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ΘΕΜΑ: Καηάρηηζε θαη έγθρηζε Εηεζίοσ Προγράκκαηος Σοσρηζηηθής Προβοιής 

Δήκοσ Δσηηθής άκοσ, έηοσς 2022. 

 

ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 07
ελ

  Φεβξνπαξίνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο 

Γεπηέξα, χζηεξα απφ ηελ 974/01-02-2022 πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηα άξζξα απηά 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηηο αξηζ. πξση. 18318/13-03-

2020 θαη 33282/29-05-2020 έγγξαθα ηνπ ΤΠ.Δ. «πεξί ζχγθιηζεο ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ θαηά ην δηάζηεκα ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο θαη δηάδνζεο ηνπ 

θνξσλντνχ». 

Πξηλ απφ ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ πξφεδξν, φηη ππήξρε ε 

λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ (27) κειψλ, ζπκκεηέρνπλ ζηε 

ηειεδηάζθεςε κέζσ ηεο πιαηθφξκαο epresence.gov.gr  (21) κέιε. 

ηε ηειεδηάζθεςε ζπκκεηέρνπλ νη εμήο: 

σκκεηέτοληες  

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

5.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

6.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

7.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

8.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

9.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

10.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

11.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

12.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

13.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

14.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

15.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

16.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

17.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

18.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

19.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

20.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

21.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 
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        Με ζσκκεηέτοληες 

 

1.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

2.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

3.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

4.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

5.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

6.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

 

 

 

Προζειεύζεης  - Αποτωρήζεης 

 Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 2
νπ

 ζέκαηνο θαη ψξα 18:33΄ πξνζήιζε ν Αληηδήκαξρνο 

θ.Γεψξγηνο Γηαθνζηακάηεο. 

 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λφκηκα θαη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ θαη 

ζπκκεηείραλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Καξινβαζίσλ θ.Νηθνινχ 

Δκκαλνπήι, ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Τδξνχζζαο θ.Δπγεληθφο Υξηζηφδνπινο, ν 

πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Κνληαηίθσλ θ.Παγσλδηψηεο ηακάηηνο, ν πξφεδξνο ηεο 

Κνηλφηεηαο Κνζκαδαίσλ θ.Καξαγηαλλάθεο ηαχξνο, ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο 

Γξαθαίσλ θ.Καξακαξνχδεο Κσλ/λνο θαη ν πξφεδξνο ηεο Κνηλφηεηαο Καιηζέαο 

θ.Παπαγεσξγίνπ ηαχξνο.  

 

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεψξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ε  πξφεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Κνληνξηάλνο Βαζίιεηνο,    

θ.Καξαγηαλλίδεο Ισάλλεο, θ.Κεξακηηδήο Ισάλλεο, θ.Κηινπθηψηεο Δκκαλνπήι θαη ε 

Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξψλε Ισάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο 

ζεκάησλ θαη Β] ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο θ.Αλδξεάδνπ νπιηάλα θαη ν εηδηθφο 

ζπλεξγάηεο ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ γηα ζέκαηα πνιηηηθήο πξνζηαζίαο 

θ.αθειιάξεο Υξηζηφδνπινο. 

 

 

ΘΕΜΑ 4ολ: Καηάρηηζε θαη έγθρηζε εηεζίοσ προγράκκαηος ηοσρηζηηθής 

προβοιής Δήκοσ Δσηηθής άκοσ, έηοσς 2022. 

 

 

 

………………………………………………………………………………………….. 
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Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ   θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (4
ν
)  ηέηαξην  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο, 

έδσζε ηνλ ιφγν  ζηελ Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Ισάλλα Παηξψλε   θαη ε νπνία 

είπε πξνο ηα κέιε ηνπ πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

Σν παξφλ Πξφγξακκα Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ θαηαξηίζηεθε κε βάζε ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηνπ Διιεληθνχ Σνπξηζκνχ  γηα ην έηνο 2022 θαη ζχκθσλα  κε  

ηνπο ζηφρνπο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ησλ λεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ 

Αηγαίνπ. Σν ζρέδην θαηαηίζεηαη ζηε Δπηηξνπή Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο άκνπ,  γηα  γλσκνδφηεζε  θαη ιήςε απφθαζεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

Σν  Πξφγξακκα Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο  κπνξεί λα αλαζεσξείηαη ζηελ πεξίπησζε 

νπζηαζηηθψλ αιιαγψλ ζην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ.  

Η βαζηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Δ.Ο.Σ είλαη ε αλάδεημε ηεο Διιάδαο ζε  θνξπθαίν, 

ειθπζηηθφ, πνιπλεζηαθφ  ηνπξηζηηθφ πξννξηζκφ, κε πνιππνίθηιε ελδνρψξα,  πνπ 

πξνζθέξεη αζθάιεηα, νηθεηφηεηα, πνηνηηθέο ππεξεζίεο θαη επδσία, απζεληηθέο θαη 

εμαηνκηθεπκέλεο εκπεηξίεο ζεκαηηθνχ ηνπξηζκνχ,   θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

Ο άλζξσπνο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν. Δηδηθφηεξα γηα ην 2021, ην αίζζεκα πνπ 

πξνέθπςε απφ ηελ αλαζθάιεηα, ηελ απνκφλσζε, ηε κνλνηνλία, ηελ αβεβαηφηεηα θαη 

ην θφβν πνπ θπξηαξρεί ζε φινπο ηνπο αλζξψπνπο ζηνλ πιαλήηε, είλαη θνηλφ ζε φινπο 

ηνπο αλζξψπνπο ζηνλ θφζκν. 

Σο Σοσρηζηηθό Προϊόλ 

 

Γεδνκέλνπ φηη γηα ην 2021 ε αζθάιεηα,  ε εξεκία θαη ε δπλαηφηεηα απνθπγήο 

πνιπθνζκίαο  απνηεινχλ βαζηθά θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ελφο 

ηνπξηζηηθνχ  πξννξηζκνχ, ε επηθνηλσλία πξνηείλεηαη λα εζηηάδεη πξψηηζηα ζηνπο εμήο 

ζεκαηηθνχο άμνλεο: 

 Ήιηνο θαη ζάιαζζα 

 Σνπξηζκφο επεμίαο θαη αλαδσνγφλεζεο  (wellness) 

 Σνπξηζκφο πνιπηειείαο 

 Τπαίζξηεο δξαζηεξηφηεηεο 

 Δλαιιαθηηθφο Σνπξηζκφο /Δλαιιαθηηθή Διιάδα (βνπλά, πνηάκηα, ιίκλεο, 

ελδνρψξα) 

 Θαιάζζηνο ηνπξηζκφο  (yachting, sailing, diving) 

 Γαζηξνλνκία 

  

Γεπηεξεπφλησο, ζπλδπαζηηθά κε ηνπο αλσηέξσ ζεκαηηθνχο άμνλεο,  δηαηεξείηαη ε 

πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ ζεκαηηθψλ/ελαιιαθηηθψλ πξντφλησλ  πνπ είλαη 

ζεκαληηθνί γηα ηνλ ειιεληθφ ηνπξηζκφ , θαη αλάπηπμή ηνπο απνηειεί δηαρξνληθφ 

ζηφρν ηνπ ΔΟΣ. 

 Πνιηηηζηηθφο Σνπξηζκφο 

 Θξεζθεπηηθφο / Πξνζθπλεκαηηθφο ηνπξηζκφο 

 Σνπξηζκφο Πφιεσλ / City breaks 

 Αζιεηηθφο ηνπξηζκφο  - Πξνπνλεηηθφο ηνπξηζκφο 
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 πλεδξηαθφο ηνπξηζκφο/ηνπξηζκφο θηλήηξσλ 

 

χκθσλα κε ηνλ Δηήζην Πξφγξακκα Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Βνξείνπ Αηγαίνπ  θαη δεδνκέλνπ, φηη νη δξάζεηο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο νθείινπλ λα 

ζπλερίδνληαη παξάιιεια, θαη κάιηζηα ζε απηή ηελ ζπγθπξία, κε ηδηαίηεξε έκθαζε θαη 

έληαζε ζην ςεθηαθφ θνκκάηη, πνπ ζα είλαη ην θχξην εξγαιείν καο γηα ην επφκελν 

δηάζηεκα, θαηαξηίζηεθε ην πξφγξακκα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηεο Πεξηθέξεηα 

Βνξείνπ Αηγαίνπ γηα ην 2022, κε ζηαζεξφ πξνζαλαηνιηζκφ ζηνπο παξαθάησ 

βαζηθνχο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: 

 Αχμεζε ηεο αλαγλωρηζηκόηεηας ησλ λεζηψλ ηεο Π.Β.Α. θαη αλάπηπμε δηαθξηηήο 

ηνπξηζηηθήο ηαπηφηεηαο, ηφζν γηα ην ζχλνιν ηεο Π.Β.Α., φζν θαη γηα θάζε λεζί 

μερσξηζηά (destination brand) 

  Πξνβνιή ησλ λεζηψλ ηεο Π.Β.Α. σο πξννξηζκψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ 

έλα αζθαιές, δηαθοροποηεκέλο θαη εηδηθό τουριστικό προϊόν, βαζηζκέλν ζηα 

ηδηαίηεξα θπζηθά θαη πνιηηηζκηθά γλσξίζκαηα ηνπ θάζε λεζηνχ. 

 Γηαζχλδεζε ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο κε ηε γαζηρολοκία, ηελ αγροδηαηροθή, 

ηνλ πνιηηηζκφ θαη ην πεξηβάιινλ ησλ λεζηψλ, ψζηε λα ππάξμεη εκβάζπλζε ηεο 

δηαζχλδεζεο ηνπ ηνπξηζκνχ κε άιινπο παξαγσγηθνχο θιάδνπο 

 Πξνζέιθπζε κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ επηζθεπηψλ κε άκβισλζε ηες εποτηθόηεηας 

ηες ηοσρηζηηθής δήηεζες θαη επηκήθσλζε ηες ηοσρηζηηθής περηόδοσ 

Η δεκηνπξγία ηεο «ηδηαίηερες ηοσρηζηηθής ηασηόηεηας» ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, 

βαζίδεηαη ζηελ αλάδεημε  εηδηθψλ  κνξθψλ ηνπξηζκνχ θαη ζηελ επηκήθπλζε ηεο 

ηνπξηζηηθήο πεξηφδνπ, ηελ πξνψζεζε θαη πξνβνιή πξνηάζεσλ γηα νκάδεο - ζηφρνπο 

φπσο ν πνιηηηζηηθφο, ζξεζθεπηηθφο θαη πεξηβαιινληηθφο ή θπζηνιαηξηθφο ηνπξηζκφο, 

ν ζρνιηθφο ή εθπαηδεπηηθφο ηνπξηζκφο, ηνπξηζκφο ηξίηεο ειηθίαο, ν ηακαηηθφο 

ηνπξηζκφο θ.ν.θ.).  

Ο ζρεδηαζκφο θαη ν πξνυπνινγηζκφο δαπαλψλ είλαη ελδεηθηηθφο θαη απνηειεί φξην 

δαπαλψλ πνπ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ πάληα κε ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα ηνπ Γήκνπ 

θαη κε βάζε ηηο εθάζηνηε ζπγθπξίεο.  

 

χκθσλα κε ην Ν.3852/2010 άξζξν 96, νη Γήκνη ζπκκεηέρνπλ θαη ρξεκαηνδνηνχλ 

ηελ εθηέιεζε πξνγξακκάησλ θαη κέηξσλ εθφζνλ απηά ζπκβάιινπλ ζηελ ηνπξηζηηθή 

αλάπηπμε. Η ζπγρξεκαηνδφηεζε ζπλήζσο πινπνηείηαη κέζσ επξσπατθψλ 

πξνγξακκάησλ θάζε κνξθήο ή απφ ίδηα δηαζέζηκα ηνπ Γήκνπ. Πέξαλ απηψλ νη Γήκνη 

κπνξνχλ λα ζρεδηάδνπλ ηελ ηνπξηζηηθή αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη λα 

αλαιακβάλνπλ ηνλ ξφιν ηνπ ζπληνληζηή κεηαμχ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ 

(stakeholders), πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα. Η ζχληαμε ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδίνπ γηα ηνλ ηνπξηζκφ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ελαξκφληζε κε ηνλ πεξηθεξεηαθφ 

ζρεδηαζκφ αθνχ κέζσ ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ εθηεινχληαη θαη έξγα ησλ Γήκσλ. Η 

Απηνδηνίθεζε κπνξεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Πεξηθέξεηα ή κε ηδηψηεο- επελδπηέο λα 

αλαιάβεη ηελ δεκηνπξγία έξγσλ εηδηθήο ηνπξηζηηθήο ππνδνκήο φπσο γηα παξάδεηγκα 

ζπλεδξηαθψλ θέληξσλ, ηνπξηζηηθψλ ιηκέλσλ, θέληξσλ Ιακαηηθψλ Πεγψλ θιπ. 

Ωζηφζν ε δηαρείξηζε ησλ ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, κε άιια ιφγηα, ε αλάπηπμε ηνπ 

πξννξηζκνχ (πνηνηηθά θαη πνζνηηθά) θαη ε πξνζθνξά ηνπξηζηηθψλ ππεξεζηψλ θαη 
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«προϊόληωλ», ζπκβαηψλ κε ηηο πξνζδνθίεο ησλ θαηαλαισηψλ, ελ κέρεη κόλο 

αποηειεί έργο ηες Σοπηθής Ασηοδηοίθεζες. 

 

Η πξνζπάζεηα πξέπεη λα είλαη ζπιινγηθή. Απνηππψλεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο 

επηινγέο πνπ έρεη ν θάζε εκπιεθφκελνο θνξέαο ψζηε λα ζπκβάιεη ζην κέγηζην 

δπλαηφ ζηελ πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ ηνπ Γήκνπ. Η  εμσζηξέθεηα, νη ζπλέξγεηεο θαη 

ε βηψζηκε αλάπηπμε απνηεινχλ αλακθίβνια ην κέιινλ ηνπ ηνπξηζκνχ 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο λέεο ηερλνινγίεο θαη θαηλνηφκεο θαιέο πξαθηηθέο. 

 

 Γξαζηεξηνπνηνχκαζηε πάληα κε γλψκνλα ην εζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

ζην νπνίν αλήθνπκε θαη ην νπνίν φπσο απνδείρηεθε αλαηξέπεη ηελ πνξεία ησλ 

πξαγκάησλ ζην δηελεθέο. ην πιαίζην απηφ ζπδεηνχληαη θαη απνθαζίδνληαη ην φξακα 

ηνπ Γήκνπ θαη νη ζηξαηεγηθέο γηα ηελ εθπιήξσζε απηνχ ηνπ νξάκαηνο πνπ είλαη:  

 

 Η αλάδεημε ηεο ηδηαίηεξεο ηαπηφηεηαο θαη ειθπζηηθφηεηαο ηεο ησλ ΓΔ 

Καξινβαζίσλ θαη Μαξαζνθάκπνπ θαη ε θαζηέξσζή ηνπο σο κνλαδηθνχο 

ηαμηδησηηθνχο πξννξηζκνχο κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη θπζηνγλσκία 

 Η ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ 

θαηνίθσλ. 

 Σελ ελίζρπζε & ελδπλάκσζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο 

Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ. 

 Αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη δεκηνπξγία επελδχζεσλ κε 

πξνζηηζέκελε αμία γηα ην κέιινλ. 

Έρνληαο ππφςε:  

1. ηηο αξηζ. 14840/25-10-2012 θαη 514666/24-12-2014 Δγθπθιίνπο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ-Διιεληθνχ Οξγαληζκνχ Σνπξηζκνχ (Δ.Ο.Σ), - Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Πξνβνιήο -Γηεχζπλζεο Έξεπλαο Αγνξάο θαη Γηαθήκηζεο, 

2. ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 75, 93 , 95 & 96 ηνπ Ν. 3463/2006 ΦΔΚ 

Α΄114/8.06.2006, (Γεκνηηθφο Κνηλνηηθφο θψδηθαο), 

3. ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65, 66, 67, 68, 69 & 94 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87 

Α΄7.06.2010), φπσο ηζρχνπλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα ηνπ λ. 4555/2018 (ΦΔΚ 

133Α'), 

4.  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 46 ηνπ Ν.4276/2014, 

5. ηελ εγθχθιην ηνπ ΔΟΣ( Αξηζ. Πξση.: 16536 Αζήλα, 28 /12/2018), 

6. ηελ απφ 10.06.2021 ζχκθσλε γλψκε ηνπ  αλπι/ηή Πξντζηακέλνπ Σκήκαηνο 

Σνπξηζκνχ θαη ηεο Αλ/ηξηαο Γ/λζεο Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο  ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

άκνπ,  

7. ηελ ππ.αξηζ.πξση. 944/31-01-2022 Πξφζθιεζε γηα ηελ ζχγθιηζε ηεο 1
εο

 

ζπλεδξίαζεο, κε ηειεδηάζθεςε, ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο θαη 

Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, 03-02-2022, γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ 

– εηζεγήζεσλ, γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο 

Πξνβνιήο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ  Γπηηθήο άκνπ  

Ο Γήκνο Γπηηθήο άκνπ θαιείηαη λα ζπληάζζεη Πξφγξακκα Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο  

θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ γηα ην έηνο 2022 πξνθεηκέλνπ λα 
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εμαζθαιίζεη ηελ παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Σνπξηζκνχ. 

(Δπηζπλάπηεηαη ε αξηζ. 1/2022 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ) 

 

Δηζεγνχκεζα 

ηελ έγθξηζε ηνπ Δηήζηνπ Πξνγξάκκαηνο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο θαη Αλάπηπμεο ηνπ 

Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ έηνπο 2022, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 1/2022 απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο θαη 

Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο  άκνπ 

(επηζπλαπηφκελν  αλαιπηηθφ πξφγξακκα) 

      

Αθνινχζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 

Σν πκβνχιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππφςε ηνπ: 

1. Σελ εηζήγεζε ηεο Γεληθήο Γξακκαηέαο ηνπ Γήκνπ 

2. Σελ ππ΄ αξηζ. 1/2022 απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο 

Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ 

3. Σν επηζπλαπηφκελν αλαιπηηθφ Δηήζην Πξφγξακκα Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο θαη 

Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ έηνπο 2022 

4. Σηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4555/2018, ηνπ Ν.3852/2010 θαη ηνπ Ν.3463/2006 

(Γ.Κ.Κ). 

5. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

6. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

7. Σηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, Οκόθωλα 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

Δγθξίλεη ην Δηήζην Πξφγξακκα Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ 

Γπηηθήο άκνπ έηνπο 2022, ζχκθσλα κε ηελ ππ΄ αξηζ. 1/2022 απφθαζε ηεο 

Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Πξνβνιήο θαη Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ θαη ην 

επηζπλαπηφκελν αλαιπηηθφ πξφγξακκα ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

παξνχζαο απφθαζεο.  
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Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαη αθνχ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επφκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο  23:00΄ . 

 

 

  Η   απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ   7/07-02-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                                    Καριόβαζη   07  Φεβροσαρίοσ  2022 

                                   Αθρηβές απόζπαζκα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
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