ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 30/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ)
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 344
Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεχιζόμενη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα
από την αριθμ. 28934/22-9-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σώλος Φώτιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γεωργάκης Βασίλειος
Μελάς Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτριος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος
Αραβανής Ανδρέας
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Απουσίαζαν
Μικρώνης Ζώης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Καββαδάς Αθανάσιος
Γαζής Αναστάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Λάζαρη Πηνελόπη
Βεργίνης Ξενοφών
Σίδερης Αντώνιος
Στραγαλινός Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Αραβανής Γεράσιμος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, ο οποίος προσήλθε
μετά την ψηφοφορία του 9ου θέματος.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 21 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 25ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 30/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής αιτήματος του Δήμου Λευκάδας προς την Περιφερειακή
Ενότητα Δήμου Λευκάδας για παραχώρηση προς παράλληλη χρήση των πνευματικών
δικαιωμάτωντου

παραχθέντος

,ελληνόγλωσου και ξενόγλωσου

από

την

πρώην

Ν.Α.

Λευκάδας

διαφημιστικού

υλικού
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Εισηγητής: κ.Γαζής Αναστάσιος-Εντεταλμένος Σύμβουλος

Το θέμα εισηγείται ο κ.Δήμαρχος, λόγω απουσίας του εισηγητή.
Ο Δήμαρχος, κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Θέτουμε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής::
1.Τις διατάξεις του άρθρου 70 Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
2.Τις με αριθμ.4/17-01-2011 και 97/23-03-2011 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου Λευκάδας
συγκρότησης Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Λευκάδας
3.Τη με αριθμ. 02/12-07-2011 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Δήμου Λευκάδας
4.Την ανάγκη παραχώρησης για παράλληλη χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων του
παραχθέντος από την πρώην Ν.Α.Λευκάδας διαφημιστικού υλικού, ελληνόγλωσσου και
ξενόγλωσσου, λόγω του ότι ο σχεδιασμός, η δημιουργία και η εκ νέου παραγωγή διαφημιστικού
υλικού είναι χρονοβόρες διαδικασίες και οικονομικά ασύμφορες υπό τις παρούσες συνθήκες ,
σκοπός δε είναι η τουριστική προβολή του Δήμου.
Αναλυτικότερα σας γνωρίζουμε ότι η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Δήμου Λευκάδας αποφάσισε (αριθμ.αποφ.02/12-07-2011) να εισηγηθεί προς έγκριση στο Δ.Σ.
υποβολή αιτήματος, του Δήμου στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, παραχώρησης για
παράλληλη χρήση των πνευματικών δικαιωμάτων του παραχθέντος από την πρώην
Ν.Α.Λευκάδας διαφημιστικού υλικού, ελληνόγλωσσου και ξενόγλωσσου, και ειδικότερα:

1)

DVD «Λευκάδα-το σμαραγδένιο νησί» στις γλώσσες: ελληνική, αγγλική, ιταλική,
γερμανική, σουηδική, ολλανδική, γαλλική και ρωσική

2) Εντύπου «Απέραντη Γαλήνη» στις γλώσσες: ελληνική, αγγλική, ιταλική, γερμανική,
τσεχική, ιαπωνική, κινεζική, ρωσική, ολλανδική, ισπανική, βουλγαρική, σερβική,
πολωνική, γαλλική, σουηδική, ρουμανική, φινλανδική, σλοβένικη, νορβηγική
3) Εντύπου «Περιπατητικές διαδρομές» στις γλώσσες: ελληνική, αγγλική, γερμανική
ολλανδική
4) Εντύπου «Θρησκευτικοί προορισμοί» στις γλώσσες: ελληνική, αγγλική, ρουμανική,
ρωσική

5)

Ταχυδρομικών καρτών (card postal) σε 15 χαρακτηριστικά θέματα από το Νομό

6) Πόστερ σε 14 φωτογραφικά θέματα από το Νομό
7) Φόλντερ
8) Αφισών σε 6 φωτογραφικά θέματα
9) Χαρτών :α) μεγέθους Α4 σε μπλοκ με ψαροκόλληση, β) χάρτης μεγάλου μεγέθους,
αναδιπλούμενος , κείμενο σε 6 γλώσσες
10) Φωτογραφικού αρχείου με περισσότερες από 4.000 φωτογραφίες
11) Τσαντών και
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προορισμούς όλο και περισσότερο από το διαδίκτυο, να είναι δυνατή η σύνδεση της
ιστοσελίδας του Δήμου Λευκάδας www.lefkada. gov gr με τον διαδικτυακό τόπο
www.lefkada.gr καθώς το τουριστικό του μέρος είναι ήδη μεταφρασμένο σε 6 γλώσσες:
αγγλική, γερμανική, ιταλική, ολλανδική, σουηδική και ρωσική.
Σκοπός είναι, μετά από επικαιροποίηση των στοιχείων και με νόμιμα επιτρεπτές
παρεμβάσεις και αλλαγές, να αναπαράγεται υλικό το οποίο και θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά
και μόνο για τη διαφημιστική προβολή του Δήμου Λευκάδας.
Κατόπιν αυτών
εισηγούμαστε
την έγκριση υποβολής αιτήματος, του Δήμου Λευκάδας προς την Περιφερειακή Ενότητα
Λευκάδας,
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πνευματικών

δικαιωμάτων

του

παραχθέντος από την πρώην Ν.Α.Λευκάδας διαφημιστικού υλικού, ελληνόγλωσσου και
ξενόγλωσσου, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ., αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Την έγκριση υποβολής αιτήματος, του Δήμου Λευκάδας προς την Περιφερειακή Ενότητα
Λευκάδας,

παραχώρησης

για

παράλληλη
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των

πνευματικών

δικαιωμάτων

του

παραχθέντος από την πρώην Ν.Α.Λευκάδας διαφημιστικού υλικού, ελληνόγλωσσου και
ξενόγλωσσου, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 344/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

