Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:38/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:323/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 19η του
μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00μ.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
32022/14.12.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Κώστας Αραβανής:Πρόεδρος
2)ΑραβανήςΑνδρέας
3) Σάντα-Μακρή Αικ.
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νικόλαος
7) Μαργέλης Γεώργιος
8) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
9ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.38-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Επιτροπής για κατάρτιση των όρων διακήρυξης τακτικού
διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο «Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας
διαχείρισης τουριστικού προορισμού (DMS)”.
Εισηγητ.: κα.Αμαλία Φραγκούλη-Πρ/νη Αυτοτελούς
Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
H Εισηγήτρια ανέφερε τα παρακάτω:
“Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α΄/ 16-3-2007) «Προσαρμογή της
Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2004/18/ΕΚ», όπως αυτή
τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία
2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Νοεμβρίου 2005,
2. του Άρθρου 98 του νέου αναθεωρημένου Συντάγματος (σε συνδυασμό με το
Άρθρο 8 του Ν.2741/99, προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο).
3. του ΠΔ 28/1980 (ΦΕΚ 11/Α’/15-1-1980) «Περί εκτελέσεως έργων και
προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως» όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει

4. της Υ.Α ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/2001 (ΦΕΚ 1223/Β), «Εξαίρεση περιπτώσεων
προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής (υλικού, λογισμικού, δικτύων) και
παροχής συναφών υπηρεσιών από την έγκριση του Υπουργού Εσωτερικών
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης»,
5. Του Π.Δ. 116/2003 (ΦΕΚ 138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής
Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της 29.06.2000 για την καταπολέμηση των
καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές»
6. Του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από
τους Διατάκτες»
7. Της Υ.Α Αριθμ. 14053/ΕΥΣ 1749/27.03.2008: «Υπουργική απόφαση
συστήματος διαχείρισης» (ΦΕΚ 540/27.03.2008 τεύχος Β’) όπως αυτή
τροποποιήθηκε και ισχύει.
8. Του Ν. 3614/03.12.2007: Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013. (ΦΕΚ
267/03.12.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Του Ν. 3840/31.03.2010: Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις.
10. Του Ν.2472/1997 όπως τροποποιήθηκε από τον Ν.3471/2006 «Προστασία
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των
ηλεκτρονικών επικοινωνιών» (ΦΕΚ 133/Α'/28.6.2006)
11. Ν.3979/2011 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις (ΦΕΚ
138/Α’/16.6.2011)
12. Του Ν.3783/2009 Ταυτοποίηση των κατόχων και χρηστών εξοπλισμού και
υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και άλλες διατάξεις
13. Του Ν. 3917/2011 Διατήρηση δεδομένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε
επεξεργασία σε συνάρτηση με την παροχή διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δημόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση
συστημάτων επιτήρησης με τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας σε
δημόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις.
14. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87/Α/2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
15. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει
16. Το Ν.2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/95), «Περί Δημόσιου Λογιστικού, ελέγχου των
δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
3263/04
17. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95), «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και
ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»,
18. Το Ν. 3060/2002, Άρθρο 2, «Έλεγχος νομιμότητας συμβάσεων προμηθειών,
παροχής υπηρεσιών και δημοσίων έργων»,
19. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1159/2000 της Ε.Ε. (30/5/2000) για τις δράσεις
πληροφόρησης και δημοσιότητας που πρέπει να αναλαμβάνουν τα κράτημέλη σχετικά με τις παρεμβάσεις των διαρθρωτικών ταμείων.
20. Την με Α.Π. 1268/25-06-2012 απόφαση του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων για
ένταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής

Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας» στο Ε.Π. «Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου –
Ιονίων Νήσων 2007-2013»
για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση της υπηρεσίας «Ανάπτυξη διαδικτυακής
πλατφόρμας διαχείρισης τουριστικού προορισμού (DMS)» ύψους 150.000,00
€.στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής
Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας» σας παρουσιάζουμε σχέδιο διακήρυξης διαγωνισμού
προκειμένου να εγκριθούν οι όροι αυτού όπως αυτοί εμφανίζονται στο συνημμένο
κείμενο και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας εισήγησης και στη
συνέχεια να προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης”.
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να εγκρίνει τους όρους
διακήρυξης του διαγωνισμού σύμφωνα με την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε το Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της ,
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα

αποφασίζει

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού ,«Ανάπτυξη διαδικτυακής
πλατφόρμας διαχείρισης τουριστικού προορισμού (DMS)» ύψους 150.000,00
€.στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής
Ανάπτυξης Δήμου Λευκάδας», όπως αυτοί εμφανίζονται στο συνημμένο κείμενο και
αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 323/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΚΩΣΤΑΣ Α . ΑΡΑΒΑΝΗΣ

