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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 8/2012 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 104/2012
«Πεξί θαηαζθεπήο ηνπξηζηηθνύ ράξηε – θπιιαδίνπ απνθιεηζηηθά ζε αγγιηθό θείκελν
– δηάζεζε πίζηωζεο».
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 9 Απξηιίνπ 2012, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 16:30, ζπλήιζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
8/05-04-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα,
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη ηέζζεξα (24) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνύινο πύξνο
Πξόεδξνο Γ..
1.
Μηραιόπνπινο Μηραήι
2.
Σζάθνο Πέηξνο
Αληηπξόεδξνο Γ.. 2.
Σζάθνο Κσλ/λνο
3.
Μέληεο Γεώξγηνο
Γξακκαηέαο Γ..
3.
Κξππσηόο Παλαγηώηεο
4.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Αληηδήκαξρνο
5.
Κνπηζνληθνιήο Χαξάι.
Αληηδήκαξρνο
6.
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
7.
Πεηξάθεο Χξήζηνο
Αληηδήκαξρνο
8.
Πξηθηάθε-Χ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο
9.
νπξιάο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
10. Αιεηθέξε Παλαγηώηα
11. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
12. Καινγεξίλεο Ηιίαο
13. Λύξαο Χαξάιακπνο
14. Μαξνύζεο Χξάιακπνο
15. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο
16. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
17. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
18. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
19. Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
20. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
21. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
22. Χαξακήο Αληώληνο
23. Χξηζηάθνο ηαύξνο
24. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, σηήξαιεο Χξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Ψπρνγπηόο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειώλαο, Μάξθνο
Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Μπίιηαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Μνλ/ζίαο, Μπαηζάθεο
Κσλ/λνο Σ.Κ. Αγίσλ Απνζηόισλ, Κνπξθνύιεο Χαξάιακπνο Άλσ Καζηαλέαο, αξκπάλεο Λάκπξνο
Σ.Κ. Γαηκνληάο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Αξηηληόο
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Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ληξώλ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο, Χξηζηνθνξάθεο
Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ, Καινγεξάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ.
Παληαλάζζεο, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινύ, Ρνβάηζνο Μηραήι Σ.Κ. Χάξαθα.
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 15νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Χαξακήο Αληώληνο. Καηά ηε
ζπδήηεζε ηνπ 12νπ ζέκαηνο πξνζήιζε ν θ. Κνιιηάθνο Ισάλλεο.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 8ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
έδσζε ην ιόγν ζηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ
θ. Λύξα Χαξάιακπν, ν νπνίνο είπε ηα εμήο:
Η Δπηηξνπή Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο Γήκνπ Μνλεκβαζίαο, ύζηεξα από ηελ
ζπλεδξίαζή ηεο ζηηο 12/3/2012, νκόθσλα εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ
ηελ:
Καηαζθεπή ηνπξηζηηθνύ ράξηε – θπιιαδίνπ απνθιεηζηηθά κε αγγιηθό θείκελν
Ο ράξηεο – θπιιάδην ζα έρεη δηάζηαζε 35 ρ 50, ζε ραξηί 135gr velvet, ηεκάρηα 10.000 θαη
ν ηύπνο ηνπ ράξηε ζα είλαη 3 D.
Πξόθεηηαη γηα ηνλ ράξηε πνπ έρεη ήδε ηππσζεί ζε δίγισζζε έθδνζε (Διιεληθά – Αγγιηθά).
Η αλάγθε γηα ηελ εθηύπσζε απνθιεηζηηθά αγγιηθήο έθδνζεο, πξνέθπςε έπεηηα από επαθέο πνπ
είρε ε επηηξνπή, κε εηαηξείεο δηαρείξηζεο πξνγξακκάησλ θξνπαδηέξαο, ηα νπνία
ζπκπεξηιακβάλνπλ ηελ Μνλεκβαζηά σο ιηκέλα πξνζέγγηζεο. Καηόπηλ απηώλ ησλ επαθώλ,
δεηήζεθε από ηνλ Γήκν ε παξνρή αληίζηνηρσλ ραξηώλ ζε αγγιηθή έθδνζε, πξνθεηκέλνπ λα
ηνπνζεηνύληαη ζηηο θακπίλεο ησλ επηβαηώλ θαηά ηελ επηβίβαζή ηνπο, απμάλνληαο έηζη ην
ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ πεξηνρή. Οη ράξηεο απηνί, κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη ζε
ηνπξηζηηθέο εθζέζεηο ηνπ εμσηεξηθνύ.
ηε ζπλέρεηα ηέζεθε ππόςε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ε από 04.04.2012 εηζήγεζε ηνπ
Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ & Δξγαζηώλ, ε νπνία έρεη σο εμήο:
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 158 παξ. 3 ηνπ Ν. 3463/2006, πηζηώζεηο πνπ είλαη
γξακκέλεο ζηνπο νηθείνπο θσδηθνύο αξηζκνύο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ κπνξεί λα
δηαηεζνύλ κε απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, γηα ηελ πιεξσκή δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ:
Α] Δζληθέο ή ηνπηθέο γηνξηέο ή άιισο ηδίσο πνιηηηζηηθέο, κνξθσηηθέο, ςπραγσγηθέο,
αζιεηηθέο εθδειώζεηο, ζπλέδξηα θαη ζπλαληήζεηο πνπ νξγαλώλεη ν Γήκνο , εθόζνλ ζρεηίδνληαη
κε ηελ εδαθηθή ηνπ πεξηθέξεηα θαη ζπλδένληαη κε ηελ πξναγσγή ησλ θνηλσληθώλ θαη
νηθνλνκηθώλ ζπκθεξόλησλ ή ησλ πνιηηηζηηθώλ θαη πλεπκαηηθώλ ελδηαθεξόλησλ ησλ θαηνίθσλ
ηνπ.
B] όκνηεο εθδειώζεηο πνπ νξγαλώλνπλ άιινη θνξείο θαη ζπκκεηέρεη ν Γήκνο.
γ]……
δ] Σελ ηνπξηζηηθή πξνβνιή, κε θάζε πξόζθνξν κέζν, ηνπ Γήκνπ ή ηεο
Κνηλόηεηαο.
Η Δπηηξνπή Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο Γήκνπ Μνλεκβαζίαο κε εηζήγεζή ηεο θαη
πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεζεί ηνπξηζηηθά ν δήκνο, πξνηείλεη: α) ηελ πξνκήζεηα ηνπξηζηηθνύ ράξηε –
θπιιαδίνπ απνθιεηζηηθά κε Αγγιηθό θείκελν θαη β) ηελ παξνρή ππεξεζηώλ γηα ηε δεκηνπξγία
ηνπξηζηηθνύ δεισηηθνύ ζήκαηνο (ινγόηππν) θαη ηνλ ζρεδηαζκό βαζηθήο εηαηξηθήο ηαπηόηεηαο
ην ζθέινο ησλ εμόδσλ κε Κ.Α. 00-6431.001 θαη κε ηίηιν «Πξνκήζεηα–εθηύπσζε
ηνπξηζηηθώλ θπιιαδίσλ» έρεη εγγξαθεί πίζησζε 10.000,00 € θαη ζαο πξνηείλσ λα δηαζέζνπκε
(ςεθίζνπκε) πίζησζε 2.000,00 € γηα ηελ πξνκήζεηα δηαθεκηζηηθνύ εληύπνπ ζε αγγιηθό θείκελν.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Λύξα, έιαβε ππόςε ην
πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηηο
όκνηεο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη νκόθωλα

1. Σελ θαηαζθεπή ηνπξηζηηθνύ ράξηε – θπιιαδίνπ, γηα ηελ πξνβνιή ηνπ Γήκνπ,
απνθιεηζηηθά ζε αγγιηθό θείκελν.
Ο ράξηεο – θπιιάδην ζα έρεη δηάζηαζε 35 ρ 50 ζε ραξηί 135gr velvet, ηεκάρηα 10.000 θαη ν
ηύπνο ηνπ ράξηε ζα είλαη 3 D.
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2. Σε δηάζεζε πίζησζεο 2.000,00 € γηα ηελ πξνκήζεηα δηαθεκηζηηθνύ εληύπνπ ζε αγγιηθό
θείκελν, ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00-6431.001 ηνπ ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ δεκνηηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2012 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα – εθηύπσζε ηνπξηζηηθώλ θπιιαδίσλ», ζηνλ
νπνίν ππάξρεη εγγεγξακκέλε πίζησζε ύςνπο 10.000,00 €.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 104/2012.
Αθνύ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη όπσο πην θάησ.
Ο Πξόεδξνο
Ο Γξακκαηέαο
Σα Μέιε
Αβδνύινο πύξνο
Μέληεο Γεώξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Κνπηζνληθνιήο Χαξάιακπνο
Πεηξάθεο Χξήζηνο
Πξηθηάθε-Χ’’γξεγνξίνπ Παλ.
νπξιάο Ισάλλεο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Λύξαο Χαξάιακπνο
Μαξνύζεο Χαξάιακπνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Αθξηβέο Απόζπαζκα
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο
Χαξακήο Αληώληνο
Χξηζηάθνο ηαύξνο
Παπαδάθε Δπγελία
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
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