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   ΕΚΚΗΜΘΙΗ ΔΗΛΟΙΡΑΣΘΑ 

ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑΙΗ ΕΜΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΜ 

         ΔΗΛΟ ΘΜΣΘΙΗ 

 

 

Α ρ ι θ.   σ ν ε δ ρ ί α ζ η ς: 16/24-8-2022  

 

Αριθ. Αποθ: 105/2022 

Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 16ης ζσνεδρίαζης ηοσ Δημοηικού σμβοσλίοσ 

 

ΘΕΛΑ 4ο     Έγκριζη νέοσ ενηύποσ ηοσριζηικής προβολής Δήμοσ ινηικής . 

                                  

 

    ην ηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ 24ε ηνπ κελόο Απγνύζηνπ, ηνπ έηνπο 

2022, εκέξα Σεηάξηε  θαη ώξα 19:00, ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ 

ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε δηα δώζεο θαη κε 

ηειεδηάζθεςε ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό πξση: 6606/19.08.2022 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα ζε όινπο ηνπο 

Γεκνηηθνύο πκβνύινπο θαη ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη δεκνζηεύζεθε ζύκθσλα κε 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ.3852/2010 (ΦΔΘ Α' 87).  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ 

παξνπζία δεθανθηώ   (18) κειώλ θαη ηελ απνπζία ελλέα   (9) κειώλ, όπσο: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΕ  ΑΠΟΝΣΕ 

 1 Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο 1 Γεκόπνπινο Θσλζηαληίλνο 
2 Αξγπξνπνύινπ ηαπξνύια 2 Εαπξίδεο Δπζηάζηνο 

3 Γεσξγηάδεο Άλζηκνο 3 Ιεσλάθεο Ιεσλίδαο 
4 Γήκνπ Ησάλλεο 4 Ινύγγνο Εήζεο 

5 Ειαηίληζεο Αληώληνο 5 Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο 

6 Ηληδέο Ληθόιανο 6 Ραβαλίδεο Χξήζηνο (αζζελήο) 

7 Ησαλλίδνπ Καξία 7 Κνπκηδίδεο Χαξάιακπνο 

8 Θνξσλίδεο Παύινο 8 Θνζκίδεο Παλαγηώηεο 

9 Ιαδαξίδεο Θενιόγνο 9 Ρόδε νπιηάλα 

10 Καπξνθξύδεο Θπξηάθνο   
11 Ληθνιάνπ Ιεσλίδαο   
12 Παλαγησηίδεο Ησζήθ   

13 αββίδεο Παλαγηώηεο   

14 παλίδεο Δπζύκηνο   

15 Σνξνπλίδεο Ησάλλεο   

16 Σζίληζηνο Γεώξγηνο   

17 Φραγκαλής Δημήτριος   

18 Φπηαγθνπξίδνπ Όιγα   

 

Πξόεδξνη πκβνπιίσλ Θνηλνηήησλ: 1) Αγγειίδνπ Αζαλαζία (ηδεξνθάζηξνπ)  2) 
2) Κπειειήο Ληθόιανο (Ρνδόπνιεο)  3) Λαδεξίδεο Παύινο (Βπξώλεηαο)  4) 
Σζαβιίδεο Βαζίιεηνο (Αριαδνρσξίνπ) 5) Θνηζαθιήο Γεκήηξηνο (Κεγαινρσξίνπ) 

6) Ιεσλίδαο πύξνο (Πξνκαρώλα) 7) Παλαγησηίδεο Ησάλλεο (Θαπλόθπην). 
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ηε ζπλεδξίαζε παξέζηε θαη ν Γήκαξρνο θ. Γνκνπρηζίδεο Φώηηνο πνπ θιήζεθε 

λόκηκα. 
Σα πξαθηηθά θξαηήζεθαλ από ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Θαινπνύινπ 

Δπαγγειία. 
 

Ζ Θα Ρόδε νπιηάλα  πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Θνζκίδεο Παλαγηώηεο πξνζήιζε θαζπζηεξεκέλα ζηε ζπλεδξίαζε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο θ. Ινύγγνο κπήθε ζην πάλει ηειεδηάζθεςεο  θαζπζηεξεκέλα  θαηά ηε  

δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 6νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ελεκέξσζε όηη 

είρε πξόβιεκα ζύλδεζεο.  

Ο θ. Ληθεθόξνπ Θσλζηαληίλνο ελεκέξσζε ηειεθσληθά ηνλ θ. Πξόεδξν ζηελ 

αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο όηη έρεη πξόβιεκα ζύλδεζεο ζην πάλει ηεο 

ηειεδηάζθεςεο. 

Ο θ. Γήκνπ Ησάλλεο  απνρώξεζε από ην πάλει ηεο ηειεδηάζθεςεο πξηλ από ηε 

ζπδήηεζε ηνπ 9νπ ζέκαηνο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Σν 4ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εηζεγήζεθε ν Αληηδήκαξρνο Οηθνλνκηθώλ 

Θεκάησλ ηνπ Γήκνπ θ. Σνξνπλίδεο Ησάλλεο θαη αλέγλσζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

επί ηνπ ζέκαηνο ε νπνία δηακνηξάζηεθε ζηα κέιε καδί κε ηελ πξόζθιεζε ηεο 

ζπλεδξίαζεο θαη απηνηειώο παξαηίζεηαη σο αθνινύζσο : 

¨Ο Δήκνο Σηληηθήο είλαη ν δεύηεξνο κεγαιύηεξνο Δήκνο ζην Ννκό Σεξξώλ 
θαη απνηειεί βαζηθό πξννξηζκό ρηιηάδσλ επηζθεπηώλ θάζε ρξόλν. Όια απηά ηα 
ρξόληα, ν Δήκνο Σηληηθήο πξνρσξά ζε κία ζεηξά ελεξγεηώλ πξνθεηκέλνπ λα 
αλαδείμεη ην ηνπξηζηηθό ηνπ πξντόλ θαη ηαπηόρξνλα λα δηαηεξήζεη θαη λα εληζρύζεη 
ηελ πξνζέιθπζε ηνπξηζηώλ. 

Μία από απηέο ηηο ελέξγεηεο είλαη θαη ε Δεκηνπξγία Νένπ Έληππνπ 
Τνπξηζηηθήο Πξνβνιήο Δήκνπ Σηληηθήο, πνπ ζα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα 
αμηνζέαηα ηνπ Δήκνπ καο πνπ κπνξνύλ λα επηζθεθηνύλ νη ηνπξίζηεο, δηάθνξεο 
δξαζηεξηόηεηεο θαη εθδειώζεηο πνπ δηνξγαλώλνληαη θαη άιια. 

Να ηνλίζσ ζε απηό ην ζεκείν όηη ν Δήκνο καο είρε ηνπξηζηηθό νδεγό, ηνλ 
νπνίν είρε ν επηκειεζεί θ. Γεσξγηάδεο. Σηα πξόηππα απηνύ ζα θηλεζνύκε κε 
θάπνηεο αιιαγέο θαη επηθαηξνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. 

Ο λένο ηνπξηζηηθόο νδεγόο ζα είλαη 32 ζειίδσλ θαη ζα πεξηιακβάλεη θείκελα 
ζε δύν γιώζζεο, ειιεληθά θαη αγγιηθά, όπσο θαη θσηνγξαθηθό πιηθό, πνπ ζα 
θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ αμηνζέαησλ ηνπ Δήκνπ. Σπγθεθξηκέλα, ζα πεξηιακβάλεη: 

1.) Φσηνγξάθεζε αμηνζέαησλ θαη παξάδνζε θσηνγξαθηθνύ πιηθνύ 

2.) Σπγγξαθή θεηκέλσλ  

3.) Μεηάθξαζε θεηκέλσλ ζηελ αγγιηθή γιώζζα 

4.) Δεκηνπξγία θαη ζειηδνπνίεζε ηνπ ηνπξηζηηθνύ νδεγνύ 

5.) Δεκηνπξγία θαη εθηύπσζε 3000 ηεκαρίσλ, εθ ησλ νπνίσλ 2500 ζηα ειιεληθά 
θαη 500 ζηα αγγιηθά. 
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Η δεκηνπξγία ηνπ Νένπ Έληππνπ Οδεγνύ Τνπξηζηηθήο Πξνβνιήο ζα δηαλέκεηαη 
ζε ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο, ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρεη ν Δήκνο Σηληηθήο, όπσο γηα 
παξάδεηγκα ηελ έθζεζε ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ. 

Η απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ είλαη απαξαίηεηε, έηζη ώζηε κεηά λα 
αθνινπζεζεί όιε ε πξνβιεπόκελε δηαδηθαζία, όπσο έγθξηζε από ηνλ ΕΟΤ, 
Οηθνλνκηθή Επηηξνπή θιπ., γηα απηό θαη ζαο δεηώ λα ςεθίζεηε ππέξ ηεο έγθξηζεο ηνπ 
ζέκαηνο¨. 

Αθνύ νινθιεξώζεθε ε εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ην ζώκα 

λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε έθδνζεο λένπ εληύπνπ ηνπξηζηηθήο 

πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ ηληηθήο. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αθνύ έιαβε ππόςε ηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 

παξ. 1 ηνπ λ. 3842/2020, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

Ομόθωνα   ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

Δγθξίλεη ηελ έθδνζε λένπ εληύπνπ ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ ηληηθήο.  
 

 Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 105/2022. 

   Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 

 
Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ. 
                Σ..Τ 
    ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 

          Τπογραθή 1 

ΣΑ ΛΕΚΗ 
Σ.Τ 

 
Τπογραθές 17 

Ο ΔΗΛΑΡΥΟ 
Σ.Τ 

 
ΔΟΛΟΤΥΣΘΔΗ ΦΩΣΘΟ 

 

 
ΑΘΡΗΒΔ ΑΠΟΠΑΚΑ 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 
 
 

 
 ΛΑΤΡΟΦΡΤΔΗ ΙΤΡΘΑΙΟ 


