιαηεία ησλ Μνιάσλ  ηνπηθφο ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο λα δηαθεκίδεη ηε 
Μνλεκβαζία είλαη ηνπιάρηζηνλ αζηεία  θαη ζίγνπξα αδηθεί ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Γήκνπ καο ζην 
ηνπξηζηηθφ ηνκέα. Πξέπεη λα είλαη παλειιήληα πξσηνηππία ίζσο θαη παγθφζκηα.  Αδηακθηζβήηεηα 
ηα ηνπηθά κέζα ελεκέξσζεο παξάγνπλ έξγν θαη πξέπεη ν δήκνο λα ηα ζηεξίδεη αιιά απηφ ζα 
κπνξνχζε λα γίλεη κε ηελ πξνβνιή ησλ πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ πνπ ζα γίλνπλ ηελ ζεξηλή 
πεξίνδν νπφηε ε πξνβνιή ζα είρε θαη νπζηαζηηθφ αληηθείκελν. Αλ δνχκε ηηο δξάζεηο ζηελ 
δηαθήκηζε θαη ηελ πξνβνιή ηνπξηζηηθψλ δήκσλ ηεο ρψξαο, φπσο ησλ δήκσλ ηεο Κξήηεο, ηελ 
Ρφδν, ηελ Πάξν, ηελ Νάμν, ηελ Κέξθπξα ζα δνχκε φηη ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία 
ζπκκεηέρνπλ ζε εθζέζεηο ζην εμσηεξηθφ (Ρσζία, Μηιάλν, Γεξκαλία, Οιιαλδία θ.η.ι.). Η 
Μνλεκβαζία θαη ε επξχηεξε πεξηνρή απνηειεί πξνβεβιεκέλε πεξηνρή ζε παλειιήλην θαη δηεζλέο 
επίπεδν θαη πξέπεη λα έρεη ηελ αλάινγε πξνβνιή νπσζδήπνηε φρη ζε ηνπηθά κέζα. Πξηλ ηελ 
ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο ηνπξηζκνχ ζπγθέληξσζα πξνηάζεηο απφ επαγγεικαηίεο ηνπξηζκνχ ηεο 
Μνλεκβαζίαο νη φπνηνη έζεζαλ θχξηα πξνηεξαηφηεηα ηελ επέλδπζε ηνπ Γήκνπ ζην δηαδίθηπν, 
φπσο ε επέθηαζε ηνπ site  ζε άιιεο γιψζζεο Ρσζηθά, Γεξκαληθά, Γαιιηθά. Πξέπεη λα γίλεη 
βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Γήκνπ, λέα ζπγγξαθή θεηκέλσλ θαη 
θσηνγξαθηψλ.  Δπεηδή φπσο γλσξίδνπκε ε Μνλεκβαζία απνηειεί  ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ κε 
κεγάιε εκβέιεηα πξέπεη φπσο έρσ πξνηείλεη λα ζρεδηαζηεί έλα έληππν ην νπνίν λα πξνβάιεη φιεο 
ηηο πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ ψζηε ν θάζε επηζθέπηεο λα έρεη γλψζε ησλ πεξηνρψλ ηνπ Γήκνπ θαη λα 
ηα επηζθέπηεηαη ζηελ δηάξθεηα ηεο δηακνλήο ηνπ. πκθσλψ κε ηελ δηάζεζε πηζηψζεσλ πνπ 
έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ πξνβνιή ηνπ Γήκνπ ζην δηαδίθηπν θαη θαηαςεθίδσ ηηο ππφινηπεο.  

Ο θ. Π. Σζάθνο είπε: Θα πξέπεη λα απεπζπλζνχκε παλειιαδηθά θαη λα κελ πεξηνξηζηνχκε 
ζηε Λαθσλία. Χξεηαδφκαζηε αλζξψπνπο γηα λα δηαλπθηεξεχζνπλ. Ίζσο ζα πξέπεη λα γίλεη θαη κηα 
ηαηλία λα πξνβιεζεί θπξίσο απφ ηα θξαηηθά θαλάιηα. Πνιινί δήκνη εκθαλίδνπλ ηέηνηεο πξνβνιέο. 
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Γηαθσλψ θαη δε ςεθίδσ ην πνζφ ησλ 7.000 € γηα δηαθήκηζε ζηε Λαθσλία. Γελ ρξεηάδνληαη 7.000 
€ γη’ απηφ ην ζέκα. 

Ο θ. ππξηδάθνο είπε:  Θα πξέπεη λα ξίμνπκε ην βάξνο ζηνπο επαγγεικαηίεο, ελνηθηαδφκελα, 
μελνδνρεία λα γίλνπλ φζν θαιχηεξνη κπνξνχλ, δελ ππάξρεη θαιχηεξε δηαθήκηζε απ’ απηφλ πνπ 
ζα θχγεη θαη ζα καο δηαθεκίζεη. Απφ ην εμσηεξηθφ δελ έξρνληαη δηφηη δελ ππάξρεη αεξνδξφκην. 
Να απεπζπλζνχκε ζε έιιελεο απφ πάξηε, Καιακάηα, Αζήλα. 

Ο θ. Μαζηνξφπνπινο είπε: Ο Γήκνο δηαζέηεη ρξήκαηα γηα δηαθήκηζε. Γηα νξηζκέλεο 
πηζηψζεηο δελ έρσ πεηζηεί γηα ηε ζθνπηκφηεηά ηνπο θαη αλ κε αληίζηνηρεο πηζηψζεηο ζα 
κπνξνχζακε πνιιαπιάζηα νθέιε ζην δήηεκα ηνπ ηνπξηζκνχ. Σα ζέκαηα ηεο ηνπξηζηηθήο 
πξνβνιήο δε ιχλνληαη κε ηέηνηνπο ηξφπνπο, ζα πξέπεη ν Γήκνο λα επαλαζρεδηάζεη ηελ πνιηηηθή 
ηνπ ζην ζέκα απηφ. ε ζεκηλάξην πνπ δηνξγαλψζεθε, εηδηθφο επηζηήκνλαο είπε φηη απηφ πνπ ζα 
πξνζειθχζεη είλαη ην ηεη α ηεη, ηη ζα κεηαθέξεη ν έλαο ζηνλ άιινλ. Σν ζέκα ηεο ηνπξηζηηθήο 
πξνβνιήο ζα πξέπεη λα ην δνχκε ελδερνκέλσο θαη κε κηα εκεξίδα. 

Ο θ. Γεκεηξφπνπινο είπε: Απνηέιεζκα ε δηαθήκηζε έρεη, φηαλ γίλεηαη απηνδηαθήκηζε, 
δειαδή ε πνηφηεηα παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πνπ ηελ πξνζθέξνπλ. Θα 
πξέπεη φινη νη επαγγεικαηίεο λα ζπληνληζηνχλ θαη λα πξνβάινπλ κηα ηέηνηα πνηφηεηα, πνπ ζα 
πξνζειθχζεη. Σα ππφινηπα δελ έρνπλ απνηέιεζκα. 

Ο θ. Μέληεο είπε: Θα δεηήζσ λα εληζρπζνχλ νξηζκέλα, φπσο ε επαλέθδνζε ηνπ θπιιαδίνπ 
γηα ην απνιηζσκέλν δάζνο θαη ην ζπήιαην ηεο Καζηαληάο, εθηηκψ φηη δε θηάλνπλ ηα 10.000 
αληίηππα, λα γίλνπλ 20.000 ή λα εληζρπζνχλ ζηνλ αλάινγν αξηζκφ, δηφηη ζα πξέπεη λα 
βνεζήζνπκε ζην ζεκείν επηθνηλσλίαο ηνπ Γήκνπ καο κε ην Γήκν Διαθνλήζνπ, θάπνπ ζηε 
δηαδξνκή απηή λα ηνπνζεηεζνχλ θάπνηα stants λα θαίλνληαη απηά πνπ δείρλνπκε γηα ην Γήκν 
καο. Δπίζεο θαη κέζα ζηελ Διαθφλεζν ζε δηάθνξα μελνδνρεία, αλαιακβάλσ εγψ πξνζσπηθά λα 
δηαζέζσ πάλσ απφ 5.000 ηέηνηα θπιιάδηα. Θεσξψ φηη θαη ην επφκελν (δηαθεκηζηηθφο ράξηεο 
ζηελ Αγγιηθή) πξέπεη λα δηπιαζηαζηεί θη απηφ δηφηη δελ είλαη κφλν ην ιηκάλη ηεο Μνλεκβαζίαο 
πνπ πηάλνπλ πινία, απφ θέηνο ζα πηάλνπλ 2 πινία θαη ζην ιηκάλη ηεο Νεάπνιεο. Σα ξαδηνθσληθά 
κελχκαηα πξέπεη λα δίλνληαη, αιιά κήπσο πξέπεη λα κεησζνχλ, ηα 3.000 € λα γίλνπλ 2.000 ή 
ελάκηζη θαη ηα 4.000 λα γίλνπλ δχν ή δπφκηζη.  

 Ο θ. Νηθνιηλάθνο είπε: νβαξή ππφζεζε ν ηνπξηζκφο θαη φπσο ιέλε ε βαξηά βηνκεραλία ηεο 
ρψξαο θαη εκείο ηελ αληηκεησπίδνπκε επηδεξκηθά κε ηελ έλλνηα φηη ε επηηξνπή ηνπξηζκνχ είλαη 
θαηαθεξκαηηζκέλε θαη ιίγν μεθνκκέλε απφ ην θπζηθφ ηεο ρψξν πνπ ελδερνκέλσο λα είλαη ην 
λνκηθφ πξφζσπν, λα ζπλδεζνχλ νη πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο κε ην ηνπξηζηηθφ πξντφλ. Να 
επηιέγνπκε θάζε ρξφλν δχν λνκνχο πνπ ζεσξνχκε φηη ππάξρεη ηνπξηζηηθφ ξεχκα θαη λα γίλεηαη 
εθεί κηα δηαθήκηζε. Γηαηί πξέπεη λα γίλεηαη ζπλέρεηα ζηα ΜΜΔ ηεο Λαθσλίαο, αλ ζέινπκε λα 
βνεζήζνπκε ηα ΜΜΔ ηεο Λαθσλίαο, λα γίλεη κε άιιν ηξφπν, φπσο επηρνξήγεζε. Να εξεπλεζεί ε 
πεξίπησζε ηεο δεκηνπξγίαο ελφο παθέηνπ. Πνιινί πξννξηζκνί είλαη ζε κεγάια ηνπξηζηηθά 
γξαθεία ζαλ παθέηα. Απηφ απαηηεί πνιχ κεγάιν θφπν θαη ζπλεξγαζία κε ηνπο επαγγεικαηίεο. 
Ίζσο απηφο λα είλαη ν ζπνπδαηφηεξνο ηνκέαο.  

Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Λχξα, έιαβε ππφςε ην 
πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 158 παξ. 3 δ) ηνπ Ν. 3463/2006 
θαη κεηά απφ  δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

Απνθαζίδεη θαηά πιεηνψεθία 
 Γηαζέηεη ηηο πηζηψζεηο γηα ηηο δξάζεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζίαο γηα ην 
έηνο 2013: 

1. ηνλ Κ.Α.Δ. 00.6432.05 πίζησζε 14.250,00 € γηα θαηαρσξήζεηο ζε έληππα θαη 
ειεθηξνληθά ΜΜΔ. 

2. ηνλ Κ.Α.Δ. 00.6431.001 πίζησζε 4.300,00 € γηα επαλεθηχπσζε ηνπξηζηηθψλ 
θπιιαδίσλ–ραξηψλ. 

3. ηνλ Κ.Α.Δ. 00.6432.001 πίζησζε 2.500,00 € γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ δήκνπ ζηελ 
Έθζεζε Λαθσληθψλ Πξντφλησλ. 

4. ηνλ Κ.Α.Δ. 00.6432.004 πίζησζε 6.150,00 € γηα ηε δεκηνπξγία θαη πξνκήζεηα 
ειεθηξνληθνχ ηνπξηζηηθνχ νδεγνχ κε ηε κνξθή εθαξκνγήο γηα έμππλα θηλεηά 
ηειέθσλα (smartphones).       

Μεηνςεθνχλησλ ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ θ.θ. Νηθνιηλάθνπ θαη Χξηζηάθνπ, ν νπνίνο (θ. 
Χξηζηάθνο) ςεθίδεη κφλν ηηο πηζηψζεηο πνπ έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ πξνβνιή ηνπ Γήκνπ ζην 
δηαδίθηπν. 
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Ο θ. Μαζηνξφπνπινο ςεθίδεη ζεηηθά κε επηθχιαμε γηα ηε δηαθήκηζε ζηα ΜΜΔ Λαθσλίαο, 
ελψ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ smartphones δελ παίξλεη ζέζε.  

Ο θ. Π. Σζάθνο ςεθίδεη ζεηηθά κε ηελ παξαηήξεζε λα πεξηνξηζηεί ην πνζφ ησλ 7.000 € γηα 
ηε δηαθήκηζε ζηα ΜΜΔ Λαθσλίαο.  
 

Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  62/2013. 
 

   Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ. 
       Ο Πξφεδξνο                 Ο Γξακκαηέαο                  Σα Μέιε 

 Αβδνχινο πχξνο  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Αθξηβέο Απφζπαζκα 

Η Δηδηθή Γξακκαηέαο 

 
 

Παπαδάθε Δπγελία 

Χξηζηάθνο ηαχξνο Βνπλειάθεο Γεψξγηνο Αληηδήκαξρνο 

Καινγεξίλεο Ηιίαο  Αληηδήκαξρνο 

Κνπηζνληθνιήο Χαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο 

Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο  Αληηδήκαξρνο 

Πξηθηάθε-Χ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο 

νπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο 

Αιεηθέξε Παλαγηψηα 
Κνιιηάθνο Ισάλλεο 
Λχξαο Χαξάιακπνο 
Μαξνχζεο Χαξάιακπνο 
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 
ηαζάθεο Παλαγηψηεο 
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 
Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο 
Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο 
Σζάθνο Πέηξνο 
Μέληεο Γεψξγηνο 
Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο 
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