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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ       
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ             
  

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. : 239 / 2020  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 19 / 2020  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση προγράμματος επικοινωνιακής προβολής έτους 2021». 

 

 Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 11η  Νοεμβρίου, του έτους 2020, ημέρα 

της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 17:00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε 

ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση, μέσω τηλεδιάσκεψης, ύστερα από την  αριθ. πρωτ. 

36316/06/11/2020  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67  του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 

από το άρθρο 74 του N. 4555/18 και τα  άρθρα  177 και 184  του N. 4635/19, τις 

από 11.03.2020  και 30.03.2020 Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, τις αριθ. 

18318/13.3.2020, 40/20930/31.03.2020, 163/33282/29.05.2020 και 

60249/22.09.2020,  εγκυκλίους του ΥΠΕΣ. 

 

 Ήταν  δε παρόντες, από τα μέλη του Δ.Σ., οι κ.κ. :  

 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ 

 2) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ  

 3) ΗΛΙΑΣ ΔΑΣΤΕΡΙΔΗΣ 

 4) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-

ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ 

 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ  

 6) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 7) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ 

 8) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ  

 9) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ 

 10) ΔΡΟΣΙΑ ΜΟΥΛΑΤΖΙΔΟΥ-

ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 

 11) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

 12) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 13) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 

 14) ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 15) ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΩΓΑΣ 

 16) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΟΤΣΙΔΗΣ 

 17) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 

 18) ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ  

 19) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 

 20) ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΤΑΜΙΔΗΣ 

 21) ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΒΡΑΧΙΟΛΟΓΛΟΥ 

 22) ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΑΛΕΚΑΣ 

 23) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 

 24) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 

 25) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

 26) ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 

 27) ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜΙΔΗΣ 

 28) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ 

 29) ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ 

 30) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 

 31) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΥΝΑΚΗΣ 

 32) ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 

 33) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ 

 34) ΣΑΒΒΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ 

 35) ΝΙΚΗ ΔΡΑΜΑΝΙΔΟΥ 

 36) ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ  

 37) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 

 38) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΪΣΑΣ 

 

 

 

 και δεν  προσήλθαν οι κ.κ. : 

 1) ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ 

 2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ 

 3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΡΣΑΜΑΚΗΣ 
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 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων 41 παρευρίσκονταν οι 38, αποτελούντες  την απόλυτη 

πλειοψηφία αυτού) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96, παράγραφος 2, του 

Ν.3463/8-6-2006 «Το συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον 

ενός του αριθμού των μελών του», εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων, 

παρόντος του Δημάρχου κ. Ιωάννη Ζαμπούκη. 

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Δημήτριος Κολιός  κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δημήτριος Κολιός, 

εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση προγράμματος 

επικοινωνιακής προβολής έτους 2021» δίνει το λόγο στον Προϊστάμενο του 

Αυτοτελούς Τμήματος Τουρισμού, Πολιτισμού, Εθελοντισμού, κ. Δούκα 

Δημοσθένη, ο οποίος, ως εισηγητής του θέματος, λέει τα εξής: 

“ Κυρίες και Κύριοι Σύμβουλοι, σύμφωνα με τα άρθρα 21 του ν. 4622/2019 

η Γενική Γραμματεία  Επικοινωνίας και Ενημέρωσης ασκεί ρυθμιστικές και κρατικές 

εποπτικές αρμοδιότητες που αφορούν τον εύρυθμο χώρο των Μ.Μ.Ε. Ειδικότερα η 

Γ.Γ.Ε.Ε. ασκεί εποπτεία στα Υπουργεία και στα Ν.Π.Δ. και Ι. Δικαίου του ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα ως προς την εφαρμογή των επικοινωνιακών τους προγραμμάτων 

και δράσεων. Σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 2 της ΠΥΣ 50/2015 (Α΄179), τις 

διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 2 και την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 

261/1997, και την εγκύκλιο Α.Π.Ε./218/8-10-2019, τα επικοινωνιακά 

προγράμματα και των Δήμων καταρτίζονται και υποβάλλονται εντός του μηνός 

Οκτωβρίου εκάστου έτους για κάθε επικοινωνιακό πρόγραμμα προϋπολογισμού 

άνω των 30.000€, που προτίθενται να υλοποιήσουν υποβάλλοντας παράλληλα 

σχετική ηλεκτρονική αίτηση στη Γ.Γ.Ε.Ε. 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3498/2006 που αντικαταστάθηκε 

με το άρθρο 46 του Ν. 4276/2014, την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 514666/24-12-2014 

απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. και την εγκύκλιο Α.Π. Ε/378/20-10-

2020 του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό κ.Σ.Πέτσα, την Στρατηγική προβολής 

και διαφήμισης του Ε.Ο.Τ.»  και την «Στρατηγική προβολής και διαφήμισης του 

Ε.Ο.Τ. στο διαδίκτυο», (www.gnto.gov.gr) για την υλοποίηση διαφημιστικών 

προγραμμάτων και γενικά ενεργειών που αφορούν την τουριστική προβολή και 

διαφήμιση περιοχών στο εσωτερικό και εξωτερικό, τα οποία καταρτίζονται και 

υλοποιούνται από την τοπική Αυτοδιοίκηση και την Εγκύκλιο του Ε.Ο.Τ. 16536/28-

12-2018, απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Τ. 

Για το έτος 2021 το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης ταυτίζεται με το πρόγραμμα τουριστικής προβολής  του και θα 

ζητηθούν οι εγκρίσεις και οι σύμφωνες γνώμες της Γ.Γ.Ε.Ε. και του Ε.Ο.Τ. Για την 

σύνταξή του, λήφθηκαν υπόψη, οι κάτωθι στόχοι και παράμετροι. Όραμα του 

Δήμου Αλεξανδρούπολης για τον Τουριστικό Τομέα είναι: 

● Η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής με πρωταρχική 

αξιοποίηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης με σημείο αναφοράς. 

● Ο εμπλουτισμός, η διαφοροποίηση και η ανανέωση του τοπικού τουριστικού 

προϊόντος και υπηρεσιών. 

● Η ενίσχυση του ήπιου και εναλλακτικού τουρισμού. 

● Η συστηματική προβολή και προώθηση των τοπικών δρωμένων. 

● Η αναβάθμιση της τουριστική «εικόνας» της περιοχής και η ανάδειξη της 

τοπικής ταυτότητας. 

http://www.gnto.gov.gr/
ΑΔΑ: ΩΑΦΥΩΨΟ-ΞΦΦ



3 

 

● Η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αύξηση των ημερήσιων 

επισκεπτών και της καταναλωτικής δαπάνης. 

Για το έτος 2021 στην σύνταξη του προγράμματος ενσωματώθηκαν οι 

δραματικές αλλαγές και επιπτώσεις στον τουριστικό κλάδο που έφερε η πανδημία 

του κορωνοϊού covid-19. 

Η κύρια στόχευση του προγράμματος είναι η εσωτερική αγορά με 

στοχευμένες δράσεις δημοσιότητας και προβολής στους Έλληνες τουρίστες και 

επισκέπτες. Το σχέδιο επικοινωνίας και προβολής του 2021 απευθύνεται σε 

τουριστικές ομάδες Ελλήνων που συγκροτούν το πλατύ κοινό (κάτοικοι/πολίτες 

της ευρύτερης περιοχής του Δήμου), τους μετακινούμενους επισκέπτες, 

ανεξαρτήτως του μέσου μετακίνησης που χρησιμοποιούν, τους κοινωνικούς, 

επιστημονικούς και οικονομικούς εταίρους (φορείς υλοποίησης συνεδρίων, 

εκπαιδευτική κοινότητα όλων των βαθμίδων, επαγγελματικές και οικολογικές 

οργανώσεις, πολιτιστικοί φορείς, κ.α.), τους διαμορφωτές της κοινής γνώμης. 

Η πλήρης σχεδόν απουσία των τουριστών από την Τουρκία το 2020, οι 

οποίοι πριν την πανδημία ήταν το κυρίαρχο ρεύμα εισερχόμενου τουρισμού στην 

Αλεξανδρούπολη. 

Η ραγδαία μείωση των τουριστών από τις Βαλκανικές χώρες και την Ρωσία.  

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης θα αξιολογεί τακτικά την υλοποίηση των 

δράσεων επικοινωνίας και προβολής, θα εξειδικεύει όπου απαιτείται τις δράσεις 

ανά ομάδα στόχου, θα παρακολουθεί την τήρηση της νομιμότητας των δράσεων, 

θα εντοπίζει ελλείψεις και αδυναμίες και θα προχωρεί σε διορθωτικές κινήσεις. Το 

πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο χρονικό διάστημα Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2021. 

Το πρόγραμμα επικοινωνιακής-τουριστικής προβολής του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης για το έτος 2021, περιλαμβάνει τις κάτωθι ενέργειες, δράσεις 

και πρωτοβουλίες: 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΩΜΕΝΩΝ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε : 60.000€                                                                                                               

Στόχος η ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στο σύνολο των δρωμένων 

του 2021, η αξιοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου, η καλλιέργεια 

πολιτιστικής παιδείας, η προβολή των πολιτιστικών μνημείων και τουριστικών 

αξιοθέατων καθώς και η δόμηση μιας ισχυρής εικόνας της περιοχής ως ελκυστικού 

τουριστικού προορισμού. Τα Μ.Μ.Ε. λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής της 

ενημέρωσης. 

Η προβολή θα γίνει σε εθνικά και περιφερειακά Μ.Μ.Ε. και η κατανομή γίνεται με 

βάση το π. δ. 261/1997 (Α΄186). 

 

            ΕΘΝΙΚΑ Μ.Μ.Ε                 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Μ.Μ.Ε. 

                            30%                   70 % 

              18.000€                                         42.000€                                                                

Μ.Μ.Ε. ΕΘΝΙΚΑ   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 

ΑΔΑ: ΩΑΦΥΩΨΟ-ΞΦΦ
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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 12.000 € 20.000 € 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ  6.000 € 15.000 € 

ΕΝΤΥΠΑ  - 7.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ  18.000 € 42.000 € 

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ : 20.000€              

(εντός ποσόστωσης  π. δ. 261/1997). Χάριν της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης 

των κονδυλίων και προς αποφυγή ενεργειών προβολής με υψηλό κόστος θα 

υλοποιηθούν δράσεις προβολής μέσω του διαδικτύου και των social media. 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: 12.000€                             

Εκπόνηση μελέτης για την προώθηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης ως τουριστικού 

προορισμού, με τον καθορισμό της στρατηγικής για την ανάπτυξη Διακριτής 

Ταυτότητας Προορισμού. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΧΑΡΤΩΝ: 5.000 € 

Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία τουριστικών χαρτών και θεματικών εντύπων 

με πληροφοριακό υλικό και σε ξένες γλώσσες, για την προβολή του τουριστικού 

προϊόντος του Δήμου. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 

24.000€                                              

Παραγωγή προωθητικού video και spots φωτογραφικού αρχείου με στόχο την 

αξιοποίηση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα Μ.Μ.Ε., σε ενέργειες 

δημοσιότητας και άλλες προωθητικές δράσεις. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ: 17.000 € 

Σχεδιασμός και παραγωγή αναμνηστικών και συμβολικών δώρων στο πλαίσιο 

δημοσίων σχέσεων του Δήμου. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 24.000€                         

Συμμετοχή σε δρώμενα και εκδηλώσεις τουριστικής προβολής στην 

Αθήνα(Αεροδρόμιο-Σύνταγμα) και Θεσσαλονίκη. 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ: 5.000 € 

Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε  inflight έντυπα αεροπορικών εταιρειών.  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  167.000  €   

Συνοπτικός πίνακας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ 

ΑΔΑ: ΩΑΦΥΩΨΟ-ΞΦΦ
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Προβολή στα ΜΜΕ. (Δρώμενα, Φεστιβάλ, εκδηλώσεις) 60.000 € 

Ψηφιακή προβολή - Διαδίκτυο  20.000 € 

Εκπόνηση μελέτης για  τον καθορισμό της στρατηγικής 

για την ανάπτυξη Διακριτής Ταυτότητας Προορισμού. 

12.000 € 

Δημιουργία τουριστικών θεματικών εντύπων και χαρτών. 5.000 € 

Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού τουριστικής 

προβολής.  

24.000 € 

Σχεδιασμός και παραγωγή διαφημιστικών δώρων  17.000 € 

Συμμετοχή σε δρώμενα τουριστικής προβολής  24.000 € 

Καταχωρήσεις σε εξειδικευμένα τουριστικά έντυπα  5000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 167.000 € 

 

Κατόπιν αυτών, εισηγούμαστε: 

Α) την έγκριση του προγράμματος επικοινωνιακής προβολής του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης έτους 2021, όπως περιγράφεται ανωτέρω. 

Β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να αποστείλει τις σχετικές αποφάσεις προς 

έγκριση στην Γ.Γ.Ε.Ε. και στον Ε.Ο.Τ”. 

 Ο κ. Λαμπάκης Ευάγγελος, επικεφαλής της  παράταξης «ΠΟΛΗ & ΠΟΛΙΤΕΣ 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ» πρότεινε το ποσό των 12.000€, που αφορά την εκπόνηση 

μελέτης, να αυξηθεί στο ποσό των 30.000€, προκειμένου η μελέτη να είναι 

αξιόπιστη και να στοχεύει στην πενταετία και επίσης το ποσό των 60.000€, που 

αφορά την προβολή στα Μ.Μ.Ε., να μειωθεί στο ποσό των 20.000€ , επειδή, λόγω 

της πανδημίας του κορωνοϊού, δεν πραγματοποιούνται εκδηλώσεις και φεστιβάλ. 

 Ο κ. Αετόπουλος Κυριάκος, συμπληρώνοντας, είπε πως η σωστή προβολή 

απαιτεί στρατηγικό σχεδιασμό σε βάθος τριετίας ή πενταετίας και πως είναι 

αναγκαία η επανασύσταση της επιτροπής Τουρισμού, καθώς και η δημιουργία  

ευέλικτης διαπαραταξιακής επιτροπής, η οποία θα διαχειριστεί το θέμα των 

αποφάσεων αναφορικά με την τουριστική προβολή του Δήμου. 

 Οι κ.κ. Βραχιόλουγλου Στυλιανός και Αρβανιτίδης Τριαντάφυλλος 

εξέφρασαν την άποψη πως πρέπει να δημιουργηθούν θεματικά πάρκα ή μεγάλα 

φεστιβάλ και συγκεκριμένα ο κ. Αρβανιτίδης επεσήμανε τη δημιουργία ενός 

δρώμενου που θα δώσει τη σφραγίδα του στην πόλη μας. 

 Ο Δήμαρχος, κ. Ζαμπούκης Ιωάννης, αναφερόμενος στον κοινό στόχο που 

είναι η δημιουργία του city branding, είπε πως είναι αναγκαία η ύπαρξη μελέτης, η 
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οποία θα το αναδείξει , λαμβάνοντας υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

πόλης μας  και το στατιστικό δεδομένο στα οποίο θα επικεντρωθούνε. 

Συμφωνώντας με τον κ. Αετόπουλο Κυριάκο, προσκάλεσε το σώμα προς τη 

συγκρότηση διαπαραταξιακής, πολυπαραταξιακής επιτροπής. 

 Ο κ. Δούκας Δημοσθένης, είπε, πως υπάρχει η δυνατότητα αύξησης του 

ποσού που αφορά την εκπόνηση μελέτης, στο ποσό των 30.000€, 

συμπεριλαμβανομένου του city branding και για το ποσό που αφορά την προβολή 

στα Μ.Μ.Ε. ότι μπορεί να παραμείνει το ποσό στον κωδικό, ως έχει, διότι ακόμη και 

αν δε πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις, δε θα ξοδευτεί, διαφορετικά, να μειωθεί 

κατά 18.000€, οπότε και θα διαμορφωθεί στο ποσό των 42.000€. 

  

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των Κυρίων 

Συμβούλων, μετά το τέλος της οποίας, το Δημοτικό Συμβούλιο άκουσε την 

εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και διατάξεις, όπως 

και  αυτές της παρ. 10 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, καθώς και το 

αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, στην οποία ψήφισαν: Yπέρ-34-, Κατά-4-, οι κ.κ. 

Δευτεραίος Σ., Δραμανίδου Ν., Βλυσίδης Γ., (θεωρούν μεγάλο το ποσό των 

167.000€ και πως ο τουριστικός σχεδιασμός πρέπει να έχει άλλο προσανατολισμό 

και πρότειναν να υπάρχει πρόβλεψη για συγγενής περιοχές, καθώς και στον 

προϋπολογισμό να περιλαμβάνονται τα απαραίτητα), Μιχαηλίδης Π., 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, το Σώμα, σε σύνολο 38 ψηφισάντων,  

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

1.Εγκρίνει  το πρόγραμμα επικοινωνιακής προβολής του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης έτους 2021, όπως παρακάτω: 

ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΡΩΜΕΝΩΝ-ΦΕΣΤΙΒΑΛ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε: 42.000€                                                                                                               

Στόχος η ενεργοποίηση και συμμετοχή των πολιτών στο σύνολο των δρωμένων 

του 2021, η αξιοποίηση της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου, η καλλιέργεια 

πολιτιστικής παιδείας, η προβολή των πολιτιστικών μνημείων και τουριστικών 

αξιοθέατων καθώς και η δόμηση μιας ισχυρής εικόνας της περιοχής ως ελκυστικού 

τουριστικού προορισμού. Τα Μ.Μ.Ε. λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής της 

ενημέρωσης. 

Η προβολή θα γίνει σε περιφερειακά Μ.Μ.Ε. και η κατανομή γίνεται με βάση το π. 

δ. 261/1997 (Α΄186). 

 

                             ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Μ.Μ.Ε. 

                               

                                         42.000€                                                                

Μ.Μ.Ε.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ 

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 20.000 € 

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ  15.000 € 

ΕΝΤΥΠΑ  7.000 € 

ΣΥΝΟΛΟ  42.000 € 

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ – ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: 20.000€              
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(εντός ποσόστωσης  π. δ. 261/1997). Χάριν της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης 

των κονδυλίων και προς αποφυγή ενεργειών προβολής με υψηλό κόστος θα 

υλοποιηθούν δράσεις προβολής μέσω του διαδικτύου και των social media. 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ: 30.000€                             

Εκπόνηση μελέτης για την προώθηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης ως τουριστικού 

προορισμού, με τον καθορισμό της στρατηγικής για την ανάπτυξη Διακριτής 

Ταυτότητας Προορισμού. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΧΑΡΤΩΝ: 5.000 € 

Η δράση περιλαμβάνει τη δημιουργία τουριστικών χαρτών και θεματικών εντύπων 

με πληροφοριακό υλικό και σε ξένες γλώσσες, για την προβολή του τουριστικού 

προϊόντος του Δήμου. 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 

24.000€                                              

Παραγωγή προωθητικού video και spots φωτογραφικού αρχείου με στόχο την 

αξιοποίηση τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τα Μ.Μ.Ε., σε ενέργειες 

δημοσιότητας και άλλες προωθητικές δράσεις. 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ: 17.000 € 

Σχεδιασμός και παραγωγή αναμνηστικών και συμβολικών δώρων στο πλαίσιο 

δημοσίων σχέσεων του Δήμου. 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ: 24.000€                         

Συμμετοχή σε δρώμενα και εκδηλώσεις τουριστικής προβολής στην 

Αθήνα(Αεροδρόμιο-Σύνταγμα) και Θεσσαλονίκη. 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ: 5.000 € 

Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε  inflight έντυπα αεροπορικών εταιρειών.  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :  167.000  €   

Συνοπτικός πίνακας 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΣΟ 

Προβολή στα ΜΜΕ. (Δρώμενα, Φεστιβάλ, εκδηλώσεις) 42.000 € 

Ψηφιακή προβολή - Διαδίκτυο  20.000 € 

Εκπόνηση μελέτης για  τον καθορισμό της στρατηγικής 

για την ανάπτυξη Διακριτής Ταυτότητας Προορισμού. 

30.000 € 

Δημιουργία τουριστικών θεματικών εντύπων και χαρτών. 5.000 € 

Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού τουριστικής 

προβολής.  

24.000 € 

Σχεδιασμός και παραγωγή διαφημιστικών δώρων  17.000 € 

Συμμετοχή σε δρώμενα τουριστικής προβολής  24.000 € 

Καταχωρήσεις σε εξειδικευμένα τουριστικά έντυπα  5000 € 

ΣΥΝΟΛΟ 167.000 € 

 

 

2.Εξουσιοδότει το Δήμαρχο να αποστείλει τις σχετικές αποφάσεις προς έγκριση 

στην Γ.Γ.Ε.Ε. και στον Ε.Ο.Τ. 

 

 

 Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται την ίδια μέρα. 
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Ο Πρόεδρος        Τα μέλη 

Ακολουθούν υπογραφές 

 

Ακριβές απόσπασμα 

   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. 

 

 

 

    Δημήτριος Κολιός 
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