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ΓΡΑΦΕΙΟ :ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 07/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Αριθμ.Απόφ. 139/2016
ΘΕΜΑ : Χαρακτηρισμός θέματος, μη συμπεριλαμβανομένου στην ημερήσια διάταξη ως
κατεπείγοντος προς συζήτηση και που αφορά στην: ¨ Έγκριση ετήσιου προγράμματος
τουριστικής προβολής του Δήμου Αλμωπίας 2016 και υποβολή του στην αρμόδια
Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, για σύμφωνη γνώμη¨
Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 27 Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20.00΄
(8.00 μ.μ.) συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο Αλμωπίας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με
αριθμό 18190/19-7-2016, που δόθηκε στον καθένα δημοτικό σύμβουλο και σε Προέδρους Τοπικών Διαμερισμάτων
χωριστά, σύμφωνα με τα άρθρα 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρ. 95 του Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ).
Παρόντος και του Δημάρχου κ. Μπίνου Δημητρίου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., πως υπήρχε νόμιμη
απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών παραβρέθηκαν παρόντα εικοσιτέσσερα (24) μέλη και
ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
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Σωτηριάδης Συμεών - Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Ουργαντζόγλου Απόστολος
Αβραμίκας Στέφανος
Κετικίδης Ιωάννης
Χουρσόγλου Χρήστος
Μπάτσης Χρήστος
Γούδης Γεώργιος
Σαββίδης Γεώργιος
Τσιμτσιρίδης Γεώργιος
Βέσκος Δημήτριος
Χατζηγιαννίδης Γεώργιος
Δόντσος Χρήστος
Γεωργίου Χρήστος
Ρώσσης Ιωάννης
Ζαχαριάδης Κων/νος
Πασόης Δημήτριος
Παρούτογλου Νικόλαος
Νικολαϊδης Κωνσταντίνος
Θεοδωρίδης Αναστάσιος
Ιωαννίδης Ιωάννης
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21- Μπαγκή Αικατέρινη
22- Ασβεστόπουλος Δημήτριος
23- Αμπάρη Γεωργία

24- Κόγιος Ανδρέας
ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ
1- Ζιάκα – Βαλιανάτου Μαρία-Κωνσταντίνα
2- Καλδερεμτζή Δέσποινα
3- Μπογδάνης Μιχαήλ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Ταρασίδης Γρηγόριος – Δημοτικής Κοινότητας Αριδαίας
2. Ματζηρίδης Βασίλειος-Τοπικής Κοινότητας Βορεινού
3. Καμαριέρης Κρυστάλλης – Τοπικής Κοινότητας Δωροθέας
4. Χατζηανδρέου Νικόλαος-Τοπικής Κοινότητας Εξαπλατάνου
5. Ουργαντζόγλου Ιωάννης- Τοπικής Κοινότητας Θηριόπετρας
6. Βένου Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Ίδας
7. Μποτσφαρης Ιωάννης – Τοπικής Κοινότητας Λουτρακίου
8. Αλεξίου Σοφία-Τοπικής Κοινότητας Λυκοστόμου
9. Αντωνίου Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Μεγαπλατάνου
10. Μπαρμπαγιάννης Ιωάννης-Τοπικής Κοινότητας Πιπεριάς
11. Γιουρούκη Μαρία-Τοπικής Κοινότητας Προμάχων
12. Μήντσης Νικόλαος- Τοπικής Κοινότητας Σωσάνδρας
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, δεκαοκτώ (18),
οι οποίοι προσκλήθηκαν νόμιμα σύμφωνα με την παρ.8 του άρθρ. 67 του Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Θεοδωρίδου Κ. Μεταμόρφη, για την τήρηση των
πρακτικών.
Τα έξι (6) θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθούν πριν τα θέματα
ημερήσιας διάταξης.
Παρόντες στην συνεδρίαση ήταν και οι Ειδικοί Συνεργάτες του Δημάρχου, κα Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη, κ.
Μπίνος Αναστάσιος και κ. Μπελιοβάνης Πολυχρόνης.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, κα Καλδερεμτζή Δέσποινα και κ. Μπογδάνης Μιχαήλ, απουσίαζαν δικαιολογημένα
από τη συνεδρίαση.
Οι κ.κ. Κόγιος Ανδρέας, Νικολαϊδης Κων/νος, Θεοδωρίδης Αναστάσιος και Χουρσόγλου Χρήστος
αποχώρησαν από την συνεδρίαση κατά την συζήτηση των προ ημερησίας διάταξης θεμάτων.
Μετά την ψήφιση του 14ου θέματος ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ. Ιωαννίδης Ιωάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 02ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής :
Με την παρ. 7 του άρθρ. 67 του Ν. 3852/2010 ορίζονται τα εξής :
«7. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα
θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή
ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του
προέδρου ή του Δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη
πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη
είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση για αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της
συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά το Δήμαρχο εκφράζουν τις
απόψεις τους οι επικεφαλείς των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»
Βάσει των ανωτέρω πριν τη συζήτηση των θεμάτων ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος Δ.Σ. ανέφερε ότι κρίνεται
επείγουσα η λήψη απόφασης για την “Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Αλμωπίας
2016 και υποβολής του στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, για σύμφωνη γνώμη για τους
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εξής λόγους: “Στα πλαίσια της πράξης “Living history, Living nature II”, προβλέπεται η ανάπτυξη μιας ψηφιακής
εφαρμογής για κινητά, στην οποία θα παρουσιάζονται τόποι της Αλμωπίας με τουριστικό ενδιαφέρον. Πριν την
παραλαβή της ψηφιακής εφαρμογής, είναι απαραίτητη η θετική γνωμοδότηση του ΕΟΤ, αφού πρόκειται για δράση
τουριστικής προβολής που μπορεί να διαδοθεί τόσο πανελλαδικά όσο και στο εξωτερικό. Για την εξέταση της ψηφιακής
εφαρμογής από τον ΕΟΤ, προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή της δράσης στο ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του
Δήμου, το οποίο εγκρίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η ψηφιακή εφαρμογή πρέπει
να παραδοθεί εντός του Αυγούστου. Μέχρι τη λήξη του χρονοδιαγράμματος, πρέπει να γίνουν και οι προσαρμογές που
πιθανόν να ζητηθούν από τον ΕΟΤ. Για αυτό το λόγο, προτείνεται η εξέταση του θέματος «Έγκριση ετήσιου
προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Αλμωπίας 2016 και υποβολή του στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής
Γραμματείας Τουρισμού, για σύμφωνη γνώμη», ως έκτακτο, στην τακτική συνεδρίαση του Ιουλίου”
Το Δ.Σ. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση και όπως ειδικότερα στα
μαγνητοφωνημένα πρακτικά καταγράφονται,
και αφού έλαβε υπόψη του
• την παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
•

το περιεχόμενο του προαναφερόμενου θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη,
πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του
Αποφασίζει ομόφωνα

Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην «Έγκριση ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του
Δήμου Αλμωπίας 2016 και υποβολή του στην αρμόδια Διεύθυνση της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, για
σύμφωνη γνώμη». Από τη στιγμή που το Δημοτικό Συμβούλιο με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού
των μελών του αποφάσισε ότι το εν λόγω θέμα, το οποίο δεν ήταν γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον,
θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος επίσης με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών
του.
Κατόπιν το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος ο οποίος μεταξύ
άλλων έθεσε υπόψη των μελών την από 20-7-2016 σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, η οποία έχει ως
εξής :
“Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 30 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α’) περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και ευρύτερου
δημόσιου τομέα.
2. Την 514666/24.12.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. με θέμα «Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής
σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων» (ΑΔΑ:
ΩΥ09469ΗΙΖ-Ε08) και τη συνημμένη εγκύκλιο στην οποία αναφέρεται ότι οι Περιφερειακές Διοικήσεις της Χώρας, οι
ΟΤΑ, οι πάσης φύσεως Οργανισμοί οι οποίοι υλοποιούν προγράμματα δράσεων τουριστικής προβολής, καλούνται να
υποβάλλουν ετησίως, σχέδιο προγράμματος στον ΕΟΤ, προκειμένου μετά από διάλογο και συνεργασία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του ΕΟΤ, να καταλήξουν στην κατάρτιση μίας ολοκληρωμένης πρότασης.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών προβολής του φορέα, είτε αυτές θα υλοποιηθούν με
αυτεπιστασία είτε με ανάδοχο και θα αναλύει τους βασικούς άξονες (π.χ. συμμετοχή σε εκθέσεις, σχεδιασμός εντύπων
κα), το χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες ενέργειες, όπου αυτό είναι εφικτό εκ των προτέρων.
3. Την εγκεκριμένη πράξη με ακρωνύμιο Lhi-Lna II στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-π.Γ.Δ.Μ.
2007-2013, στην οποία προβλέπεται η ανάπτυξη μιας τουριστικής ψηφιακής εφαρμογής
Σας υποβάλλουμε προς έγκριση το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αλμωπίας για το έτος 2016, με την
επισήμανση ότι η προβλεπόμενη δράση χρηματοδοτείται από χρηματοδοτικό πρόγραμμα χωρίς επιβάρυνση της
οικονομικής κατάστασης του Δήμου.
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ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ - ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Living history – Living
nature II
(Lhi-Lna II)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Ψηφιακή εφαρμογή για κινητά
(app) με παρουσίαση των
τουριστικών πόρων του Δήμου
Αλμωπίας

ΠΟΣΟ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΜΕΧΡΙ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ

15.000,00

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2016

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση των κάτωθι:
Α. Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Προβολής του Δήμου Αλμωπίας όπως παρουσιάζεται ανωτέρω.
Β. Έγκριση υποβολής του στη Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης ΕΟΤ για την παροχή σύμφωνης γνώμης και
εξουσιοδότηση του Δημάρχου για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.”
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και όπως ειδικότερα στα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της ν.
7/2016 συνεδρίασης κατεγράφησαν και αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της και του Αντιδημάρχου
Οικονομικών Υπηρεσιών και έλαβε υπόψη:
1. Το άρθρο 30 του Ν. 3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α’) περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και
ευρύτερου δημόσιου τομέα.
2. Την 514666/24.12.2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.
3. Την εγκεκριμένη πράξη με ακρωνύμιο Lhi-Lna II στο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδαπ.Γ.Δ.Μ. 2007-2013, στην οποία προβλέπεται η ανάπτυξη μιας τουριστικής ψηφιακής εφαρμογής

Αποφασίζει ομόφωνα
Α. Εγκρίνει το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αλμωπίας , ως εξής :
ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ - ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Living history – Living
nature II
(Lhi-Lna II)

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Ψηφιακή εφαρμογή για κινητά
(app) με παρουσίαση των
τουριστικών πόρων του Δήμου
Αλμωπίας

ΠΟΣΟ
(ΜΕ Φ.Π.Α)

ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΜΕΧΡΙ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ
ΑΞΟΝΑΣ

15.000,00

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
2016

ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΟΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

B. Υποβάλλει το Ετήσιο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής στη Δ/νση Έρευνας Αγοράς και Διαφήμισης ΕΟΤ για
την παροχή σύμφωνης γνώμης.
Γ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο, κ. Μπίνο Δημήτριο για όλες τις περαιτέρω ενέργειες

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 139/2016

……………………………………………………………………………………………………………
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(υπογραφή)
Ακριβές Απόσπασμα
Αριδαία 27-7-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
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ΤΑ ΜΕΛΗ
(υπογραφές)

