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      ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ                               
ΓΖΜΟ   ΣΡΟΙΕΖΝΙΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ                                                    
       ΓΖΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 10οσ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 
                                                          Α.Α (73/21) 

Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζκό 10/2021 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
ΣΡΟΗΕΖΝΗΑ-ΜΔΘΑΝΩΝ. 

 
  ΘΔΜΑ :  «Αιγίδα ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνων ζηο πρόγραμμα Project Resound ηης 
ομάδας «echo» για ηην προώθηζη ηοσ αειθόροσ ηοσριζμού ζηην περιοτή μας». 
 
 
  
 
ήκεξα ηελ 23ε Ηνπλίνπ 2021 εκέξα Tεηάξηε  θαη  από ώξα 13:00  ζπλήιζε ζε έθηαθηε  
ζπλεδξίαζε, κέζσ ηειεθώλνπ, ην Γεκνηηθό πκβνύιην  ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67,παξ.5 ηνπ Ν. 3852/2010,όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 
Ν.4635/19,αξζ..184,παξ.1,ζύκθσλα κε ηελ 18318/13-3-20 εγθύθιην ηνπ ΤΠ.Δ. ζρεηηθά κε  
«Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηώπηζεο ησλ αξλεηηθώλ ζπλεπεηώλ ηεο εκθάληζεο ηνπ θνξσλντνύ 
COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνύ ηεο δηάδνζήο ηνπ»,  θαη θαηόπηλ ηεο 
ππ’αξηζκ.3232/23-6-21 έγγξαθεο πξόζθιεζεο ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ..,  πνπ επηδόζεθε ζε 
θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 95 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) 
θαη αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 21 κειώλ 
έιαβαλ κέξνο (απάληεζαλ) 20, ήηνη: 
 
 Α.- ΓΖΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ 
 
Παρόνηες      

 
1.) Σδηληέξεο Αλδξέαο (Πξόεδξνο), 2.)Μέιινπ Μαξία, 3.)Λεζηώηεο ππξίδσλ, 4.) Μάγεηξα- 
Πάιιε Αλαζηαζία,5.) Λίηζαο Κσλ/λνο, 6.)) Αλαζηαζηάδεο Γεώξγηνο,7.)  νύριαο 
σηήξηνο,8.)Λαδάξνπ Κσλ/λνο,9.)Θενδσξνπνύινπ νθία,10.) Καξλέδεο ππξίδσλ,11.) 
Αλδξένπ Υξπζνύια ,12.)Παληειήο Βαζίιεηνο,13.) Αζαλαζίνπ άββαο. 14)Παηνπιηάο  
Κσλζηαληίλνο,15.)ακπάλεο Γεκήηξηνο 16.)Καξαγηάλλεο Γεώξγηνο,17.) Μέιινο Ησάλλεο,18.) 
νύρια ηπιηαλή,19.) Κεξακίδαο Γεώξγηνο,20.) Γαινπληδή–ακπάλε Υξπζνύια 
 
 
 
 
Απόνηες 
 
1.)Καξαγηάλλεο Κσλ/λνο 
 
 
Β.- ΓΖΜΑΡΥΟ:  Πολλάλης Υρ. πσρίδων, Παρών. 
 
Γ.- ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΖΣΩΝ: 
Παρόνηες  
 

ΑΔΑ: 6ΗΨΒΩΗΛ-ΚΨΝ



[2] 

 

Οσδείς 
 
 
Απόνηες 
1.)Νηάλνο Αζαλάζηνο,Κ.Σξνηδήλνο,2.) .) Κνηδηάο ηακάηηνο, Κ.Σαθηηθνύπνιεο,3.) Μνύγηνπ 
Μαξία,Κ. Άλσ Φαλαξίνπ,4.)Υαηδίλαο Γεώξγηνο,Κ.Μεγαινρσξίνπ,5.)Λαδάξνπ 
Διεπζέξηνο,Κ.Λνπηξνπόιεσο,6.) Παπιήο Ησζήθ, Κ. Κπςέιεο, 7.)Λίιινο 
ππξίδσλ,Κ.Καξαηδά,8.) Μπισλόπνπινο Γεώξγηνο,Κ.Γξπόπεο,9.) Γεξαζίκνπ 
Δπάγγεινο,Κ.Γαιαηά., 10.) Μαξγαξώλεο Κσλ/λνο,Κ.Κνπλνππίηζαο 
 
 
Σα  πξαθηηθά ηεο  ζπλεδξίαζεο κέζσ ηειεθώλνπ ηήξεζε ν ηαθηηθόο  Γεκνηηθόο Τπάιιεινο  θ. 
Κόιιηαο Δπάγγεινο 
 
Αριθμός θέμαηος 1Ο  ΖΜ.Γ                                                                    Α.Α   73/21 
  
 
  «Αιγίδα ηοσ Γήμοσ Σροιζηνίας-Μεθάνων ζηο πρόγραμμα Project Resound ηης ομάδας 
«echo» για ηην προώθηζη ηοσ αειθόροσ ηοσριζμού ζηην περιοτή μας». 
 
 
 
Ο Πξόεδξνο  εθθώλεζε ην κνλαδηθό ζέκα ηεο εκεξεζίαο θαιώληαο ηνλ θάζε έλα δεκνηηθό 

ζύκβνπιν μερσξηζηά, ζηνπο νπνίνπο έρεη θνηλνπνηεζεί κέζσ e-mail ε εηζήγεζε ηεο θ. Μέιινπ 

ε νπνία έρεη σο εμήο: 

 

«Κύριε Πρόεδρε,                       
Λακβάλνληαο ππόςε: 
1. Τν άξζξν 65 ηνπ Ν. 3852/2010, 
2. Τν Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι),   
 

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΘΕΜΑΣΟ ΜΕ ΥΕΣΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 
 

Αμηόηηκε θύξηε Πξόεδξε, θπξίεο θαη θύξηνη Δεκνηηθνί Σύκβνπινη, 

ην πξόγξακκα Project Resound γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ αεηθόξνπ ηνπξηζκνύ ζηελ πεξηνρή 
καο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Δήκν Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ, δηελεξγείηαη από ηελ νκάδα «echo». 

Τν πξόγξακκα πιεζηάδεη ζηελ θνξύθσζή ηνπ, κε ηε δηεμαγσγή δύν εβδνκαδηαίσλ 
εξγαζηεξίσλ πνπ μεθηλνύλ ζηηο 26 Ινπλίνπ θαη ζηηο 3 Ινπιίνπ. Σθνπόο ησλ δύν εξγαζηεξίσλ 
είλαη ε δεκηνπξγία ζηξαηεγηθήο θαη branding θαη ζα ζπκκεηέρνπλ εζεινληηθά, θαιύπηνληαο νη 
ίδηνη ηα έμνδά ηνπο, επαγγεικαηίεο δηαθόξσλ εηδηθνηήησλ από όιν ηνλ θόζκν, ελώ παξάιιεια 
ζα δηεμάγεηαη θαη έλα virtual εξγαζηήξη, ζην νπνίν ζα ζπκκεηέρνπλ άηνκα, πνπ δελ ζα 
κπνξέζνπλ λα ηαμηδέςνπλ ιόγσ ηεο παλδεκίαο. Είλαη έλα πνιύ ζεκαληηθό γεγνλόο γηα ηνλ 
ηόπν καο, πνπ ζα δώζεη πνιιέο επθαηξίεο ζηνπο λένπο θαη ηηο λέεο ηεο πεξηνρήο. 

Η νκάδα «echo» αηηείηαη ηελ αηγίδα ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο-Μεζάλσλ, ώζηε κε ηνλ ηξόπν απηό 
λα δείμνπκε ηελ εζηθή ζαο ζηήξημε ζηελ πξνζπάζεηα, δηεπθξηλίδνληαο όηη δελ ππάξρεη θαλέλα 
πεξαηηέξσ αίηεκα από ηελ νκάδα θαη δελ δεηάλε θακία νηθνλνκηθή ζηήξημε. 

Η νκάδα «echo» (Καζεηή, Live-Bio, Odyssey) καο ελεκεξώλεη όηη ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο 
δηεμήρζεζαλ εκηδνκεκέλεο, εηο βάζνο ζπλεληεύμεηο κε 23 αλζξώπνπο θπξίσο από ηελ 
πεξηνρή πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζε ζρεηηθνύο θιάδνπο. Σε όζνπο δελ κπνξνύζαλ λα 

https://katheti.gr/
http://www.live-bio.net/
https://odysseyactivities.com/
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ζπκκεηέρνπλ ζε ζπλέληεπμε ζηάιζεθαλ εξσηεκαηνιόγηα κε εξσηήζεηο αλνηρηνύ θαη θιεηζηνύ 
ηύπνπ, ζηα νπνία αληαπνθξίζεθαλ 11 επηπιένλ άηνκα. Επίζεο, δηεμήρζε έξεπλα σο πξνο ηηο 
ζπλήζεηεο, ηηο ζηάζεηο θαη ηηο αληηιήςεηο ησλ ηαμηδησηώλ ζε ζρέζε κε ηνλ αεηθόξν 
ηνπξηζκό. Γηα ηνλ ζθνπό απηό έγηλε ζηνρεπκέλε απνζηνιή εξσηεκαηνινγίσλ κε εξσηήζεηο 
αλνηρηνύ θαη θιεηζηνύ ηύπνπ, εθ ησλ νπνίσλ ζπιιέρζεθαλ 74. Αθνινύζεζε ε αλάιπζε ησλ 
δεδνκέλσλ, ε νπνία νδήγεζε ζε πνιύ ελδηαθέξνληα γηα ηνλ ηόπν καο ζπκπεξάζκαηα. 

Σπλεκκέλε ζα βξείηε ηελ έθζεζε ζηα αγγιηθά, ζε κνξθή .pdf. 

  

 
 
 

ΕΙΗΓΟΤΜΕΘΑ 
 
Να ηεζεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Δήκνπ Τξνηδελίαο – Μεζάλσλ ην πξόγξακκα Project Resound ηεο 
νκάδαο «echo» γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ αεηθόξνπ ηνπξηζκνύ ζηελ πεξηνρή καο. 

 
Παξαθαιείζζε γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο.»  
 
ηελ ζπλέρεηα ν Πξόεδξνο θάιεζε ηνπο ζπκβνύινπο λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά 
 

 
  Σν Γ.. , 

 

Α Π Ο Φ Α  Ι Ε Δ Ι : 

 

Οκόθσλα  λα ηεζεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο – Μεζάλσλ ην πξόγξακκα Project 
Resound ηεο νκάδαο «echo» γηα ηελ πξνώζεζε ηνπ αεηθόξνπ ηνπξηζκνύ ζηελ πεξηνρή καο. 
 
Ζ θ. νύρια ςήθηζε παξνύζα. 
 
 
 
 

 
 
                           Ζ Παξνύζα απόθαζε έιαβε αύμνληα αξηζκό 73/2021 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                                        ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

     Τπνγξαθή                                                                            Τπνγξαθέο        

                                  ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

                 Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ 

                                     

                                         ΑΝΓΡΔΑ ΣΡ. ΣΕΗΝΗΔΡΖ 
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