ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 6/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 39
Στη Λευκάδα σήµερα στις 18 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
18.00΄ ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
4108/14-2-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 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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Απουσίαζαν

Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Φίλιππας Γεώργιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μακρυγιώργου Νίκη
Γεωργάκης Βασίλειος
Γαβρίλης ∆ηµήτριος
Αραβανής Γεράσιµος
∆ρακονταειδής Κων/νος
Νικητάκης Μάρκος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Βλάχος Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Μεσσήνης Ιωάννης
Καββαδάς Αθανάσιος
Σίδερης Αντώνιος
Καρτάνος Ιωάννης
Γιαννούτσος Πέτρος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Μαργέλης Γεώργιος

Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη
Μελάς Βασίλειος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 µέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 6/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση λειτουργίας Γραφείου Ανάπτυξης και ∆ιαχείρισης της πόλης της
Λευκάδας ως τουριστικού προορισµού.
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Εισηγήτρια: Φραγκούλη Αµαλία, Πρ/νη Αυτ.

Τµήµατος

Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής ∆ήµου
Λευκάδας

Η Προϊσταµένη του Αυτ. Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
∆ήµου Λευκάδας κα Αµαλία Φραγκούλη, εισηγούµενη το θέµα, είπε στο ∆.Σ.:
Στην µε αριθµ. 48η πρόσκληση της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής Π.Ι.Ν. υποβάλαµε
πρόταση για χρηµατοδότησης της πράξης µε τίτλο «∆ηµιουργία γραφείου ανάπτυξης &
διαχείρισης της πόλης της Λευκάδας ως τουριστικού προορισµού (Destination Management
and Development Agency)» και δηµόσια δαπάνη ύψους 150.000,00 €. το παρόν έργο αφορά
στην υποστήριξη των αναγκαίων δοµών για την ανάδειξη της πόλης της Λευκάδας ως
τουριστικού προορισµού µε τη χρήση καινοτόµων µεθόδων και στο πλαίσιο ολοκληρωµένων
προσεγγίσεων. Το έργο περιλαµβάνει την επιλογή υφιστάµενου χώρου (γραφείου) κυριότητας
του ∆ήµου Λευκάδας για τη στέγαση του γραφείου ανάπτυξης και διαχείρισης της πόλης της
Λευκάδας, την προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού, την επιλογή και τη στελέχωση του µε
κατάλληλα εξειδικευµένους επαγγελµατίες και την κάλυψη λειτουργικών δαπανών. Ειδικότερα
το έργο αφορά στην περίοδο παραγωγικής λειτουργίας και η οποία θα ξεκινήσει αµέσως µετά
αφενός την προµήθεια του αναγκαίου εξοπλισµού & της πρόσληψης των 2 ατόµων, οι οποίοι
θα απασχοληθούν για 24 µήνες.
Σύµφωνα µε το αρ. πρωτ. 124/18-1-2013 έγγραφο της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής
Αρχής, περί αποστολής συµπληρωµατικών στοιχείων για την εξέταση της πληρότητας των
στοιχείων της αίτησης χρηµατοδότησης, απαιτείται δέσµευση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
σχετικά µε την λειτουργία του γραφείου 'ανάπτυξης & διαχείρισης της πόλης της Λευκάδας ως
τουριστικού προορισµού' για διάρκεια τουλάχιστον πέντε (5) ετών µετά την ολοκλήρωση της
πράξης.
Εισηγούµαι την λήψη απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη δέσµευση του ∆ήµου Λευκάδας
σχετικά µε την λειτουργία του γραφείου ανάπτυξης & διαχείρισης της πόλης της Λευκάδας ως
τουριστικού προορισµού (Destination Management and Development Agency) κατά τα πρώτα
5 έτη µετά την ολοκλήρωση της πράξης "∆ηµιουργία γραφείου ανάπτυξης & διαχείρισης της
πόλης της Λευκάδας ως τουριστικού προορισµού (Destination Management and Development
Agency)" στα πλαίσια του Άξονα Προτεραιότητας «09. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ» του Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων
Νήσων 2007-2013.
Α.ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ: Είναι ένα θετικό βήµα το οποίο και εµείς το είχαµε ψηφίσει. Ο Τουρισµός είναι η
βαριά βιοµηχανία της χώρας µας. Το γραφείο αυτό πρέπει να στελεχωθεί µε τα κατάλληλα
άτοµα ώστε να προωθήσουν τον Τουρισµό, όχι µόνο στην πόλη αλλά σε όλη τη Λευκάδα.
Κ.∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ: Ο ∆ήµος θα επιβαρυνθεί για τα 5 χρόνια που δεσµεύεται να το
λειτουργήσει µε ποσό 50.000 ευρώ, το οποίο είναι δυσβάστακτο. Στα πλαίσια της τουριστικής
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προβολής ο ∆ήµος µπορεί µε λιγότερο κόστος να κάνει τουριστική προβολή. ∆ιαφωνούµε και
επί της αρχής για τον τρόπο λειτουργίας αυτού του γραφείου.

Γ.ΑΡΑΒΑΝΗΣ: Υπάρχουν πολλά ερωτήµατα για το όλο θέµα. Εµείς δεν θα το ψηφίσουµε και
κάνουµε έκκληση όλοι να το σκεφτούµε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το όλο θέµα ψηφίστηκε από το ∆.Σ. Είναι θετικό το ότι ζητούν δέσµευση να το
λειτουργήσει ο ∆ήµος για άλλα 5 έτη. Το κόστος των 50.000 ευρώ ανά έτος το θεωρώ
υπερβολικό. Το όλο πρόγραµµα είναι κάτι που πάει πακέτο.
Γ.ΓΑΖΗΣ: Η δράση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Με τον ίδιο τρόπο είχε ξεκινήσει τότε το
πρόγραµµα “Βοήθεια στο Σπίτι”. Ποιος θα ψηφίσει σήµερα να καταργηθεί αυτό το πρόγραµµα;
Αυτό το πρόγραµµα θα βοηθήσει πολύ στην τουριστική προβολή της πόλης της Λευκάδας
αλλά και γενικότερα όλου του ∆ήµου.
Σ.ΒΛΑΧΟΣ: ∆εν είναι θέµα του ∆ήµου να προβάλλει το τουριστικό προϊόν. Από τον τουρισµό
επωφελείται µια µερίδα κόσµου. Αυτοί να προωθήσουν τον τουρισµό τους. Να µη
φορολογήσουµε τον αγρότη για να προωθήσουµε τον τουρισµό.
Γ.ΦΙΛΙΠΠΑΣ: Εγώ περιµένω από τον υπεύθυνο Τουρισµού κ.Γαζή µια συγκεκριµένη πρόταση
για τη βελτίωση του Γραφείου Τουρισµού του ∆ήµου.
Γ.ΜΑΡΓΕΛΗΣ: Το θέµα έχει τεθεί σε λάθος διάσταση. Ο στόχος είναι να συνεργαστούµε µε
όλους τους φορείς του τουρισµού, ώστε να έχουµε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Πρέπει να
υπάρξει µια οµαδική δουλειά και προσπάθεια.
Κ.∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ: Το ζήτηµα της τουριστικής προβολής δεν είναι µόνο ζήτηµα του ∆ήµου.
Είναι πρωτίστως ζήτηµα αυτών που ωφελούνται από τον τουρισµό.

Υπάρχουν πολλές

προτάσεις και πρωτοβουλίες που µαζί µε τους ξενοδόχους π.χ. µπορούµε να πάρουµε. Το
ζήτηµα του τουρισµού δεν θα µας το λύσει κανένα γραφείο.
Ακολουθεί ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 21 ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι κ.κ. Ελ. Αραβανής, Ζ.Σκιαδά,
Α.Αραβανής,

Σ.Ρόκκος,

Ν.Βικέντιος,

Π.Σούνδιας,

Α.Γαζής,

Φ.Σώλος,

Ε.Ζουριδάκης, Σ.Καρβούνης, Ν.Μακρυγιώργου, Β.Γεωργάκης, Ν.Πεντεσπίτης,

Σ.Αραβανής,
Ι.Μεσσήνης,

Α.Σίδερης, Ι.Καρτάνος, Π.Γιαννούτσος, Γ.Μαργέλης, ∆.Γαβρίλης, Α.Καββαδάς.
Κατά

ψήφισαν

6,

οι

κ.κ.

Γ.Φίλιππας,

Κ.∆ρακονταειδής,

Ν.Μπραντζουκάκης,

Μ.Νικητάκης, Γ.Αραβανής, Σ.Βλάχος.
Λευκό 2, η κα Αικ.Σάντα και η κα Κ.Μεσσήνη.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε
υπόψη του την παραπάνω εισήγηση,
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
Τη δέσµευση του ∆ήµου Λευκάδας σχετικά µε την λειτουργία του γραφείου ανάπτυξης
& διαχείρισης της πόλης της Λευκάδας ως τουριστικού προορισµού (Destination Management
and Development Agency) κατά τα πρώτα 5 έτη µετά την ολοκλήρωση της πράξης
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"∆ηµιουργία γραφείου ανάπτυξης & διαχείρισης της πόλης της Λευκάδας ως τουριστικού
προορισµού (Destination Management and Development Agency)" στα πλαίσια του Άξονα
Προτεραιότητας «09. ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ» του
Ε.Π. ∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013.

Στο σηµείο αυτό αποχώρησε ο κ.Ν.Πεντεσπίτης
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 39/13.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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