ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 15ης/15 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 183
Στη Λευκάδα σήμερα στις 10 του μηνός Αυγούστου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα
15:00, ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
του Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με
αρ. πρωτ. 16766/5-8-2015 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
Γεωργάκης Γεώργιος
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Γκογκάκης Γρηγόρης
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Θερμός Ευάγγελος
Κατωπόδη Ευανθία
Καρφάκη Μαριάννα
Βικέντιος Νικόλαος
Αραβανής Βασίλειος
Καββαδάς Αθανάσιος
Σκληρός Φίλιππος
Σταματέλου Δήμητρα
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία (άδεια απουσίας)
Φίλιππας Γεώργιος
Κοντογεώργης Ηλίας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Μαργέλης Σπυροπάνος
Σκληρός Παναγιώτης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γράψας Αθανάσιος
Λώλη Γεωργία
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν απών.
Ο Δ.Σ. κ. Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησε πριν
την συζήτηση του 2ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Γαζής Πάνος, αποχώρησε πριν την
λήψη απόφασης στο 4ο θέμα της Η.Δ.
Η Δ.Σ. κα Σταματέλου Δήμητρα, αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 14ου θέματος της Η.Δ.
Οι Δ.Σ. κ.κ. Αραβανής Βασίλειος και Καββαδάς
Αθανάσιος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
του 17ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Αρβανίτης Σπυρίδων, αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 19ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Παπαδόπουλος Ανδρέας, αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 21ου θέματος της Η.Δ.
Ο Δ.Σ. κ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε
πριν την συζήτηση του 22ου θέματος της Η.Δ.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα είκοσι τρία (23) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 9ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 15ης/15 Συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου.
Απόφαση Δ.Σ. έγκρισης δημιουργίας, έκδοσης και προμήθειας τουριστικού εντύπου – οδηγού σε
δύο γλώσσες, ελληνική και αγγλική, για τον Δήμο Λευκάδας
Εισηγητής: Γεώργιος Γεωργάκης, Πρόεδρος
Επιτροπής Τουριστικής
Ανάπτυξης
και Προβολής Δήμου Λευκάδας
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Προεδρεύει ο κ. Χρήστος Κατηφόρης.
Ο Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Γεωργάκης Γεώργιος, εισηγούμενος το θέμα, είπε:
«Θέτουμε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής::
1) τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»,
2) τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3498/2006 (Φ.Ε.Κ. 230 /Α΄) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού
και λοιπές διατάξεις» κατά τις οποίες «για διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες που
αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση της χώρας ή περιοχών αυτής στο
εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως με συμμετοχή σε εκθέσεις ή διαφημίσεις σε Μέσα μαζικής
Ενημέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή εκδόσεις τους ως και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και
τα οποία καταρτίζονται ή υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και γενικά του ευρύτερου τομέα, όπως αυτός κάθε φορά προσδιορίζεται, ανεξάρτητα
αν εκτελούνται με χρηματοδότηση από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ιδίους πόρους του
φορέα υλοποίησής τους, πρέπει να τελούν σε πλήρη εναρμόνιση προς το γενικό σχεδιασμό και την
εξυπηρέτηση των στόχων του προγράμματος τουριστικής προβολής της χώρας ή των περιοχών
αυτής, που καταρτίζει το Υπ.Τουριστικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με τον Ε.Ο.Τ. Για την
υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων και ενεργειών απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη
γνώμη του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (νυν Υπουργείου Οικ.Υπ.Ναυτ. και ΤουρισμούΕλληνικός Οργανισμός Τουρισμού).»
3) Τη με αριθμ.514666/24-12-2014 (ΑΔΑ:ΩΥ09469ΗΙΖ-Ε08) εγκύκλιο Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού «Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες
τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων» σύμφωνα με την οποία εκτός των άλλων
ορίζεται ότι «Ο φορέας θα αποστέλλει το αίτημά του, το οποίο θα συνοδεύεται απαραιτήτως
από την απόφαση του δημοτικού/περιφερειακού συμβουλίου…Η αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΤ,
εφόσον μετά από μελέτη κρίνει ότι η πρόταση συνάδει με τη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΟΤ,
παρέχει τη σύμφωνη γνώμη της.»
Σημειώνουμε ότι η εγκύκλιος αφορά στην κατάρτιση προγράμματος τουριστικής προβολής αλλά και
για μεμονωμένες δράσεις έτους 2015, όπως ενημερωθήκαμε κατόπιν και τηλεφωνικής
επικοινωνίας με την αρμόδια Υπηρεσία του ΕΟΤ.
4) Τη με αριθμ. /2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγκρισης του Σχεδίου Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής της Λευκάδας (σχετική η με αριθμ.02/2015 απόφαση της Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λευκάδας) όπου εκτός των άλλων προβλέπονται
και ενέργειες τουριστικής προβολής, δημιουργία και παραγωγή ενημερωτικού υλικού
(κεφ.ΣΤ.Υπηρεσίες και μέτρα διοικητικού χαρακτήρα-Λήψη μέτρων για τουριστική προβολή του
Δήμου Λευκάδας).
5) Το γεγονός ότι είναι εγγεγραμμένο στον ΚΑΕ 00-6434.002 «Προβολή Δήμου» το ποσό των
15.000,00 ευρώ για το οικονομικό έτος 2015.
6) Την ανάγκη δημιουργίας, έκδοσης και προμήθειας τουριστικού έντυπου-οδηγού σε δύο γλώσσες,
την ελληνική και αγγλική, με στόχο την προβολή του τουριστικού προϊόντος του Δήμου και σκοπό
να αποτελέσει μια παράμετρος που θα συνδράμει στη διατήρηση αλλά και ανάδειξη της Λευκάδας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό- ως ενδιαφέροντα και ανταγωνιστικού προορισμού.
Κατόπιν των παραπάνω
Εισηγούμαστε
την έγκριση δημιουργίας, έκδοσης και προμήθειας τουριστικού εντύπου – οδηγού σε δύο γλώσσες,
ελληνική και αγγλική, για τον Δήμο Λευκάδας, με στόχο την προβολή του τουριστικού προϊόντος
του Δήμου και σκοπό να αποτελέσει μια παράμετρος που θα συνδράμει στη διατήρηση αλλά και
ανάδειξη της Λευκάδας -τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό- ως ενδιαφέροντα και
ανταγωνιστικού προορισμού, προτεινόμενου προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 00-6434.002 «Προβολή Δήμου» του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.»
Ο Πρόεδρος στη συνέχεια είπε ότι το συγκεκριμένο φυλλάδιο θα εκδοθεί από συγκεκριμένο
εκδοτικό οίκο.
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Στη συνέχεια το λόγο πήραν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι εξέφρασαν τις απόψεις τους και
τις αντιρρήσεις τους ως προς την απευθείας ανάθεση της έκδοσης του τουριστικού φυλλαδίου, οι
οποίες καταγράφονται στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Στη συνέχεια ο Προεδρεύων έθεσε σε ψηφοφορία την εισήγηση του Προέδρου, όπως
καταγράφεται ανωτέρω.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δέκα τέσσερις (14) δημοτικοί σύμβουλοι. Ο κ. Γκογκάκης
ψηφίζει υπέρ της έκδοσης του εντύπου, αλλά να διερευνηθεί η δυνατότητα έκδοσης από κοινού με
την Περιφερειακή Ενότητα.
Λευκό ψηφίζουν τρεις (3) οι κ.κ. Βικέντιος, Καρφάκη και Κατωπόδη Ευανθία, τονίζοντας ότι
θεωρούν απαραίτητη την έκδοση του φυλλαδίου, αλλά με τον καθορισμό των όρων και
προϋποθέσεων από την Επιτροπή Τουρισμού.
Παρών ψηφίζουν δύο (2), οι κ.κ. Αραβανής Βασίλειος και Καββαδάς Αθανάσιος, οι οποίοι
συμφωνούν με την έκδοση του φυλλαδίου και όχι με την απευθείας ανάθεση για την έκδοσή του.
Κατά ψηφίζουν δύο (2), η κα Σταματέλου Δήμητρα, η οποία τόνισε ότι η εισήγηση
υποκρύπτει απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο και ο κ. Γληγόρης Κων/νος.
Μετά την παραπάνω ψηφοφορία, το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία
αποφασίζει:
Την έγκριση δημιουργίας, έκδοσης και προμήθειας τουριστικού εντύπου – οδηγού σε δύο
γλώσσες, ελληνική και αγγλική, για τον Δήμο Λευκάδας, με στόχο την προβολή του τουριστικού
προϊόντος του Δήμου και σκοπό να αποτελέσει μια παράμετρος που θα συνδράμει στη διατήρηση
αλλά και ανάδειξη της Λευκάδας -τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό- ως ενδιαφέροντα και
ανταγωνιστικού προορισμού, προτεινόμενου προϋπολογισμού 15.000,00 ευρώ.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 00-6434.002 «Προβολή Δήμου» του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 183/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ

Τα παρόντα μέλη

ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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