
 
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ 
ΓΗΜΟ ΟΤΦΛΙΟΤ 
Γραθείο Οικονομικής Δπιηροπής 
 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
Από ην πξαθηηθό 31- 3/8/2021  ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ 
Δήκνπ Σνπθιίνπ. 
 
ΘΔΜΑ:1ο    ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΗ:213/2021  

 

Έγκριζη αποδοτής ηων όρων ζσμμεηοτής και σποβολής πρόηαζης ζηον 
διαγωνιζμό ποσ διοργανώνει ο Παγκόζμιος Οργανιζμός Σοσριζμού (ΠΟΣ), με 
ηίηλο «Best Tourism Villages» (“Καλύηερα Σοσριζηικά Υωριά”) 
 

 
Σην Σνπθιί θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 3  Ασγούζηοσ      ηνπ 

έηνπο 2021  εκέξα ηεο εβδνκάδαο Σρίηη θαη ώξα 12:00 ,  ζπλήιζε ζε ΣΑΚΣΙΚΗ 
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ Σνπθιίνπ ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζ. 
7204 - 30/7/2021  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε 
απνδεηθηηθό ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ Α’ 87) παξνπζία θαη ηνπ Γξακκαηέα θ.  Τζηξνπνύια Δεκεηξίνπ. 
 Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύνολο επηά (7) 
κειώλ παξεπξίζθνληαλ νη  πένηε  ( 5 )  ήηνη: 
 

Παρόνηα Μέλη  
     

1. Καιαθίθνο Παλαγηώηεο  -  Δήκαξρνο-Πξόεδξνο Ο.Ε  .   
2. Δαξνύζεο Δεκήηξηνο         -   Αληηπξόεδξνο Ο.Ε . 
3. Τζηακίηαο Θεόδσξνο         -    Μέινο Ο.Ε.   
4. Πηηηαθνύδεο Μηραήι           -    Μέινο Ο.Ε.   

5. Γθατδαηδήο Νηθόιανο      -    Μέινο Ο.Ε 

    
Απόνηα Μέλη 
 

1. Καιηνύλεο Ισάλλεο          -   Μέινο Ο.Ε. 
2. Πνπιηιηόο Επάγγεινο       -   Μέινο Ο.Ε. 

 
 

Σηελ ζπλέρεηα ν  Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην , 1ο   ζέκα  ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε 
ηα εμήο 

 
      Ο Δήκνο Σνπθιίνπ, επηζπκώληαο λα  ζπκκεηάζρεη ζηνλ δηαγσληζκό πνπ 

δηνξγαλώλεη ν Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τνπξηζκνύ (ΠΟΤ), κε ηίηιν «Best 

Tourism Villages» («Καιύηεξα Τνπξηζηηθά Φσξηά»{) θαη αθνξά ζηελ 
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πξναγσγή ηνπ αγξνηνπξηζκνύ κε επηινγή θαη αλάδεημε ρσξηώλ ή δεκνηηθώλ 

θνηλνηήησλ κε πιεζπζκό έσο 15.000 θαηνίθνπο ζε θάζε θξάηνο-κέινο ηνπ θαη 

εηδηθή ζηόρεπζε ηνλ αγξνηνπξηζκό. πξνρσξά ζηελ ππνβνιή ζρεηηθήο 

πξόηαζεο γηα ηνλ νηθηζκό ηνπ Σνπθιίνπ. 

Ο δηαγσληζκόο έρεη ηξεηο ππιώλεο, θαηά ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο  

1. ηε ιήςε ηνπ ζήκαηνο «Best Tourism Villages» («Καιύηεξα Τνπξηζηηθά 

Φσξηά») γηα ηξία ρσξηά από θάζε ρώξα 

2.  ηελ εηζαγσγή ηνπ νηθηζκνύ ζην πξόγξακκα αλαβάζκηζεο θαη ζηήξημεο 

«Best Tourism Villages» γηα ζεηξά άιισλ ρσξηώλ  

3. Τε ζπκκεηνρή ζην δίθηπν «Best Tourism Villages»  

Σην πιαίζην ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ  ν Δήκνο πξνεηνηκάδεη θάθειν 

ν νπνίνο αλαδεηθλύεη ηε ζεκαζία, ηα αμηόινγα ηνπηθά ζηνηρεία θαη 

ηαπηόηεηεο ηνπ Σνπθιίνπ, όπσο θαη ηηο δπλαηόηεηεο θαη πξννπηηθέο 

αλάπηπμεο ελόο αμηόινγνπ ζε δηεζλέο επίπεδν παξαδείγκαηνο 

ηνπξηζκνύ, βαζηδόκελνπ ηνπο άθζνλνπο πνιηηηζηηθνύο θαη νηθνινγηθνύο 

πόξνπο πνπ ν νηθηζκόο ην Σνπθιί θαη ε πεξηνρή ηνπ δηαζέηνπλ, 

πξνσζώληαο ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή 

βησζηκόηεηα ηεο πεξηνρήο, δίλνληαο έκθαζε ζηε δηαθπβέξλεζε θαη 

πξνηεξαηνπνίεζε ηνπ ηνπξηζκνύ, ηελ εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ 

ππνδνκώλ, πγείαο θαη αζθάιεηαο, κε ηειηθό ζηόρν ηελ αλάδεημε ηνπ 

Σνπθιίνπ σο ελόο πξόηππνπ ηνπξηζηηθνύ ρσξηνύ.  

      Η πξνο ππνβνιή πξόηαζε αθνξά ζηελ ηεθκεξίσζε ηεο 

αληαπόθξηζεο ζηα δεηνύκελα ζεκαηηθά πεδία, ηα νπνία ζε γεληθέο 

γξακκέο αθνξνύλ ηζελ ύπαξμε αμηόινγσλ θπζηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ 

πόξσλ, ηελ πξνώζεζε ηεο δηαθύιαμεο ησλ πνιηηηζηηθώλ ρώξσλ, ηελ 

νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη πεξηβαιινληηθή βησζηκόηεηα, ηελ ηνπξηζηηθή 

δπλακηθή θαη αλάπηπμε θαη ηελ ελζσκάησζε ζηελ αιπζίδα αμηώλ, ηελ 

πξνηεξαηνπνίεζε ηνπ ηνπξηζκνύ, ηηο ππνδνκέο θαη ηε ζπλδεζηκόηεηα 

θαη ηηο δπλαηόηεηεο πγείαο θαη αζθάιεηαο. 

     Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη ζην Υπνπξγείν Τνπξηζκνύ σο 

ελδηάκεζνπ θνξέα, ππνδνρήο, επηινγήο θαη πξνώζεζεο ησλ 

επηιερζεηζώλ πξνηάζεσλ. 
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  Καηόπηλ απηώλ εηζεγνύκαη  

1. Τελ έγθξηζε ηεο απνδνρήο ησλ όξσλ ζπκκεηνρήο θαη ππνβνιήο 

πξόηαζεο γηα ην Σνπθιί ζηον διαγωνιζμό ποσ διοργανώνει ο 

Παγκόζμιος Οργανιζμός Σοσριζμού (ΠΟΣ), με ηίηλο «Best 

Tourism Villages» («Καλύηερα Σοσριζηικά Υωριά») 

2. Τελ ̟παξνρή εμνπζηνδόηεζεο ζηνλ θ .Δήκαξρν, πξνθεηκέλνπ 

λα ̟πξνρσξήζεη ζηελ ππνγξαθή ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο πξόηαζεο, θαζώο θαη γεληθόηεξα ζηηο απαξαίηεηεο ζρεηηθέο 

ελέξγεηεο. 

 
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν, έπεηηα από 

δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππ’ όςηλ ηηο δηαηάμεηο: 

 

1. Τνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζε- Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο». 

2. Τνπ Ν. 4412/2016 «Δεκόζηεο Σπκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη 

Υπεξεζηώλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΕΕ θαη 2014/25/ΕΕ)». 

3. Τνπ άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018 ζύκθσλα κε ην νπνίν: «Δελ 

απαηηείηαη απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο 

ππεξεζίαο. [...]» θαη  

4. Τεο ππ’ αξηζκ. 14573/24-07-2020 Πξόζθιεζεο ΑΤ14 ηεο Εηδηθήο 

Υπεξεζίαο Δηαρείξηζεο θαη Εθαξκνγήο ηνπ Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθώλ (ΕΥΔΕ 

ΥΠΕΣ)» . 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Εγκρίνει ηελ απνδνρή  ησλ όξσλ ζπκκεηνρήο θαη ηελ ππνβνιή 

πξόηαζεο γηα ην Σνπθιί ζηον διαγωνιζμό ποσ διοργανώνει ο 

Παγκόζμιος Οργανιζμός Σοσριζμού (ΠΟΣ), με ηίηλο «Best 

Tourism Villages» («Καλύηερα Σοσριζηικά Υωριά»). 

 

Β. Εμνπζηνδνηεί  ηνλ θ. Δήκαξρν, Παλαγηώηε Καιαθίθν πξνθεηκέλνπ λα  

̟πξνρσξήζεη ζηελ ππνγξαθή ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ γηα ηελ 

ππνβνιή ηεο πξόηαζεο, θαζώο θαη γεληθόηεξα ζηηο απαξαίηεηεο 

ζρεηηθέο ελέξγεηεο. 

 

 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 213/2021. 
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Γηα ην ζθνπό απηό ζπληάρζεθε ην παξαπάλσ πξαθηηθό ην νπνίν 
ππνγξάθεηαη σο εμήο: 
 
Ο Πξόεδξνο       Τα κέιε 

Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο 
 

ωζηό απόζπαζμα 
Ο Πρόεδρος ηης Ο.Δ. 

 
Καλακίκος Παναγιώηης 
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