
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                   
ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7/21-5-2013

     Από το πρακτικό 7/21-5-2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

    Στην Ελαφόνησο σήμερα την 21 του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2013  ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα

11:00΄ το  Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  τακτική  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα

συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό   585/17-5-2013  πρόσκληση του Προέδρου του

Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Αρώνη  Γεωργίου,  που  δημοσιεύτηκε  στον  ειδικό  χώρο

ανακοινώσεων  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  με  αποδεικτικό  στο  Δήμαρχο,  στους  Δημ.

Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν.  3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για

συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

     Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους

Δημοτικούς Συμβούλους ήταν:

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

 ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                    

 ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                               ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ  (Δικαιολογημένα απούσα) 

  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ                                  ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  (Δικαιολογημένα απών)

 ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ        ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 

 ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                 

 ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της  

συνεδρίασης  και έδωσε το λόγο  στον Δήμαρχο   να εισηγηθεί το 9ο θέμα

Αρ. Αποφ. 33/2013

Περί εγκρίσεως συμμετοχής σε ενέργεια Τουριστικής Προβολής του Δήμου Ελαφονήσου

Ο Δήμαρχος   εισηγούμενος το   θέμα είπε:

Στο  πλαίσιο  της  υλοποίησης  της  τουριστικής  πολιτικής  και  με  βάση  την

υπ’αριθμ.15566/23-10-2011  εγκύκλιο  της  Γενικής  Γραμματείας  Τουρισμού  με  θέμα

“Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας σύμφωνης γνώμης όπως ορίζεται

στο  άρθρο  3,  Ν.3498/2006  (ΦΕΚ  230/Α)  του  Υπουργείου  Τουρισμού  και  Πολιτισμού,

επιβάλλεται  η  σύνταξη  και  υποβολή  για  έγκριση  στην  αρμόδια  Διεύθυνση  της  Γενικής

Γραμματείας  Τουρισμού,  του  Ετήσιου  Προγράμματος  Προβολής  όλων  των  ΟΤΑ  Α  &  Β

βαθμού κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους. Το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του

Δήμου μας τηρώντας την παραπάνω διαδικασία εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 976/221-2013

απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουρισμού με τη δέσμευση από πλευρά
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μας  της  τήρησης  της  διαδικασίας  περί  παροχής  σύμφωνης  γνώμης  από  την  αρμόδια

Διεύθυνση του Υπουργείου καθ’ όλο το στάδιο υλοποίησης του προγράμματος και για κάθε

εξειδικευμένη περιλαμβανομένης σε αυτό αλλά και νέας σχετικής ενέργειας, καθώς και της

υποβολής  δειγμάτων  του  υλικού  που  θα  παραχθεί  για  κάθε  δράση  στο  πλαίσιο  της

τουριστικής προβολής του Δήμου μας. Για την υλοποίηση ενεργειών τουριστικής προβολής

-όπως αναφέρεται παραπάνω- χρειάζεται η παραγωγή ειδικών επικοινωνιακών εργαλείων και

κατάλληλου προωθητικού υλικού όπως η παραγωγή ειδικού τουριστικού εντύπου, ενέργεια η

οποία  εγκρίθηκε  με  την  υπ'άριθμ.  10088/9-5-2013  Απόφαση  του  Γενικού  Γραμματέα  του

Υπουργείου Τουρισμού. 

Στο πλαίσιο αυτό και λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική ανάπτυξης του τομέα του

τουρισμού στην περιοχή μας όπως αυτή περιγράφεται στην υπ’αριθμ 76/2012 απόφαση του

ΔΣ του Δήμου μας (… ο εμπλουτισμός του τοπικού τουριστικού προϊόντος με κατεύθυνση το

θαλάσσιο και τις επιμέρους μορφές του θαλάσσιου τουρισμού…) προτείνουμε τη συμμετοχή

του  Δήμου  μας  σε  ενέργεια  διεθνούς  τουριστικής  προβολής  με  θέμα  τον  Θαλάσσιο

Τουρισμό ο οποίος και αποτελεί βασική προοπτική ανάπτυξης της περιοχής μας στον τομέα

του τουρισμού. 

Συγκεκριμένα προτείνουμε τη συμμετοχή στο Διεθνές Forum Posidonia 2013 με θέμα

το  Θαλάσσιο  Τουρισμό  που  θα  πραγματοποιηθεί  στις  28-29  Μαΐου  2013  στο  Μέγαρο

Μουσικής Αθηνών, ενέργεια που πραγματοποιείται με διοργανωτή την «Εκθέσεις  Posidonia

Α.Ε.»   και  με  τη  Χορηγία  -μεταξύ  άλλων-  του  Ελληνικού  Οργανισμού  Τουρισμού.  Στην

διοργάνωση η οποία τελεί  υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου

Ναυτιλίας  και  των  Φορέων  του  τουρισμού  της  χώρας  μας  συμμετέχουν  ως  εκθέτες  και

υποστηρικτές-χορηγοί  Δήμοι  και  Δημοτικές  Επιχειρήσεις  της  χώρας,  καθώς και  το  Δίκτυο

μικρών Νησιών στο οποίο είμαστε και μέλη. Ο Δήμος μας θα συμμετέχει στην διοργάνωση

συμβολικά με σκοπό την στοχευμένη επικοινωνία στο ειδικό κοινό που θα συμμετέχει ή θα

παραστεί στο Forum, ωφελούμενος ωστόσο πολλαπλά από τις επικοινωνιακή διάσταση της

διοργάνωσης, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις δυνατότητες προβολής του και συγκεκριμένα

θα συμμετέχει ως εκθέτης - χορηγός του πρώτου διαλείμματος του συνεδρίου στο οποίο και

παρευρίσκονται το σύνολο των μέσων που καλύπτουν τη διοργάνωση καθώς και το ειδικό

κοινό στο οποίο στοχεύει να επικοινωνηθεί ο Δήμος μας.

Ο Δήμος Ελαφονήσου θα προβληθεί με τους παρακάτω τρόπους : 

° Το λογότυπο του Δήμου μας θα προβληθεί στο πρόγραμμα του συνεδρίου 

° Το λογότυπο του Δήμου μας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Posidonia Forum,

στο πρόγραμμα του συνεδρίου με σύνδεση στην ιστοσελίδα του Δήμου μας

° Το φυλλάδιο του Δήμου μας θα συμπεριληφθεί στις τσάντες των περίπου 500 συ-

νέδρων που θα συμμετέχουν

ΑΔΑ: ΒΕΝΝΩΡ4-1ΘΑ



° Θα  τοποθετηθούν  αυτοστεκούμενα  banners  στο  χώρο  που  θα  προσφερθεί  ο

πρώτος καφές και στον οποίο συγκεντρώνονται οι συμμετέχοντες

° Θα γίνει ανακοίνωση-αναφορά του Δήμου μας από το συντονιστή του συνεδρίου

στο τέλος της 1ης συνεδρίας της πρώτης ημέρας του Forum

Το κόστος της συμμετοχής είναι: € 1.000+ΦΠΑ.

Σκοπός της συμμετοχής είναι  η  παρουσίαση της περιοχής  μας  στους  φορείς  του

τουρισμού  μέσα  από  τη  διανομή  του  θεματικού  12σέλιδου  εντύπου  που  θα

συμπεριλαμβάνεται στην τσάντα των συμμετεχόντων, και την προβολή στο χώρο κατά τη

διάρκεια παρουσίας ΜΜΕ.  Η αποτελεσματικότητα της στοχευμένης προβολής του μικρού

νησιωτικού  Δήμου  Ελαφονήσου  θα  είναι  η  επιθυμητή  δεδομένου  του  υψηλού  επιπέδου

αρτιότητας  και  αποτελεσματικότητας  της  διοργάνωσης,  στην  οποία  θα  συμμετέχουν

συγκεκριμένοι  προορισμοί  τουριστικοί  και  επενδυτικοί.  Παράλληλα  θα  υποστηριχθεί  η

προβολή της ηλεκτρονικής σελίδας του Δήμου μας μέσα από τη σύνδεση με την ιστοσελίδα

της  διοργάνωσης.  Τέλος  γίνεται  μία  πρώτη  εκδήλωση  ενδιαφέροντος  αξιοποίησης

δυνατοτήτων και  προοπτικών ανάπτυξης ειδικών υπό-μορφών του θαλάσσιου τουρισμού

και επικοινωνία σε ειδικό εταιρικό κοινό, ενώ δίνονται δυνατότητες ενημέρωσης και δικτύωσης

από την πλευρά μας. 

Για την υλοποίηση των παραπάνω θα χρειαστεί να παράξουμε το απαιτούμενο για

τη συμμετοχή μας προωθητικό υλικό (φυλλάδια του Δήμου μας καθώς και 2 banners), το

οποίο ο Δήμος μας θα χρησιμοποιήσει και σε επόμενες εκθέσεις. Όσον αφορά στο έντυπο

θα προβούμε στην παραγωγή δυόμισι χιλιάδων (2.500) τεμαχίων τόσο για την ικανοποίηση

των αναγκών της συγκεκριμένης ενέργειας, όσο και για επόμενες ενέργειες προβολής για το

έτος.  Όσον  αφορά  στα  αυτοστήρικτα  banners  θα  προβούμε  στην  προμήθεια  δύο  (2)

μηχανισμών  roll  ups  και  αντίστοιχων  εκτυπώσεων.  Για  τις  ανάγκες  της  παραγωγής  του

προωθητικού υλικού το κόστος είναι το εξής:

α) ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΥ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ

ΣΕΛΙΔΕΣ: 12

ΧΡΩΜΑΤΑ: 4/4

ΧΑΡΤΙ: BRISTOL 170GR

ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ: ΚΑΡΦΙΤΣΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2.500 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: 765,00€ +ΦΠΑ και

β) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ROLL UP ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΜΟΥΣΑΜΑ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 85x200cm

ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 2 ΤΕΜΑΧΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ: 185,00€ + ΦΠΑ

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  158  παρ.  3  του  Ν.  3463/2006  περί  ΚΔΔ

πιστώσεις που αφορούν στις παραπάνω ενέργειες είναι γραμμένες στους οικείους κωδικούς
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αριθμούς του εγκεκριμένου με  την  υπ’  άριθμ.  8956/518/21-3-2013   προϋπολογισμού του

Δήμου για το έτος 2013 και μπορεί να διατεθούν με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μας

για την πληρωμή δαπανών που αφορούν στην τουριστική προβολή με κάθε πρόσφορο

μέσο του Δήμου. 

Κατόπιν  των  ανωτέρω  προτείνεται  η  έγκριση  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  της

συμμετοχής στη διοργάνωση Διεθνές Forum Posidonia 2013 με θέμα το θαλάσσιο Τουρισμό

καθώς  και  η  ψήφιση  της  σχετικής  δαπάνης  τόσο  για  τη  συμμετοχή  όσο  και  για  την

παραγωγή του απαραιτήτου προωθητικού υλικού όπως περιγράφεται παραπάνω και σας

καλώ να αποφασίσετε σχετικά. Η Απόφαση θα προωθηθεί στο Υπουργείο Τουρισμού για την

ορθή εφαρμογή  της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης από την αρμόδια Διεύθυνση

του Υπουργείου Τουρισμού.

Το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε διαλογική συζήτηση, μετά το πέρας της οποίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει:

1) τη συμμετοχή στη διοργάνωση Διεθνές Forum Posidonia 2013 με θέμα το

Θαλάσσιο Τουρισμό όπως περιγράφεται  παραπάνω και  τη  σχετική δαπάνη

συμμετοχής ήτοι 1.000,00€+ ΦΠΑ και ψηφίζει πίστωση 1230,00 € εις βάρος του

ΚΑ 00.6432

2)  την  παραγωγή  του  απαραίτητου  προωθητικού  υλικού  για  τις  ανάγκες

συμμετοχής στη συγκεκριμένη αλλά και σε επόμενες εκθέσεις  και  τη σχετική

δαπάνη α) 765,00€+ΦΠΑ για 12 σελ. έντυπο του Δήμου και β) 185,00€+ΦΠΑ

μηχανισμοί roll ups και εκτυπώσεις, αντίστοιχα και ψηφίζει πίστωση 1.170,00€ εις

βάρος του ΚΑ 00.6431 του προϋπολογισμού του έτους 2013.

Η  απόφαση  αυτή  του  ΔΣ  έλαβε  α.α.  33/2013  και  αποτελεί   ακριβές

απόσπασμα  από  το  πρακτικό   7/21-5-2013 που  αφού  συντάχθηκε  και

αναγνώστηκε υπογράφεται ως ακολούθως.

   Ο Πρόεδρος                       Ο Γραμματέας                       Τα Μέλη 

Γεώργιος Σ. Αρώνης                ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ    ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ -  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

   ΑΡΩΝΗ    ΠΗΝΕΛΟΠΗ -ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -

                    ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

                                           ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
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