ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 23ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 331/2017
Στη Λευκάδα σήµερα στις 30 του µηνός Αυγούστου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 16:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 18952/25-08-2017 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, 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
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Φίλιππας Γεώργιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Καρφάκη Μαριάννα
Κατωπόδη Ευανθία
Γρηγόρη Ασπασία
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Καββαδάς Θωµάς
Γληγόρης Κων/νος
Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα
Θερµός Ευάγγελος
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Απουσίαζαν
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Κοντοµίχης Ευάγγελος
Γαζής Πάνος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Τριλίβας Χρήστος
Σκληρός Παναγιώτης
Αραβανής Βασίλειος
Σκληρός Φίλιππος
Φρεµεντίτης Χριστόφορος

(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο κ.
Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν απών &
λόγω της απουσίας του, χρέη ∆ηµάρχου
εκτέλεσε ο αναπληρωτής ∆ηµάρχου,
κ. Μάρκος Νικητάκης, Αντιδήµαρχος

Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα Ε.Η.∆
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ου
Ο ∆.Σ. κ. Ζουριδάκης Ευτύχιος αποχώρησε µετά τη συζήτηση του 3 θέµατος Ε.Η.∆. και πριν τη
ου
συζήτηση του 1 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. κ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος ήταν εκτός αιθούσης κατά την ψηφοφορία του 7 θέµατος της Η.∆. Επανήλθε στην
ου
ου
αίθουσα κατά τη συζήτηση του 8 θέµατος της Η.∆. και αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆
ου
Η ∆.Σ. κ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 11 θέµατος της Η.∆.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ο

ΘΕΜΑ 11 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 23/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου :
Απόφαση ∆.Σ. για α) έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Λευκάδας στην Τουριστική Έκθεση World Travel Market
που θα πραγµατοποιηθεί στο Λονδίνο από 6 Νοεµβρίου 2017 έως 8 Νοεµβρίου 2017, β) ορισµό εκπροσώπων
του ∆ήµου στην εν λόγω έκθεση , γ) έγκριση µετακίνησης των εκπροσώπων του ∆ήµου και δ) υποβολή αιτήµατος

1

στην Αν/τή Πρ/νο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για έκδοση Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης
και βεβαίωσης νοµιµότητας δαπάνης.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
Ο Αντιδήµαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, τροποποιεί τον τίτλο του θέµατος σε:
«Απόφαση ∆.Σ. για α) έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Λευκάδας στην Τουριστική Έκθεση World
Travel Market που θα πραγµατοποιηθεί στο Λονδίνο από 6 Νοεµβρίου 2017 έως 8 Νοεµβρίου 2017, και
στην Φιλοξένεια της Θεσσαλονίκης από 10 έως 12 Νοεµβρίου 2017 β) ορισµό εκπροσώπων του ∆ήµου
στις εν λόγω εκθέσεις , γ) έγκριση µετακίνησης των εκπροσώπων του ∆ήµου και δ) υποβολή αιτήµατος
στην Αν/τή Πρ/νο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για έκδοση Πρότασης Ανάληψης
Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας δαπάνης.»
Στη συνέχεια εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
«Λαµβάνοντας υπόψιν α) την αρ. αποφ. 48/17 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Λευκάδας για έγκριση του
προγράµµατος δράσεων τουριστικής προβολής του ∆ήµου Λευκάδας
για το έτος 2017, β) την σύµφωνη γνώµη του ΕΟΤ µε αρ. πρωτ. 2134 της 7ης Μαρτίου 2017, που ενέκρινε το
Πρόγραµµα Τουριστικής Προβολής του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2017,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ:
α) Την έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Λευκάδας στην Τουριστική Έκθεση World Travel Market του Λονδίνου,
που περιλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Προβολής του ∆ήµου µας ( πρόκειται για την µεγαλύτερη τουριστική έκθεση
του Λονδίνου (6 - 8 Νοεµβρίου 2017) µε χιλιάδες επισκέπτες, ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικούς πράκτορες και
δηµοσιογράφους απ' όλο τον κόσµο. Ο ∆ήµος Λευκάδας θα συµµετάσχει στο περίπτερο της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων για µείωση του κόστους, µε υλικό δικό του, έντυπο και οπτικοακουστικό),
καθώς και την έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Λευκάδας στην Έκθεση Φιλοξένεια της Θεσσαλονίκης, (
αφιερωµένη φέτος στην Κίνα ).
Θεωρούµε ότι η συµµετοχή µας στα µεγάλα αυτά εκθεσιακά γεγονότα, θα έχουν θετικό αποτέλεσµα στην
τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Λευκάδας, αλλά και στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου που
επιδιώκουµε.
β) Τον ορισµό εκπροσώπων του ∆ήµου στην εν λόγω έκθεση και συγκεκριµένα: του ∆ηµάρχου, κ. Κωνσταντίνου
∆ρακονταειδή, του αντιδηµάρχου, κ. Αθανάσιου Περδικάρη, ενός δηµοτικού συµβούλου από τις δηµοτικές
παρατάξεις της µειοψηφίας, της ειδικής συµβούλου επικοινωνίας και πολιτισµού του ∆ηµάρχου, κ. Ιωάννας
Φίλιππα και της δηµοτικής υπαλλήλου αρµόδιας σε θέµατα τουρισµού, κ. Γεωργίας Γράψα.
γ) Την έγκριση µετακίνησής τους από Λευκάδα προς Θεσσαλονίκη, την 5η Νοεµβρίου 2017, µε αυτοκίνητο του
∆ήµου Λευκάδας. Από Θεσσαλονίκη προς Λονδίνο την ίδια µέρα - αεροπορικώς. Επιστροφή στις 9 Νοεµβρίου
2017 από Λονδίνο για Θεσσαλονίκη - αεροπορικώς - και παραµονή στην Θεσσαλονίκη για την έκθεση Φιλοξένεια
από 10 έως 12 Νοεµβρίου. Επιστροφή την ίδια µέρα, 12 Νοεµβρίου, στη Λευκάδα µε αυτοκίνητο του ∆ήµου.
Ο ∆ήµος θα επιβαρυνθεί µε τα αεροπορικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη προς Λονδίνο µε επιστροφή και την
διαµονή στη Θεσσαλονίκη των εκπροσώπων του.
Εκτιµάται ότι για το σύνολο των εξόδων της αποστολής θα απαιτηθούν 5.000 ευρώ
και για την αποστολή υλικού στην έκθεση, 1000 ευρώ.
δ) Την υποβολή αιτήµατος στον Αν/τή Πρ/νο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για έκδοση
Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας της παραπάνω δαπάνης.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο ∆.Σ. κ. Καββαδάς Θωµάς πρότεινε ως εκπρόσωπο από τις δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας την κ.
Καρφάκη Μαριάννα για να συµµετέχει στις ανωτέρω εκθέσεις.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, οµόφωνα µε δεκαοκτώ (18) ψήφους αποφασίζει:
α.1) την έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Λευκάδας στην Τουριστική Έκθεση World Travel Market του Λονδίνου,
που περιλαµβάνεται στο Πρόγραµµα Προβολής του ∆ήµου µας, ( πρόκειται για την µεγαλύτερη τουριστική έκθεση
του Λονδίνου (6 - 8 Νοεµβρίου 2017) µε χιλιάδες επισκέπτες, ταξιδιωτικά γραφεία, τουριστικούς πράκτορες και
δηµοσιογράφους απ' όλο τον κόσµο. Ο ∆ήµος Λευκάδας θα συµµετάσχει στο περίπτερο της Περιφέρειας Ιονίων
Νήσων για µείωση του κόστους, µε υλικό δικό του, έντυπο και οπτικοακουστικό),καθώς και
α.2) την έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Λευκάδας στην Έκθεση «Φιλοξένεια» της Θεσσαλονίκης, ( αφιερωµένη
φέτος στην Κίνα ).
Θεωρούµε ότι η συµµετοχή µας στα µεγάλα αυτά εκθεσιακά γεγονότα, θα έχουν θετικό αποτέλεσµα στην
τουριστική προβολή και ανάπτυξη της Λευκάδας, αλλά και στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου που
επιδιώκουµε.
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β) τον ορισµό εκπροσώπων του ∆ήµου στις εν λόγω εκθέσεις και συγκεκριµένα: του ∆ηµάρχου, κ. Κωνσταντίνου
∆ρακονταειδή, του αντιδηµάρχου, κ. Αθανάσιου Περδικάρη, της κας Μαριάννας Καρφάκη δηµοτικής συµβούλου
από τις δηµοτικές παρατάξεις της µειοψηφίας, της ειδικής συµβούλου επικοινωνίας και πολιτισµού του ∆ηµάρχου,
κ. Ιωάννας Φίλιππα και της δηµοτικής υπαλλήλου αρµόδιας σε θέµατα τουρισµού, κ. Γεωργίας Γράψα.
γ) την έγκριση µετακίνησής τους από Λευκάδα προς Θεσσαλονίκη, την 5η Νοεµβρίου 2017, µε αυτοκίνητο του
∆ήµου Λευκάδας. Από Θεσσαλονίκη προς Λονδίνο την ίδια µέρα - αεροπορικώς. Επιστροφή στις 9 Νοεµβρίου
2017 από Λονδίνο για Θεσσαλονίκη - αεροπορικώς - και παραµονή στην Θεσσαλονίκη για την έκθεση
«Φιλοξένεια» από 10 έως 12 Νοεµβρίου. Επιστροφή την ίδια µέρα, 12 Νοεµβρίου, στη Λευκάδα µε αυτοκίνητο του
∆ήµου.
Ο ∆ήµος θα επιβαρυνθεί µε τα αεροπορικά εισιτήρια από Θεσσαλονίκη προς Λονδίνο µε επιστροφή και την
διαµονή στη Θεσσαλονίκη των εκπροσώπων του.
Εκτιµάται ότι για το σύνολο των εξόδων της αποστολής θα απαιτηθούν 5.000 ευρώ και για την αποστολή υλικού
στην έκθεση, 1000 ευρώ.
δ) την υποβολή αιτήµατος στον Αν/τή Πρ/νο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για έκδοση Πρότασης
Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας της παραπάνω δαπάνης.»

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 331/2017.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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