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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 11/2011 συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 149/2011
«Περί αναθέσεως σε τεχνικό σύµβουλο, εργασία για την τουριστική προβολή του ∆ήµου–
διάθεση πίστωσης».
Στους Μολάους σήµερα στις 08 του µηνός Ιουνίου 2011, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα
18,00, συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μονεµβασιάς σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Μονεµβασιάς, ύστερα από την µε αριθµό
11/02-06-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) µελών, βρέθηκαν
παρόντα τα είκοσι δύο (22) δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος πρόεδρος
1.
Πετράκης Χρήστος
2.
Αλειφέρη Παναγιώτα
2.
Σουρλάς Ιωάννης
3.
Βουνελάκης Γεώργιος
3.
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ
4.
Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
4.
Τσάκος Κωνσταντίνος
5.
Καλογερίνης Ηλίας
5.
Κρυπωτός Παναγιώτης
6.
Κολλιάκος Ιωάννης
7.
Κουτσονικολής Χαράλαµπος
8.
Λύρας Χαράλαµπος
9.
Μαρούσης Χράλαµπος
10. Μαυροµιχάλης Κωνσταντίνος
11. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.
12. Σπυριδάκος Βασίλειος
13. Σταθάκης Παναγιώτης
14. Τσαφατίνου Κατερίνα
15. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
16. Νικολινάκος Παναγιώτης
17. Παπαδάκης Γεώργιος
18. Τσάκος Πέτρος
19. Χαραµής Αντώνιος
20. Χριστάκος Σταύρος
21. Μέντης Γεώργιος
22. ∆ηµητρόπουλος ∆ηµοσθένης
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του ∆ηµάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων
των Τοπικών Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύµιος της ∆.Κ. Μολάων, Σωτήραλης
Χρήστος ∆.Κ. Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου,
Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου ∆ηµητρίου, Σκάγκος Ιωάννης Τ.Κ. Αγίου Ιωάννου, Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ.
Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κων/νος Τ.Κ. Αγίων Αποστόλων, Κουρκούλης Χαράλαµπος Άνω
Καστανέας, Τριπόντικας Γεώργιος Τ.Κ. Βελανιδίων, Τσιριγώτης Σαράντος Τ.Κ. Βελιών, Τζερεφός
Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω Καστανιάς, Ραµάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Βαρβαρέσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου,
Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σκαρµούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταµόρφωσης, Χουσάκος ∆ηµήτριος
Τ.Κ. Μονεµβασίας, Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νοµίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων, Καλογεράκος
∆ηµήτριος Τ.Κ. Παντανάσσης, Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, ∆ελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. Φαρακλού.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κα Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των
πρακτικών.

1

ΑΔΑ: 4Α31ΩΚ9-1

Επίσης παραβρέθηκε ο προϊστάµενος της Οικονοµικής Υπηρεσίας κ. Ανούσης Ιωάννης.

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εισηγούµενος το επόµενο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον εντεταλµένο δηµοτικό σύµβουλο και πρόεδρο της επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής του ∆ήµου κ. Λύρα Χαράλαµπο, ο οποίος είπε τα εξής:
Η επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Μονεµβασίας έπειτα από την συνεδρίασή
της , τη Τετάρτη 25 Μαΐου 2011 στα Παπαδιάνικα, εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου τη
• Συνεργασία του ∆ήµου Μονεµβασιάς µε Τεχνικό Σύµβουλο, προκειµένου να ξεκινήσει η
τουριστική προβολή της περιοχής.
Ο τεχνικός σύµβουλος θα συνδράµει το ∆ήµο Μονεµβασιάς στην προσέλκυση περισσότερων
τουριστών µε την παροχή των εξής υπηρεσιών:
 Ετοιµασία της αναλυτικής αρχιτεκτονικής για τη νέα τουριστική ιστοσελίδα του ∆ήµου Μονεµβασιάς
και ανάληψη ρόλου αρχισυντάκτη για την αρχική φάση λειτουργίας της.
 Καθορισµός βασικών τεχνικών και αισθητικών προδιαγραφών για την εν λόγω ιστοσελίδα.
 και συνεργασία µε το προσωπικό του ∆ήµου για την υλοποίησή τους.
 Επιµέλεια των διαθέσιµων κειµένων για ενσωµάτωσή τους στη νέα τουριστική ιστοσελίδα του ∆ήµου
 Συγγραφή συµπληρωµατικών κειµένων.
 Εκπαίδευση και καθοδήγηση όσων ατόµων οριστούν από το ∆ήµο να ασχοληθούν µε την τουριστική
ιστοσελίδα είτε ως προς το περιεχόµενό της είτε σε τεχνικό και εικαστικό επίπεδο.
 Ετοιµασία ενός destination brand για τον τουρισµό της Μονεµβασιάς σε συνεργασία µε γραφίστα και
φωτογράφο που θα ορίσει ο ∆ήµος (αποτελεί αναγκαίο στοιχείο τόσο για την ιστοσελίδα όσο και
για ενδεχόµενα τουριστικά έντυπα του ∆ήµου).
 Ανάπτυξη του Χαρτοφυλακίου Τουριστικών Προϊόντων του ∆ήµου Μονεµβασιάς κατόπιν επιτόπιας
έρευνας (αποτελεί αναγκαίο στοιχείο τόσο για την ιστοσελίδα όσο και για ενδεχόµενα τουριστικά
έντυπα του ∆ήµου).
 Σύνταξη των πρώτων δελτίων τύπου µε τουριστική θεµατολογία.
 ∆ιαθεσιµότητα για συµβουλευτική υποστήριξη του ∆ήµου και των συνεργατών του σε θέµατα
τουριστικού µάρκετινγκ µέχρι το τέλος του 2011.
Η συνολική αµοιβή του τεχνικού συµβούλου για τις ανωτέρω υπηρεσίες προς το ∆ήµο
Μονεµβασιάς, ανέρχεται στο ποσό των 7.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου έλαβε υπόψη του, το περιεχόµενο του σχετικού φακέλου, τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, τις όµοιες του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 ∆.Κ.Κ., την
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και µετά από διαλογική συζήτηση
κατά την οποία ο κ. Νικολινάκος είπε ότι είναι απαραίτητο το υπόστρωµα που πρέπει να έχει αυτός ο
άνθρωπος για να δουλέψει, πρέπει να έχει επιτελείο, να υπάρχουν άνθρωποι µε µεράκι και εξειδικευµένοι.
Να ασχοληθούν υπάλληλοι, να επισκεφθούν άλλους δήµους να δουν, να πάρουν ιδέες για το τι µπορεί να
γίνει. Να γίνει συµφωνία µε εκπροσώπους του τουρισµού για καλή παροχή υπηρεσιών. Ο κ.
∆ηµητρόπουλος είναι κάθετα αντίθετος, βλέπουµε τον τουρισµό σαν τη σωτηρία του τόπου, τον έχουµε
ονοµάσει βαριά βιοµηχανία της Ελλάδας, δεν υπάρχει µέλλον για τους εδώ κατοίκους που ασχολούνται µε
τον τουρισµό:

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
1. Την τουριστική προβολή του ∆ήµου Μονεµβασιάς µε την ανάθεση σε τεχνικό σύµβουλο.
2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 8.610,00 € για το σκοπό αυτό, σε βάρος του Κ.Α. 00-6432.004 µε τίτλο
«Τουριστική προβολή του ∆ήµου».
Μειοψηφούντος του κ. ∆ηµητρόπουλου.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 149/2011.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Ο Γραµµατέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Μέντης Γεώργιος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Βουνελάκης Γεώργιος
Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Κουτσονικολής Χαράλαµπος
Λύρας Χαράλαµπος
Μαρούσης Χαράλαµπος
Μαυροµιχάλης Κων/νος
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Ακριβές Απόσπασµα
Μολάοι 16-06-2011
Η Ειδική Γραµµατέας

Παπαδάκη Ευγενία

Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν.
Σπυριδάκος Βασίλειος
Σταθάκης Παναγιώτης
Τσαφατίνου Κατερίνα
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Νικολινάκος Παναγιώτης
Παπαδάκης Γεώργιος
Τσάκος Πέτρος
Χριστάκος Σταύρος
∆ηµητρόπουλος ∆ηµοσθένης
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