
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Απόσπασμα εκ του αριθμ.3/2015 

 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                              πρακτικού συνεδριάσεως Δημοτικού 

    ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ                                                      Συμβουλίου. 

                                                                                     

                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης  43 /2015       ΘΕΜΑ: «Έγκριση : α) προμήθειας προωθητικού- τουριστικού 

                                                                      υλικού Δήμου και β) κατασκευής και σχεδιασμού 

                                                                      ιστοσελίδας»  
                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 25
η
   του μηνός  

Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη  και ώρα  14.30  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 1043/25-2-2015 εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δέκα έξι 

(16), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 

2. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ 

3. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

4. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 13. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

5. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 14. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

6. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 16. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

8. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

9. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ    

 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 8α  θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.-Την εισήγηση της Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής κας 

Μαυρογάλου Ελένη, η οποία παρατίθεται παρακάτω:  

«Θέματα:  Α. Προμήθεια προωθητικού υλικού Δήμου Πάτμου και  

    Β. Κατασκευή και Σχεδιασμός Ιστοσελίδας 

______________________________________________________________ 

Αξιότιμοι συνάδελφοι, 

Με την παρούσα εισηγούμαι προς υμάς τις κάτωθι προμήθειες για την προβολή και προώθηση της 

Πάτμου και των νησιών Αρκιοί και Μαράθι: 

Α. Προμήθεια προωθητικού υλικού για την Πάτμο 

- Αντικείμενο 1: Η δημιουργία, σχεδιασμός, παραγωγή και προμήθεια 500 τμχ μπλοκ των 200 φύλλων 

που θα περιέχουν τον τουριστικό χάρτη τις Πάτμου και τουριστικές πληροφορίες.  

Σκοπός: Η αναπαραγωγή λειτουργικού, πλήρως και υπεύθυνα ενημερωμένου χάρτη προς διάθεση από 

τα Γραφεία Πληροφοριών (Information Offices) του Δήμου Πάτμου στους τουρίστες κρουαζιερόπλοιων και 

διακοπών (ξενοδοχεία, διαμερίσματα και άλλα) με τις απαραίτητες τουριστικές πληροφορίες για όσους 

επισκέπτονται το νησί μας. Επιπλέον, τα εν λόγω μπλοκ θα δοθούν σε μαρίνες εσωτερικού και εξωτερικού 

προκειμένου να προσελκύσουν και ταυτόχρονα διευκολύνουν και προωθήσουν τον τουρισμό yachting.  

Περιγραφή: Στη μία πλευρά του εκάστοτε φύλλου του μπλοκ θα αποτυπώνονται σύντομες ιστορικές και 

θρησκευτικές πληροφορίες του νησιού (όλα μαζί σε ανάπτυξη τουλάχιστον 200 λέξεων στην κάθε γλώσσα) 

οι οποίες θα συνοδεύονται με φωτογραφικό υλικό από τα σημαντικότερα αξιοθέατα του νησιού και θα 
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παρέχονται παράλληλα λοιπά χρήσιμα στοιχεία επικοινωνίας για τις τουρίστες (Δήμος, Λιμεναρχείο, 

Αστυνομία, Ταξί, Φαρμακεία, Κέντρο Υγείας, Ένωση Ξενοδόχων, Ένωση Ενοικιαζόμενων δωματίων, 

Ένωση Λεμβούχων) και στην άλλη πλευρά αποτυπώνεται ο χάρτης τις Πάτμου στον οποίο υπάρχουν 

ενδείξεις για το οδικό δίκτυο, τις οικισμούς, τις παραλίες, τα αγκυροβόλια, τα μονοπάτια και τα 

σημαντικότερα μνημεία και χώρους θρησκευτικής σημασίας του νησιού με αναγραφή τις ονομασίας τoυς.  

Γλώσσες: Στα Μπλοκ οι πληροφορίες θα παρέχονται σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά.  

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός τις δαπάνης του ως άνω υλικού ανέρχεται 

στο ποσό των 3.800 Ευρώ με το ΦΠΑ. 

- Αντικείμενο 2: Σχεδιασμός, εκτύπωση και επιμέλεια τρίπτυχου εντύπου 4.000 τμχ με φωτογραφικό 

υλικό και τουριστικές πληροφορίες για την Πάτμο. 

Σκοπός: Η αναπαραγωγή λειτουργικού, πλήρως και υπεύθυνα ενημερωμένου τρίπτυχου εντύπου προς 

διάθεση από το Τουριστικό Γραφείο (Information Office) του Δήμου Πάτμου τόσο στους τουρίστες 

κρουαζιερόπλοιων και διακοπών (ξενοδοχεία, διαμερίσματα και άλλα) όσο και στους ενδιαφερόμενους στις 

διάφορες τουριστικές εκθέσεις που συμμετέχει το νησί μας με σύντομη αλλά περιεκτική αναφορά στην 

θρησκευτική και πολιτιστική ιστορία του νησιού μας. Ειδικότερα για τον τομέα των εκθέσεων το έντυπο 

αυτό, λόγω του σχετικού χαμηλού του κόστους όσο και της συντομίας του θα διευκολύνει στη διανομή και 

μεταφορά του ακόμη και στο εξωτερικό.  

Περιγραφή: Τα έντυπα θα περιέχουν σύντομη αναφορά στην ιστορική, θρησκευτική, πολιτιστική και 

παραθεριστική ταυτότητα της Πάτμου με αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό αυτών. Επιπλέον, θα 

αποτυπώνεται σύντομη αναφορά τις σημαντικότερους οικισμούς του νησιού με αντίστοιχο φωτογραφικό 

υλικό.  

Γλώσσες: Ελληνικά  Αγγλικά και Τούρκικα.  

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός τις δαπάνης του ως άνω υλικού ανέρχεται 

στο ποσό των 1.500 Ευρώ με το ΦΠΑ. 

- Αντικείμενο 3: Σχεδιασμός, εκτύπωση και επιμέλεια φωτογραφικού λευκώματος της Πάτμου 3.000 

τμχ με παρουσίαση και προβολή όλου του φυσικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού εύρους και κάλλους της 

Πάτμου. 

Σκοπός: Η προβολή του φυσικού πλούτου, των θρησκευτικών και ιστορικών μνημείων του νησιού, 

καθώς και των σημείων τουριστικού, πολιτιστικού και λαογραφικού ενδιαφέροντος.  

Περιγραφή: Στην αρχή του οδηγού, μετά τα εισαγωγικά κείμενα (χαιρετισμός δημάρχου κ.λπ.), θα 

υπάρχουν σύντομα κείμενα για την ιστορία της Πάτμου γενικά, αλλά και ειδικά για τα σημαντικότερα 

θρησκευτικά μνημεία του νησιού, αλλά και για τις τουριστικές πολιτιστικές της δράσεις – φεστιβάλ, 

λαογραφικά κ.λπ. Επιπλέον θα γίνεται αναφορά σε σχόλια διασήμων ανθρώπων οι οποίοι έχουν δημοσιεύσει 

ανά διαστήματα την γνώμη τους για την Πάτμο, κατόπιν και εφόσον υπάρχει σχετική άδεια χρήσης αυτών. 

Μετά το τέλος των κειμένων θα ξεκινήσει η παρουσίαση με το φωτογραφικό υλικό, υψηλής 

αισθητικής, το οποίο θα συνοδεύεται από μικρές λεζάντες επεξηγηματικές για κάθε εικόνα και η 

παρουσίαση θα διακρίνεται σε θεματικές ενότητες (ενδεικτικά: θρησκευτική ιστορία, πολιτισμική, 

τουριστική πλευρά Πάτμου κ.λπ.). Σκοπός είναι να προβληθούν όλα τα σημαντικά θρησκευτικά αξιοθέατα 

και μνημεία, αλλά και ο φυσικός και πολιτιστικός πλούτος του νησιού (ενδεικτικά Οικισμός Χώρας, 

σοκάκια, παραλίες, φεστιβάλ, μονοπάτια, αρχοντικά, πανηγύρια, γραφικοί κόλποι και τοποθεσίες, τοπικά 

προϊόντα κ.λπ.). 

Στο τέλος του λευκώματος θα πρέπει να περιέχεται χάρτης του νησιού αλλά και η θέση του νησιού στην 

ευρύτερη γεωγραφική περιοχή. 

Γλώσσες: Οι σχετικές πληροφορίες θα παρέχονται σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά.  

Προϋπολογισμός: Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός τις δαπάνης του ως άνω υλικού ανέρχεται 

στο ποσό των 6.550 Ευρώ με το ΦΠΑ. 

Β. Κατασκευή και Σχεδιασμός Ιστοσελίδας με δυνατότητα εφαρμογής mobile 

Σκοπός: Σκοπός της παρούσας υπηρεσίας είναι η ανάπτυξη νέας ολοκληρωμένης Τουριστικής 

Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Πάτμου με γνώμονα την:  

- Ευχρηστία  

- Επεκτασιμότητα  

- Πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία σε συντήρηση και ανάπτυξη νέων εφαρμογών .  
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- Ελκυστική προβολή και απεικόνιση του περιεχομένου και των ενοτήτων .  

- Προβολή του πληροφοριακού περιεχόμενου και των υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης και σε 

κινητές συσκευές 3ης γενιάς, μέσω mobile web λύσης.  

Ο στόχος της είναι να αναδείξει και να προβάλει την τουριστική ταυτότητα του Δήμου Πάτμου, μέσα 

από τις φυσικές ομορφιές του νησιού, αλλά και την πολιτιστική της ταυτότητα, την ιστορία της, τα μνημεία 

της, τη λαογραφία της, τις παραδοσιακές της τέχνες και την δράση της τοπικής κοινωνίας, με τις 

πολυποίκιλες και ξεχωριστές της ενέργειες και εκδηλώσεις.  

Μέσα από το πλούσιο περιεχόμενο, αλλά και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη 

τεχνολογία, ο Δήμος φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό εργαλείο που θα βοηθήσει αποτελεσματικά στην 

προσέλκυση νέων επισκεπτών στην περιοχή, στην αναβάθμιση της παρεχόμενης πληροφόρησης και 

εξυπηρέτησης τους και κατ΄ επέκταση στην ενίσχυση των επιχειρήσεων του ευρύτερου τουριστικού κλάδου 

και των ευρύτερων ωφελειών της τοπικής κοινωνίας.  

Επιπλέον, θα αποτελέσει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα έναν τρόπο επικοινωνίας με τους επισκέπτες του 

νησιού μας στους οποίους θα παρέχεται η δυνατότητα να αποστέλλουν τα μηνύματά τους και με αυτόν τον 

τρόπο να μας επισημαίνουν τόσο τα θετικά, αλλά και τα αρνητικά τους σχόλια. Τα αρνητικά θα μας 

βελτιώσουν και τα θετικά θα προσπαθήσουμε να τα ενισχύσουμε.  

Γλώσσες: Ελληνικά και Αγγελικά 

Προϋπολογισμός: 7.000,00€ με το Φ.Π.Α 

Τα εκτιμώμενα αποτελέσματα και οφέλη από την προς υλοποίηση προμήθεια θα είναι:  

- Η αισθητικά και λειτουργικά άψογη προβολή του τουριστικού προϊόντος του Δήμου Πάτμου μέσω 

της Διαδικτυακής του παρουσίας, ως εργαλείου ανάπτυξης του τουρισμού της περιοχής.  

- Η παροχή ολοκληρωμένης τουριστικής πληροφόρησης στον υποψήφιο επισκέπτη, η οποία θα 

λειτουργήσει ως πρόσθετο εργαλείο προσέλκυσης του.  

- Η αύξηση της ικανοποίησης του επισκέπτη της περιοχής, μέσω της δυνατότητας πρόσβασης σε 

έγκυρη και ολοκληρωμένη πληροφορία τη στιγμή που την χρειάζεται και από οποιοδήποτε σημείο 

βρίσκεται.  

- Η βελτίωση, ως εκ των ανωτέρω, της τουριστικής εμπειρίας του επισκέπτη.  

- Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.  

- Η δυνατότητα να μπορεί ο κάθε επισκέπτης να εκφράζει με μήνυμα τα παράπονά του αλλά και τα 

εύσημα, ώστε να δυνάμεθα να βελτιωνόμαστε μέσα από τα σχόλια των επισκεπτών του νησιού μας, οι 

οποίοι είναι οι αντικειμενικότεροι κριτές των υπηρεσιών μας και η καλύτερη διαφήμιση για τον τόπο μας. 

Σας ευχαριστώ πολύ και παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή/και 

πληροφορία».  

2.- Την εισήγηση του Δ.Σ κ. Μαραβέλια Αντωνίου επί της παραπάνω αναφερόμενης εισήγησης η 

οποία έχει ως κάτωθι: 

« Για το μπλοκ εισηγούμαι να μην εκδοθεί. Για το τρίπτυχο να μπει στη μία πλευρά ο χάρτης της 

Πάτμου και από την άλλη πλευρά τουριστικές πληροφορίες και να γίνει έρευνα για προμήθεια άνω 

των 10.000  τεμαχίων. Για το λεύκωμα πάνω από 10.000 τεμάχια να γίνει έρευνα αγοράς και να 

γίνει ένα προσχέδιο το οποίο θα παρουσιαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για την ιστοσελίδα να 

αναβαθμιστεί».   

Κατόπιν ο πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,  

 την εισήγηση της κ. Μαυρογάλου Ελένης, 

 την εισήγηση του κ. Μαραβέλια Αντ.   

 το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

 το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),   

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α 

Α)1.-Τον σχεδιασμό, την παραγωγή και προμήθεια 500 τεμαχίων μπλοκ των 200 φύλλων που θα 

περιέχουν τον τουριστικό χάρτη της Πάτμου και τουριστικές πληροφορίες σε δύο γλώσσες (Ελληνικά 

και Αγγλικά) , μέχρι του ποσού των 3.800,00€ με το Φ.Π.Α 
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2.- Τον σχεδιασμό , την παραγωγή και προμήθεια τρίπτυχου εντύπου 4.000 τεμαχίων με φωτογραφικό 

υλικό και τουριστικές πληροφορίες για την Πάτμου σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά  Αγγλικά και 

Τούρκικα) , μέχρι του ποσού των 1.500,00€ με το Φ.Π.Α 

3.- Τον σχεδιασμό παραγωγή και προμήθεια φωτογραφικού λευκώματος της Πάτμου 3.000 τεμαχίων 

με παρουσίαση και προβολή όλου του φυσικού, θρησκευτικού και πολιτιστικού εύρους και κάλλους 

της Πάτμου σε δύο γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά) , μέχρι του ποσού των  6.550,00€ με το Φ.Π.Α 

4. Τη διενέργεια της υπηρεσίας και τη διάθεση ποσού μέχρι 11.850,00€ από τον Κ.Α 70.6615.0005 

προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 

Β) 1) Τον σχεδιασμό και την κατασκευή Ιστοσελίδας με δυνατότητα εφαρμογής mobile  σε δύο 

γλώσσες (Ελληνικά και Αγγλικά) , μέχρι του ποσού των  7.000,00€ με το Φ.Π.Α 

2). Τη διενέργεια της υπηρεσίας και τη διάθεση ποσού μέχρι  7.000,00€ από τον Κ.Α 00.6117.0001 

προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 

Γ) 1) Την υποβολή της μακέτας των υπό προμήθεια ειδών στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 

(Ε.Ο.Τ) για τη λήψη σχετικής έγκρισης 

2.) Την ανάθεση στον κ. Δήμαρχο των σχετικών ενεργειών.  

Την εισήγηση της κας Μαυρογάλου Ελ. ψήφισαν οι Δ.Σ: 1) Σημαντήρης Ι., 2)Σκεμπές Ι., 3) Πέντες 

Ελ., 4)Κωνσταντάς Μ., 5)Φέγγαρος Αντ., 6)Τσαμπαλάκης Ν., 7) Ευγενικός Παν., 8)Κοκκώνης Ελ., 

9)Κάβουρας Λ., 10) Μαύρου Νομ. και 11) Γαμπιέρης Αντ. 

Την εισήγηση του κ. Μαραβέλια Αντ. ψήφισαν οι Δ.Σ Μαυρωνάς Σπ. Και Γρύλλης Παντ. 

Κατά τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει ο Δ.Σ Τουρτουλής Διαμ.   

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  43/2015 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                 Σημαντήρης Ι.- Μαραβέλιας Αντ.- Πέντες Ελ. 

                                                                Τουρτουλής Δ.-Κάβουρας Λ.-Σκεμπές Ι. 

                                                                Ευγενικός Παν.- Κωνσταντάς Μ.-Μαυρωνάς Σπ. 

                                                                Γρύλλης Παντ.- Φέγγαρος Αντ.-Μαυρογάλου Ελένη 

                                                                Μαύρου Νομική- Κοκκώνης Ελ.- Τσαμπαλάκης Νικ. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 2/3/2015  

                                                         Ο Δήμαρχος                                                                                    

 

                                                     Στόικος Γρηγόρης 

                                                                   

ΑΔΑ: 7ΝΥ0ΩΞΦ-ΘΑΔ
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