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Απόζπαζμα
Από ηο 39ο Ππακηικό ζςνεδπίαζηρ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος έηοςρ 2017.
ΘΔΜΑ 16ο
Πεπί

έγκπιζηρ

μελέηηρ

-

τήθιζηρ

θυηογπαθιών/διαθημιζηικών
ενηύπος

πίζηυζηρ

για

βίνηεο/σάπηινυν

ηην

ππομήθεια:

ηζανηών/ηοςπιζηικού

για ηιρ ανάγκερ ηοςπιζηικήρ πποβολήρ ηος Γήμος πάπηηρ -

ζςγκπόηηζη επιηποπήρ παπαλαβήρ ππομηθειών
ήκεξα, ζηηο 08 ηνπ κελφο Νοεμβπίος ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάπηη
ψξα

18.00,

ζπλεδξίαζε

ζηη
ην

Γκοπιηζά

Γεκνηηθφ

(δημοηικό

πκβνχιην

καηάζηημα),

Γήκνπ

πάξηεο,

ζπλήιζε
κεηά

ζε

απφ

θαη

δεκφζηα
ηελ

κε

αξηζ.πξση.:29553/26-10-2017 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηνχ, πνπ
δεκνζηεχζεθε ζηνλ εηδηθφ ρψξν αλαθνηλψζεσλ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
γλσζηνπνηήζεθε ζην Γήκαξρν, ζηνπο δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο θαη ζηνπο πξνέδξνπο
θαη εθπξνζψπνπο ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο θαη ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ ζχκθσλα
κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν.3852/2010.
Πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ν πξφεδξνο δηαπίζησζε φηη απφ ηα 41 κέιε ηνπ
Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ήηαλ:
ΠΑΡΟΝΣΔ

ΑΠΟΝΣΔ

1.

Μνηξάγηαο ππξίδσλ (Πξφεδξνο Γ..)

1.

Αιεμάθνο Υξήζηνο

2.

Καξκνίξεο Ισάλλεο(Αληηπξφεδξνο Γ..)

2.

Αξγπξφπνπινο ηαχξνο

3.

Γξεγφξε Γήκεηξα (Γξακκαηέαο Γ. . )

3.

Βειηζζάξεο άββαο

4.

Απνζηνιάθνο Γεκήηξηνο

4.

Γνχληαο Νηθφιανο

5.

Αξγεηηάθνο ηαχξνο

5.

Καλαθάθνο Υξήζηνο

6.

Αξγπξφπνπινο Παλαγηψηεο

6.

Καπεηαλάθεο αξάληνο

7.

Βιάρνο Γεψξγηνο

7.

Καξάληδαιεο Λεσλίδαο

8.

Βιάρνο Νηθήηαο

8.

Μεληή Διέλε

9.

Βιήηαο Νηθφιανο

9.

Μπνπγάδεο Υξήζηνο

10.

Βνπλάζεο Αιέμαλδξνο

10.

Πιεηψηαο Υξίζηνο

11.

Γαιαλνπνχινπ Γεσξγία

11.

ηαζφπνπινο Ισάλλεο
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12.

Γεκεηξφπνπινο Υξήζηνο

12.

ηξίθαο Κπξηάθνο

13.

Καλειιφπνπινο Γεψξγηνο

13.

Σδσξηδάθεο Μάξηνο

14.

Κνλίδεο Γεψξγηνο

14.

Φέηθνπ Αηθαηεξίλε

15.

Κνθθνξφο Δπζηξάηηνο

16.

Κνπκνπλδνχξνο Παλαγηψηεο

17.

Κψλζηα Αλησλία

18.

Λεβεληάθεο Γεκήηξηνο

19.

Μαθξπζνπνχινπ Υξηζηίλα

20.

Μαληδνπξάλεο Ισάλλεο

21.

Νηθνιαθάθεο Δπάγγεινο

22.

Παηζηιίβαο Θεκηζηνθιήο

23.

Ρήγαο Παλαγηψηεο

24.

θξνπκπέινο Βαζίιεηνο

25.

κπξληφο Δπζηξάηηνο

26.

Σζαγθαξνχιεο Θεφδσξνο

27.

Φιψξνο Νηθφιανο

ΠΡΟΔΛΔΤΔΙ: Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Πιεηψηαο Υξήζηνο θαη Αξγπξφπνπινο
ηαχξνο πξνζήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαθνηλψζεσλ (ψξα 18.20)
Οη δεκνηηθνί ζχκβνπινη Καπεηαλάθεο αξάληνο θαη
Μπνπγάδεο Υξήζηνο
πξνζήιζαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αλαθνηλψζεσλ ( ψξα 19.00)
ΑΠΟΥΩΡΗΔΙ: Ο δεκνηηθφο ζχκβνπινο Παηζηιίβαο Θεκηζηνθιήο απνρψξεζε
θαηά ηε δηάξθεηα ζπδήηεζεο ηνπ 16νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
ηη ζςνεδπίαζη παπαβπέθηκε ο Γήμαπσορ κ. Βαλιώηηρ Δςάγγελορ.
ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΙ - ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ- ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ
νχπνο Γεψξγηνο – Αγ. Δηξήλεο, Φεξίδεο Θεφδσξνο- Αγ. Αλαξγχξσλ, Ρνδαθιήο
Γεψξγηνο – Αγξηάλσλ, Μαιηθψηζεο Γεψξγηνο – Αθπζζνχ, Μαθξπζφπνπινο ΠαληειήοΓθνξηηζάο, Μπνχγαο σηήξηνο –Πιαηάλαο
ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΙ – ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝ –ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ
Αλδξαθάθνπ Παλαγηψηα –παξηηαηψλ Ραζζηάο Αζαλάζηνο – Αγ. Ισάλλνπ, Αξβαλίηεο
Αζαλάζηνο- Αγ. Κσλ/λνπ,
Καθεληδήο Γεκήηξηνο – Αγφξηαλεο, Παπαζηαθίδαο
Νηθφιανο – Αιεπξνχο, Κφληαξεο Κσλζηαληίλνο – Ακπθιψλ, Υξηζηάθνο Παλαγηψηεο –
Αλσγείσλ, Σξηαληαθπιιάθνο Αληψληνο – Αλαβξπηήο, Σεξθεζίδνπ Αηθαηεξίλε- Άξλεο,
Μαιηθψηζεο Γεψξγηνο – Αθπζζνχ, Μάξθνο Αλαζηάζηνο – Βακβαθνχο, Γνπβή Γήκεηξα
– Βαξβίηζαο, Γηθαηάθνο Παλαγηψηεο – Βαζηιηθήο, Νηθνιέηνπ Λεπθή Νηθφι- Βαζζαξά,
Σζάθσλαο Κσλ/λνο- Βνξδφληαο, Κνθθηληάο Νηθφιανο – Βνπηηάλσλ, Γεκαξάο ΙσάλλεοΒξεζζέλσλ, Γηάλλαξεο Νηθφιανο- Γεσξγηηζίνπ, Κξεηζηκειηφο Γεψξγηνο – Γνξάλσλ,
άιαξεο Παλαγηψηεο- Θενιφγνπ, Γεξφληδνο Αλάξγπξνο- Καιινλήο,
Κνξίλεο
Νηθφιανο- Καιπβίσλ νράο, Αλαζηαζάθνο αξάληνο – Κακηλίσλ, Νηεβέθνο Γεψξγηνο
– Καξπψλ, Οηθνλνκάθεο Γεψξγηνο – Καζηνξείνπ, Σζαθσλάθνο Πέηξνο - Κεθαιά,
Βιαράθεο Λεσλίδαο – Κιαδά, Παπαζενδψξνπ Κσλ/λνο – Κνληδίηζαο, σηεξάθνο
Γεψξγηνο- Λεπθνρψκαηνο,
νπιηάλεο Αλδξέαο –Λνγγάζηξαο,Μάξθνο Γεψξγηνο –
Λνγθαλίθνπ, Αξγεηηάθνο Γεκήηξηνο – Μαγνχιαο,
θξνπκπέινο Γεκήηξηνο –
Μπζηξά, ηαξφγηαλλεο Κσλ/λνο – Ξεξνθακπίνπ,
Γαιεηζνχξεο
ΔπάγγεινοΠαιαηνπαλαγηάο,
ηαπξάθνο Πεξηθιήο –Παξνξείνπ, Μηραιφπνπινο Γεκήηξηνο –
Πειιάλαο, Κνπξεκπήο Γεψξγηνο- Πεξηβνιίσλ, Νηθνιαθάθνπ Καιιηφπε- Πνινβίηζεο,
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Μαζνχξνο ηπιηαλφο – Πνηακηάο, Μαλσιφπνπινο Θεφδσξνο- ειιαζίαο, Παγψλεο
αξάληνο – θνχξαο, Σζάθσλα Μαξία – νπζηηάλσλ, Πνιπκελάθνο Θεφδσξνοπαξηηάο, Ρνπκειηψηεο Αλαζηάζηνο – Σξαπεδαληήο, Κφληνο ηαχξνο – Σξχπεο,
Σζάθσλαο Γεψξγηνο - Υξπζάθσλ
ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Βέξγαδνπ Αζπαζία, γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ.
Η ζπλεδξίαζε βηληενζθνπήζεθε θαη δελ έγηλε ρξήζε καγλεηνθσληθήο ζπζθεπήο.
Ο πξφεδξνο χζηεξα απφ ηε δηαπίζησζε απαξηίαο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο.

Απιθμόρ απόθαζηρ
484/08-11-2017
ΘΔΜΑ 16Ο Πεπί έγκπιζηρ μελέηηρ - τήθιζηρ πίζηυζηρ για ηην ππομήθεια:
θυηογπαθιών/διαθημιζηικών βίνηεο/σάπηινυν ηζανηών/ηοςπιζηικού ενηύπος
για ηιρ ανάγκερ ηοςπιζηικήρ πποβολήρ ηος Γήμος πάπηηρ - ζςγκπόηηζη
επιηποπήρ παπαλαβήρ ππομηθειών
Δηζεγεηέο: θ.Υξηζηίλα Μαθξπζνπνχινπ, θ.Υξήζηνο Αιεμάθνο
Διζήγηζη

Γιεύθςνζηρ Ππογπαμμαηιζμού

& Ανάπηςξηρ

Σμήμα Σοςπιζμού

(απιθ.ππυη.30470/3-11-2017)
ΘΔΜΑ: «Πεπί έγκπιζηρ μελέηηρ - τήθιζηρ πίζηυζηρ για ηην ππομήθεια:
θυηογπαθιών/διαθημιζηικών
βίνηεο/σάπηινυν
ηζανηών/ηοςπιζηικού
ενηύπος για ηιρ ανάγκερ ηοςπιζηικήρ πποβολήρ ηος Γήμος πάπηηρ ζςγκπόηηζη επιηποπήρ παπαλαβήρ ππομηθειών».
Κχξηε Πξφεδξε,
ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ πάξηεο
ην νπνίν εγθξίζεθε κε ηελ αξηζ. 1/18-1-2017 απφθαζε ηνπ Γ. θαη γηα ην νπνίν ην
Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ καο έρεη δψζεη ηελ ζχκθσλε γλψκε κε ην αξ.1556/9-22017 έγγξαθφ ηνπ, ν Γήκνο πάξηεο
ζα πξνρσξήζεη ζηελ πξνκήζεηα:
θσηνγξαθηψλ/δηαθεκηζηηθψλ βίληεν/ράξηηλσλ ηζαληψλ/ηνπξηζηηθνχ εληχπνπ γηα
ηηο αλάγθεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ πάξηεο.
Γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, έρεη ζπληαρζεί απφ ην Σκήκα Σνπξηζκνχ ηεο Γ/λζεο
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο ε ππ΄ αξηζκ.1/2017 κειέηε.
Η δαπάλε γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 28.872,16€,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 24%. Η πξνκήζεηα ζα βαξχλεη ηνπο θαησηέξσ
θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2017:
1. Πνζφ 3.992,80 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 10-6611.006 κε ηίηιν:
«Πξνκήζεηα θσηνγξαθηψλ».
2. Πνζφ 9.999,36 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 10-6611.005 κε ηίηιν: «Τιηθφ
πξνβνιήο ειεθηξνληθφ»
3. Πνζφ 2.976,00 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 00-6434.001 κε ηίηιν: «Λνηπέο
δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ»
4. Πνζφ 11.904,00 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 10-6611.003 κε ηίηιν: «Έληππν
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ».
Γηα ηελ παξαιαβή ηεο πξνκήζεηαο θσηνγξαθηψλ/δηαθεκηζηηθψλ βίληεν/ράξηηλσλ
ηζαληψλ/ηνπξηζηηθνχ εληχπνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ
πάξηεο, εηζεγνχκαζηε πξνο ην Γεκνηηθφ πκβνχιην λα ζπγθξνηεζεί επηηξνπή
παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 219 θαη 221 ηνπ Ν. 4412/2016,
απνηεινχκελε απφ ηνπο θάησζη ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ πάξηεο:
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ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΔΛΗ
1.

Μεηξάθνο Υξήζηνο, Πξφεδξνο Δπηηξνπήο

2.

Σζίληνιαο Θεφδσξνο, Γξακκαηέαο Δπηηξνπήο

3.

αληδά Αηθαηεξίλε, Μέινο Δπηηξνπήο

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΑ ΜΔΛΗ
1.

Γεσξγαθνπνχινπ Βαζηιηθή, Αλαπιεξσηήο Πξφεδξνο επηηξνπήο

2.

Βαξδαθάθνπ Μαξία, Αλαπιεξσηήο Γξακκαηέαο επηηξνπήο

3.

Καξαληδή Αλαζηαζία, Αλαπιεξσκαηηθφ κέινο επηηξνπήο

Με ηελ παξνχζα εηζήγεζε θαιείηαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην:
1. Να εγθξίλεη ηελ ππ΄ αξηζκ.1/2017 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Σνπξηζκνχ ηεο
Γ/λζεο
Πξνγξακκαηηζκνχ
θαη
Αλάπηπμεο
γηα
ηελ
πξνκήζεηα
θσηνγξαθηψλ/δηαθεκηζηηθψλ
βίληεν/ράξηηλσλ
ηζαληψλ/ηνπξηζηηθνχ
εληχπνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ πάξηεο
2. Να ςεθίζεη θαη δηαζέζεη ηελ πξνβιεπφκελε πίζησζε πνζνχ 28.872,16€,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 24% ε νπνία ζα βαξχλεη ηνπο θαησηέξσ
θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2017:
 Πνζφ 3.992,80 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 10-6611.006 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα
θσηνγξαθηψλ».
 Πνζφ 9.999,36 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 10-6611.005 κε ηίηιν: «Τιηθφ
πξνβνιήο ειεθηξνληθφ»
 Πνζφ 2.976,00 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 00-6434.001 κε ηίηιν: «Λνηπέο
δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ»
 Πνζφ 11.904,00 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 10-6611.003 κε ηίηιν: «Έληππν
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ».
3. Να ζπγθξνηήζεη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο, σο ε
εηζήγεζε.
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Η Πξντζηακέλε Γ/λζεο
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οξγάλσζεο
Βηξγηλία Κνληνγεσξγάθνπ
Μακπςζοπούλος Υπιζηίνα: Κχξηε πξφεδξε, θχξηνη δεκνηηθνί ζχκβνπινη ζηα
πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζκνχ
ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ πάξηεο
ην νπνίν έρεη εγθξηζεί απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη ην Τπνπξγείν Σνπξηζκνχ
εηζεγείηαη ε ππεξεζία θαη ην ηκήκα ηνπξηζκνχ ηελ πξνκήζεηα θσηνγξαθηψλ ,
πιηθφ πξνβνιήο /βίληεν , έληππν πιεξνθνξηαθφ πιηθφ θαη δηαθεκηζηηθέο ηζάληεο
πνπ ρξεηάδεηαη ν δήκνο καο γηα ηηο αλάγθεο ηεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο . Γηα απηφ ην
ιφγν έρεη ζπληαρζεί κειέηε φπνπ πξνβιέπεη γηα ηα βίληεν , ηηο θσηνγξαθίεο θαη
ηα δηαθεκηζηηθά έληππα έλα κεγάιν εχξνο αξραηνινγηθψλ , πνιηηηζηηθψλ θαη
θπζηνιαηξηθψλ ζεκείσλ ηνπ δήκνπ καο θαη νη πξνδηαγξαθέο είλαη ζχκθσλα κε
απηέο πνπ δεηάεη ψζηε λα κπνξεί λα είλαη θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ
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εκάο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα πξνρσξήζνπκε ζην δηαγσληζκφ , δηφηη φια φζα δεηάκε
είλαη αλαγθαία γηα ηηο εθζέζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπκε θαη θαινχκαζηε λα
εγθξίλνπκε ηε κειέηε , λα ςεθίζνπκε ηελ πίζησζε θαη λα ζπγθξνηήζνπκε ηελ
επηηξνπή παξαιαβήο πνπ είλαη Σαθηηθά κέιε ην θνο Μεηξάθνο Υξήζηνο σο
πξφεδξνο, ν Τζίνηολαρ Θεόδωπορ ωρ γπαμμαηέαρ, η κ. Σανιδά Αικαηεπίνη ωρ μέλορ

ηηρ επιηποπήρ.

Εςσαπιζηώ.

Μοιπάγιαρ πςπίδυν (Ππόεδπορ Γ..): πλάδειθνη εδψ απ φηη είδαηε είρε
νξηζηεί θαη ν θνο Αιεμάθνο ζαλ εηζεγεηήο ν νπνίνο έθεξε πξνηνχ μεθηλήζνπκε ην
δεκνηηθφ ζπκβνχιην έζηεηιε κηα επηζηνιή, δελ μέξσ θχξηε Αξγεηηάθν ηελ έρεηε
πάξεη θαη εζείο; Δίλαη πξνο ηνλ πξφεδξν θαη επηθεθαιήο παξαηάμεσλ θαη Μ.Μ.Δ.
Δδψ κνπ ηελ δψζαλε. Θα ζαο ηελ δηαβάζσ γηαηί δήηεζε λα αθνπζηεί ε ζέζε ηνπ
γηαηί ήηαλ θαη εηζεγεηήο. Λέεη.

Αμηόηηκε θ. Πξόεδξε,
Δπζηπρώο, γηα πξνζσπηθνύο ιόγνπο ζα απνπζηάζσ από ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε.
Σρεηηθά κε ην ζέκα Νν 16 ην νπνίν εηζεγνύκαη σο Πξόεδξνο ηεο Επηηξνπήο Τνπξηζκνύ
(ή Επηηξνπή Τνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο), ζα επηζπκνύζα λα ζαο παξνπζηάζσ δέθα (10)
παξακέηξνπο ηηο νπνίεο νθείιεη λα γλσξίδεη ην Σώκα, θαηόπηλ αλάγλσζήο ζαο.
1) Η δηελέξγεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνύ, δελ ζα καο απνδώζεη ηα επηζπκεηά
πνηνηηθά απνηειέζκαηα ζηνπο ηνκείο ηεο θσηνγξαθίαο, βίληεν θαη εληύπσλ. Καη γηα
απηό ζα πξέπεη ζήκεξα λα αλαβιεζεί, πιελ ηεο παξαγξάθνπ γηα ηηο ζαθνύιεο.
Εηδηθόηεξα:
2) Ωο επηηξνπή ηνπξηζκνύ θαη πξνζσπηθά σο πξόεδξόο ηεο, έρσ επηκειεζεί ην
δήηεκα ησλ εληύπσλ θαη ηνπ βίληεν από ην 2016, θαηόπηλ ελεκέξσζεο ηνπ θ.
δεκάξρνπ. Γηα ην έληππν έρεη ήδε εηνηκαζηεί ε πξνκαθέηα ελώ γηα ην βίληεν έρεη γίλεη
ξεπεξάδ βάζε 2.500 θσηνγξαθηώλ θαη θαηόπηλ ε ζπγγξαθή ζελαξίνπ από ζθελνζέηε
(Ινύληνο-Ινύιηνο 2016). Σηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο ηνπξηζκνύ είλαη
πξνγξακκαηηζκέλε ε παξνπζίαζή ηνπο, όπσο ήδε έρνπλ ελεκεξσζεί.
Γηα ηελ πξνκήζεηα θσηνγξαθηώλ, όπσο ήδε έρσ πξνηείλεη, θαιό ζα ήηαλ λα αλαηεζεί
ζηε ΛΕΦΩΣ ηόζν γηα ιόγνπο νηθνλνκίαο όζν θαη ιόγσ ηεο επειημίαο πνπ παξνπζηάδεη
σο Σύιινγνο, κηαο θαη ν ρξόλνο ηεο θσηνγξάθηζεο ζα δηαξθέζεη πεξίπνπ έλα έηνο (ζαο
ππελζπκίδσ πσο ρξεηαδόκαζηε θσηνγξαθίεο εηδηθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη από όιεο ηηο
επνρέο ηνπ ρξόλνπ).
Τέινο, γηα ηηο ζαθνύιεο δελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα αξθεί λα αθνινπζεζνύλ νη
νδεγίεο ηνπ γξαθίζηα πνπ ζρεδίαζε ην ινγόηππό καο.
3) Οη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην δηαγσληζκό δελ είλαη νη
ελδεδεηγκέλεο θαη δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θαη ζηα εξεπλεηηθά καο
επξήκαηα ηόζν ζε επίπεδν επηηξνπήο όζν θαη έγθξηζεο ΕΟΤ κε απνηέιεζκα λα κελ
δηαζθαιίδεηαη ε επηζπκεηή πνηόηεηα. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε, ζα
κπνξνύζακε αληί δηαγσληζκνύ, λα αθνινπζήζνπκε ην κνληέιν πνπ εθαξκόζαηε κε
επθνιία θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο, γηα ηε λέα ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ Σπάξηεο.
4) Αλ θαη είρα έξζεη, επαλεηιεκκέλσο, ζε επαθή κε ηνπο ππεξεζηαθνύο παξάγνληεο
ηνπ δήκνπ (ηειεπηαία θνξά ηνλ Μάην 2017) γηα ηνλ ηξόπν πινπνίεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ
από ηνλ ΕΟΤ πξνγξάκκαηόο καο, θαίλεηαη πσο ηα πξάγκαηα άιιαμαλ ρσξίο λα
ελεκεξσζώ. Σεκεηώζηε, πσο, πιένλ, ζηα ζέκαηα ηνπ ηνπξηζκνύ δελ κπνξεί λα
πινπνηεζεί ηίπνηα. Έρνπλ «κπινθάξεη» ηα πάληα από ην θαινθαίξη ηνπ 2016. Σθεθζείηε
πσο γηα λα ζπκκεηάζρνπλ νη ππάιιεινί καο (Μεηξάθνο & Αιεμάθεο) ζηελ ηξέρνπζα
έθζεζε ηνπξηζκνύ ζην Λνλδίλν, εθδόζεθε «επηηξνπηθό έληαικα» δηόηη νη ππεξεζίεο δελ
ελέθξηλαλ απηό πνπ ελέθξηλε ν επίηξνπνο. Ίζσο ηειηθά ν εθηειώλ ρξέε γεληθνύ
γξακκαηέα ηνπ δήκνπ Σπάξηεο, ζα έπξεπε λα έρεη κεξηκλήζεη γηα λα ιύζεη ην δήηεκα
εγθαίξσο, πξνιακβάλνληαο ην δηαζπξκό καο.
Ππακηικό 39/08-11-2017

[5]

ΑΔΑ: ΩΣΛ4Ω1Ν-ΜΩΤ

5) Καη ελώ νη «όπνηνη ππεύζπλνη» όθεηιαλ λα κε ελεκεξώζνπλ γηα ηηο αιιαγέο πνπ
απνθάζηζαλ πξνθεηκέλνπ λα ζπζθεθζνύκε ζε πνιηηηθό πιένλ επίπεδν, ηη ρξεηάδεηαη λα
θάλνπκε, αληί ηνπ πξνέδξνπ ηεο επηηξνπήο ηνπξηζκνύ θάιεζαλ ηελ θ. Μαθξπζνπνύινπ,
σο ηε λέα εληεηαικέλε ζύκβνπιν γηα ζέκαηα ηνπξηζκνύ (ζύκθσλα κε κηα θπξηνιεθηηθά
ελ θξππηώ απόθαζε δεκάξρνπ) αιιά θαη σο αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο επηηξνπήο
ηνπξηζκνύ. Τν εμσθξεληθό ηεο ππόζεζεο είλαη πσο ε νκάδα ησλ ππεύζπλσλ
(ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θαη ε λέα εληεηαικέλε ζύκβνπινο ηνπξηζκνύ) απνθάλζεθαλ
ηε δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ ρσξίο, επίζεο, λα ελεκεξσζώ γηα ην απνηέιεζκα ηεο
ζπλεξγαζίαο ηνπο. Αγλόεζαλ δειαδή ηελ επηηξνπή θαη κάιηζηα επηδεηθηηθά! Πνηνο
αδαήο ηνπο έδσζε απηή ηελ εληνιή;
6) Η ελέξγεηα ηνπ δεκάξρνπ Σπάξηεο λα νξίζεη ηελ αγαπεηή ζπλάδειθν θ.
Μαθξπζνπνύινπ σο εληεηαικέλε ζύκβνπιν γηα ζέκαηα ηνπξηζκνύ, ρσξίο κάιηζηα λα
έρνπλ πεξηγξαθεί ζηελ πξόρεηξε απόθαζή ηνπ ηα θαζήθνληά ηεο, απνηειεί κηα ελέξγεηα
δνκηθά άζρεηε, απηνδηνηθεηηθά απξεπή θαη ζπλαδειθηθά ύπνπιε. Δείρλεη ακεηξνέπεηα
θαη ππέξκεηξν εγσθεληξηζκό. Επηπιένλ, εθζέηεη ηε ζπλάδειθν δηόηη δελ έρεη νύηε ηε
γλώζε ησλ πεπξαγκέλσλ καο σο επηηξνπή αιιά νύηε θαη ξώηεζε γηα λα ηα κάζεη (αλ
θαη αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο). Έζπεπζε σζηόζν, ρσξίο ηηο απαξαίηεηεο γλώζεηο ησλ
δεδνκέλσλ, λα ζπλαπνθαζίζεη καδί κε ηνπο ππεξεζηαθνύο αγλνώληαο ηελ ςεθηζκέλε
από ην Σώκα, επηηξνπή ηνπξηζκνύ!
7) Κύξηε Πξόεδξε, γλσξίδεηε θαιά όηη ε ζέζε ηνπ δεκάξρνπ Σπάξηεο δελ επηηξέπεη
ηελ αζέβεηα θαη ηελ απξέπεηα έλαληη ζπλαδέιθσλ, ηδηαηηέξσο κάιηζηα πξνο εθείλνπο
ζηνπο νπνίνπο νθείιεηαη απηή ε ζέζε πνπ θαηέρεη (αο κελ ιεζκνλεί ηελ θαηαιπηηθή
ζπλεηζθνξά ηεο παξάηαμεο ΕΛΠΙΔΑ). Επηπιένλ, ν θ. δήκαξρνο νθείιεη λα θαηαλνήζεη
πσο ηεξαξρηθά δελ βξίζθεηαη πην πάλσ από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ηεο πόιεο νύηε έρεη
δηθαίσκα λα αγλνεί ηηο απνθάζεηο ηνπ κε παξσρεκέλα δηνηθεηηθά ηερλάζκαηα
επηειίδνληάο ην. Αιιά θπξίσο δελ έρεη θαλέλαο καο ην δηθαίσκα, νύηε ν θ. δήκαξρνο,
λα ζπκπεξηθέξεηαη σο δηθηαηνξίζθνο ή ηπξαλλίζθνο ιακβάλνληαο απνθάζεηο ελ θξππηώ
ζεσξώληαο ην δήκν Σπάξηεο ηδηνθηεζία ηνπ.
8) Κύξηε Πξόεδξε, σο επηθεθαιήο ηνπ Σώκαηνο, ηνπ αλώηαηνπ νξγάλνπ ηνπ δήκνπ
Σπάξηεο, παξαθαιώ κεξηκλήζηε ώζηε λα δηνξζσζεί άκεζα ε απαξάδεθηε απόθαζε ηνπ
θ. δεκάξρνπ θαη λα θαηαξγεζεί ν απνηπρεκέλνο ζεζκόο ηνπ εληεηαικέλνπ ζπκβνύινπ
ηνπξηζκνύ (όπσο δείρλεη ε κέρξη ζήκεξα πξαθηηθή ζηα απηνδηνηθεηηθά πξάγκαηα), πνπ
ηνπνζεηήζεθε σο «θαπέιν» ζηελ επηηξνπή ηνπξηζκνύ. Υπελζπκίδσ, πσο ε επηηξνπή
ηνπξηζκνύ, ςεθίζηεθε ζρεδόλ νκόθσλα από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην γηα λα ην ππεξεηεί
ρσξίο δηαθξίζεηο θαη παξαηαμηαθέο ζθνπηκόηεηεο θαη γηα απηό ην ιόγν είλαη ην
θπξίαξρν εηζεγεηηθό όξγαλν γηα ηα ζέκαηα ηνπξηζκνύ. Έηζη όπσο νξίδεηαη άιισζηε θαη
από ηνλ Καιιηθξαηηθό λόκν. Οθείισ λα ελεκεξώζσ ην Σώκα, πσο ε επηηξνπή
ηνπξηζκνύ, δελ δύλαηαη λα ιεηηνπξγήζεη κε «θαπέιν» θαλέλαλ δεκνηηθό ζύκβνπιν όζν
ζεβαζηόο θαη αγαπεηόο αλ είλαη, ηδηαηηέξσο κάιηζηα όηαλ δελ έρεη θαζνξηζκέλα
θαζήθνληα βάζε ηεο απόθαζεο δεκάξρνπ. Οη δηνηθεηηθνί εξαζηηερληζκνί θαη νη
πεηξακαηηζκνί πξέπεη λα πάςνπλ επηηέινπο γηα ην θαιό ηεο Σπάξηεο.
9) Κύξηε Πξόεδξε, αληί λα θεθαιαηνπνηήζνπκε ηηο επηηπρίεο καο ζηνλ ηνπξηζκό σο
Σώκα, θαίλεηαη πσο επηρεηξείηαη από ηνλ θ. δήκαξρν ε δηαγξαθή ηνπ ζεκαληηθνύ έξγνπ
νξηζκέλσλ κειώλ ηεο Α’ ζεηείαο ηεο επηηξνπήο ηνπξηζκνύ (γξάθσ ‘νξηζκέλσλ’ δηόηη ηα
ππόινηπα εθηεινύζαλ δηαηεηαγκέλε ππεξεζία εμόλησζεο, ζπθνθάληεζεο θαη
θαηαθξενύξγεζεο ηνπ πξνέδξνπ ηεο κε ηελ αλνρή ηνπ θ. δεκάξρνπ). Αλ είλαη έηζη, ηόηε
ν θ. δήκαξρνο λα εηζεγεζεί ηε δηάιπζε ηεο επηηξνπήο αλαιακβάλνληαο θαη ηελ
αληίζηνηρε επζύλε γηα έλαλ ηνκέα, ίζσο ηνλ κνλαδηθό, πνπ ν δήκνο Σπάξηεο κπνξεί λα
ππεξεθαλεύεηαη βάζε ζηαηηζηηθώλ απνηειεζκάησλ. Ο βξώκηθνο πόιεκνο πνπ γίλεηαη
θαη ζπλερίδεηαη, δπζηπρώο, ζην πξόζσπό κνπ δελ πιήηηεη εκέλα αιιά ην δήκν Σπάξηεο
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θαη ηνλ ηνκέα ηνπξηζκνύ.
10) Κύξηε Πξόεδξε, θιείλνληαο ζα επαλαιάβσ πσο νθείινπκε λα
ζπλεηδεηνπνηήζνπκε όηη ζηνλ Τνπξηζκό, είκαζηε όινη εηαίξνη. Υπνπξγεία, Πεξηθέξεηεο,
Δήκνη, παξαηάμεηο θαη πνιίηεο. Καη όινη καδί, έρνπκε ρξένο θαη ζπκθέξνλ λα
αλαδείμνπκε ην κνλαδηθό ηνπξηζηηθό πξντόλ ηεο πόιεο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο ρώξαο
καο».
Χπήστορ Κ. Αλεξάκορ
Δημοηικόρ ζύμβοςλορ, Επικεθαλήρ δημοηικήρ παπάηαξηρ ΕΛΠΙΔΑ.
Σψξα ζπλάδειθνη ζέηεη έλα ζέκα αλαβνιήο δελ μέξσ αλ κπνξνχκε λα ην θάλνπκε
απηφ κέζσ ηεο επηζηνιήο, ηψξα ηα ππφινηπα…έρεηο ην ιφγν ηαχξν.
Απγειηάκορ ηαύπορ: Γελ ζα κπσ ζε ιεπηνκέξεηεο, εγψ ζα πσ θάπνηα πξάγκαηα
γηα ηελ επηζηνιή πνπ κνπ έθαλαλ εληχπσζε. Σν πξψην ιέεη φηη είρε ζπκθσλήζεη
κε ην δήκαξρν λα γίλεη κηα δηαδηθαζία θαη γίλεηαη θξπθφ άιιε δηαδηθαζία , αλ
θαηάιαβα θαιά, δεχηεξνλ εγψ ην ζεζκφ ηνπ εληεηαικέλνπ δεκνηηθνχ ζπκβνχινπ
δελ έρσ αληίξξεζε ην είρα εθαξκφζεη αιιά θάηη πνπ είρα εθαξκφζεη δελ ζα είκαη
αληίζεηνο ηψξα. Γεχηεξνλ, πάλσ ζε απηφ φκσο εδψ ππάξρεη κηα ηδηαηηεξφηεηα
είλαη ε επηηξνπή ηνπξηζκνχ. Δθεί ην εληεηαικέλνο ζχκβνπινο φπνηνο θαη λα είλαη
δελ έρεη ζέκα πξνζσπηθφ
είλαη έλα πξφβιεκα, εάλ δελ ππήξρε επηηξνπή
ηνπξηζκνχ, ηέινο πάλησλ απηφ είλαη θάηη ην νπνίν αθνξά ηελ πιεηνςεθία ε
πιεηνςεθία έθξηλε έηζη, έηζη ην έθαλε, εγψ απιψο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα ζεσξψ
φηη δελ πξέπεη λα είλαη εληεηαικέλνο ζχκβνπινο. Σψξα έρνπκε ην δηαγσληζκφ ή
ζηελ απεπζείαο αλάζεζε ελδερνκέλσο ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο κε ην δηαγσληζκφ λα
κελ έρνπλ ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ελδερνκέλσο είπα, δελ ιέσ φηη είλαη
ππνρξεσηηθφ λα γίλεη απηφ, αιιά ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα ζπδεηνχζα γηα
απεπζείαο αλάζεζε πνπ λα κελ είλαη απφ ην δήκν. Σψξα γηα ην ζέκα ηεο αλαβνιήο
θαηά πφζν είλαη ηππηθά ζσζηφ, ην ζέκα δελ είλαη αλ είλαη ηππηθά ζσζηφ, αλ
θξίλνπκε φηη νη ιφγνη πνπ επηθαιείηαη είλαη νπζηαζηηθνί, λα κελ θνιιάκε ζηνλ ηχπν
κε απηή ηελ έλλνηα ην ιέσ, δελ κπνξψ λα μέξσ θαηά πφζν ππάξρεη ζέκα
ρξνληθφ, ζαθψο φκσο γηα ηηο θσηνγξαθίεο θαη είλαη
έλα ζνβαξφ ζέκα νη
θσηνγξαθίεο πξέπεη λα ππάξρεη ιήςε απ΄φιεο ηηο επνρέο ηνπ έηνπο, εγψ ιέσ
θάπνηα πξάγκαηα πνπ είδα, απφ εθεί θαη πέξα αλ έρεηε θάηη πεξηζζφηεξν λα καο
ελεκεξψζεηε επάλσ ζε απηά πνπ ιέγνληαη θ.η.ι. δελ έρσ πξφβιεκα.
Γήμαπσορ: Γπν θνπβέληεο ζα πσ, δελ ζα απαληήζσ επί ηεο νπζίαο γηαηί ηψξα
ην άθνπζα, δελ ην είρα δεη, ζεσξψ ν ζπλάδειθνο φηη απηή ηελ επηζηνιή κπνξνχζε
λα ηελ έρεη δψζεη, ή λα έρεη κηιήζεη γηα λα δνχκε, δελ ην έρεη θάλεη απηφ ην
πξάγκα, φκσο έρνπκε ελνπνηήζεη θσδηθνχο αγαπεηνί ζπλάδειθνη γηαηί πξέπεη λα
ηνπο ελνπνηήζνπκε δελ κπνξεί λα πάκε ζε αλαζέζεηο, απηφ είπαλ νη ππεξεζίεο καο,
αλ ζέινπκε λα ιεηηνπξγήζνπκε, θαη εγψ είκαη ηεο άπνςεο φηη ζε κεξηθά ζέκαηα
λα πάκε ζε απεπζείαο αλάζεζε αιιά κε δηαδηθαζίεο θαη κε δηαθάλεηα ε απεπζείαο
αλάζεζε, αιιά φκσο φηαλ δελ κπνξνχκε θαη αλ είλαη λα αλαζέζνπκε θάηη θαη δελ
κπνξνχκε λα ην πιεξψζνπκε γηαηί ε δηαδηθαζία δελ πξνβιέπεηαη γηαηί πάκε γηα
ελνπνίεζε θσδηθψλ πξέπεη λα πάκε ζηε δηαδηθαζία απηή πνπ πξνβιέπεηαη θαη
πξνηείλαλε θαη νη ππεξεζίεο καο, ήδε είρακε θαζπζηεξήζεη ζην λα βγάινπκε
έληππα θαη βγνχλ φια απηά ηα πιηθά γηα λα δνχκε θαη άιιεο εθδειψζεηο, ηψξα
δελ μέξσ θαηά πφζν, κάιηζηα είρα κηιήζεη κε ηνλ θ. Αξγεηηάθν θαη ηνλ θ. Αιεμάθν
θαη ηνπ είρα πεη λα θέξεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο φιεο απηέο λα ηηο ζπδεηήζνπκε
ζηελ επηηξνπή θαη λα ηα βάινπκε ζε έλα θείκελν ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ λα
βγνπλ κε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία θαη φπνηνο ζέιεη λα έξζεη λα πξνζθέξεη. Απηή
είλαη ε δηαδηθαζία. Γελ κπνξεί λα γίλεη θαηαξρήλ θαη είλαη απηνλφεην γηαηί ην
ζπδεηήζακε, είλαη άιιν πξάγκα ν ινγφηππνο πνπ θάλακε αξρηηεθηνληθφ
δηαγσληζκφ, είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή δηαδηθαζία, ηειείσο ε δηαδηθαζία ηεο
αλάζεζεο κε απηή ηελ πξνζθνξά, εθεί ήξζαλε θέξαλ 30 είρακε βάιεη έλα βξαβείν
5.000 επξψ καο θάλαλε ηηο πξνηάζεηο ηνπο, αμηνιφγεζε ε επηηξνπή
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μαλααμηνιφγεζε, παξνπζηάζηεθε ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, απνθαζίζακε θαη
θάλακε παξαηεξήζεηο, ηψξα έπξεπε κέζα απφ ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ηα
ηερληθά δειηία λα δέζνπκε απηφλ πνπ ζα έξζεη κε ηελ αμηνθξαηία. Καη είλαη ε
επηηξνπή ε ζπγθεθξηκέλε πνπ απνθαζίδεη θαη παξαιακβάλεη φια απηά ηα δεηήκαηα
δελ είλαη ε επηηξνπή ηνπξηζκνχ, είλαη κηα δηνηθεηηθή πξάμε ην μέξνπκε θαη απηφ ην
ξφιν παίδεη ν εληεηαικέλνο ζχκβνπινο, ν εληεηαικέλνο ζχκβνπινο δελ νξίδεηαη
απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη είκαζηε γλψζηεο θαη ν θνο Αιεμάθνο επεηδή είλαη
απηνδηνηθεηηθφο ην γλσξίδεη, εληεηαικέλνο ζχκβνπινο ν νπνίνο ειέγρεη θαη
επηβιέπεη ηηο ππεξεζίεο είλαη άλζξσπνο ηεο πιεηνςεθίαο. Οη πξφεδξνη είλαη
πξφεδξνη ηεο επηηξνπήο ….γηα λα ηα μεθαζαξίζνπκε κεξηθά πξάγκαηα ε επηηξνπή
ην μέξνπκε αιιά επεηδή κπαίλεη έλα ηέηνην δήηεκα ηελ επηηξνπή ηελ απνθαζίδεη
ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, φινη απνθαζίζακε λα είλαη απ φιεο ηηο παξαηάμεηο, δελ
ήζειε θαλείο λα έρεη ηελ πιεηνςεθία λα θαζίζεη λα ηα επεμεξγαζηεί θαη λα ηα
θέξεη ζέκαηα λα ςεθηζηνχλ ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην. Απηά ήξζαλ απφ ηελ
επηηξνπή θαη λα βγάινπκε ην έληππν θαη λα βγάινπκε ην DVD θαη λα βγάινπκε ηηο
θσηνγξαθίεο θαη φια απηά έξρεηαη ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην θαη νη ππεξεζίεο λα
αξρίζνπλ λα πινπνηήζνπλ απηφ πνπ απνθάζηζε ε επηηξνπή θαη ην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην. Έηζη πξνρσξήζακε. Απηφ πξνρσξήζακε, εθηφο αλ ζέινπκε λα πάκε
ζε κηα δηαδηθαζία ηελ νπνία δελ
μέξσ, εγψ ζαο είπα φηη κπνξνχζακε λα
απνθαζίζνπκε θαη λα θσλάμνπκε θάπνηνλ ζθελνζέηε λα ην θάλεη θαη λα ηνπ
πνχκε άιιαμε ην θάλην. Αλ δελ κπνξεί λα πιεξσζεί απηφο ηη ζα έρνπκε ; Θα
έρνπκε ηέηνηα πξνβιήκαηα. Δίλαη απηφ ην πξφβιεκα ην ζπγθεθξηκέλν θαη γηα απηφ
ην βγάιακε κε νκαδνπνίεζε, πξνρσξάκε ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ε επηηξνπή κφιηο
έξζνπλ νη πξνηάζεηο, παξφιν πνπ πξέπεη λα πάλε ζηελ επηηξνπή απηέο νη
πξνηάζεηο λα καο θάλνπλ θαη κε ην έληππν θαη κε ην βίληεν θαη φια απηά, πξηλ ηα
πάξεη ε επηηξνπή παξαιαβήο λα πνπλ ηελ άπνςή ηνπο αλ πξνβιέπνληαη κέζα απφ
ηε ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ θαη ζεσξψ φηη ηα πξνβιέπνπκε φια απηά, γηαηί ν
αλάδνρνο ππνγξάθεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, λα κπνξέζεη λα θάλεη
παξαηεξήζεηο θαη λα ηα αιιάμεη. Απηφ είρακε κηιήζεη θαη απηφ είρακε ….εγψ κε
ηνλ θχξην Αιεμάθν έρσ λα κηιήζσ απφ ηνλ Αχγνπζην γηα απηά ηα ζέκαηα, έρεη
ζπλεδξηάζεη ε επηηξνπή, ε επηηξνπή είλαη απηφλνκε αλεμάξηεηε έρεη θάζε δηθαίσκα
λα ζπλεδξηάζεη, έρεη θάλεη κία –δπν ζπλεδξηάζεηο δελ μέξσ πφζεο έρεη θάλεη, κία
έρεη θάλεη; ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ ην παξαθνινπζψ εγψ απηφ είλαη ….
……………………………..δηάινγνο εθηφο κηθξνθψλνπ…………………………….
Γήμαπσορ: Σν ζπδεηήζαηε απηφ αξάλην;
Καπεηανάκηρ απάνηορ: εθηφο κηθξνθψλνπ
Γήμαπσορ: Η επηηξνπή φκσο παιηφηεξα, εκείο πινπνηνχκε ην πξφγξακκα ηνπ
2017, απηφ ίζσο, παιηφηεξα ε επηηξνπή είρε απνθαζίζεη γηα λα κπνξέζνπκε λα
γξάςνπκε θσδηθνχο γηα ηνλ ηνπξηζκφ, απνθαζίδεη ην πεξάζακε ζην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην, εγθξίλνληαη απφ ηνλ ΔΟΣ θαη πξνρσξάκε λα πινπνηήζνπκε ηνπο
θσδηθνχο απηνχο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο.
Καπεηανάκηρ απάνηορ: εθηφο κηθξνθψλνπ
Γήμαπσορ: Γελ ηα μέσ, απηά είλαη δεηήκαηα ηεο επηηξνπήο. Έρεη νπζία ε
ηνπξηζηηθή επηηξνπή
Καπεηανάκηρ απάνηορ: εθηφο κηθξνθψλνπ
Γήμαπσορ: Η πξνεγνχκελε ην ήμεξε. Σψξα φκσο ε επηηξνπή απηή κε ην πνπ
πάκε λα πινπνηήζνπκε έλα πξφγξακκα ζπγθεθξηκέλν ε επηηξνπή απηή πνπ
ππάξρεη, ε επηηξνπή απηή πνπ ππάξρεη ζεσξψ φηη έρεη ζεκαληηθφ ξφιν,
Καπεηανάκηρ απάνηορ: εθηφο κηθξνθψλνπ
Γήμαπσορ: Κχξηε Καπεηαλάθε πάιη δελ ην θαηαιάβαηε, απηά πνπ έρνπκε ηνπο
θσδηθνχο ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο αλνίρηεθαλ νη θσδηθνί νη ζπγθεθξηκέλνη κεηά απφ
απφθαζε ηεο επηηξνπήο, ηεο πξνεγνχκελεο επηηξνπήο, κηιάκε γηα ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017, απηφ πινπνηεί ε ππεξεζία, απηά ζα ηα είρακε θάλεη
πνιχ λσξίηεξα, αιιά κε ηελ αιιαγή ηνπ λφκνπ κε ηελ ελνπνίεζε ησλ θσδηθψλ
πνπ καο είραλ πεη πνπ εγψ δηαθσλψ ζε απηφ γηαηί είλαη φηη ρεηξφηεξν, δελ αθνξά
κφλν ηα ηνπξηζηηθά θαη άιια πξάγκαηα γηαηί καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα ην
θάλνπκε ιέεη ελνπνίεζε πξέπεη λα πάκε ζε δηαγσληζκνχο δηαθνξεηηθνχο, γηαηί
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δελ κπνξνχζακε λα ηνπο πιεξψζνπκε, πξέπεη λα έρνπκε πιηθά, απηφ ηψξα
βγάδνπκε ηελ επηηξνπή, νθείιεη ε επηηξνπή ηνπξηζκνχ πνπ ππάξρεη κφιηο έξζεη
θαη έξζεη ε πξφηαζε είηε ην ιέλε ην έληππν είηε ην ιέλε DVD λα ην δείμεη ζηελ
επηηξνπή αθνχ ηα έρνπλ νη πξνδηαγξαθέο θαη λα πεη ηελ άπνςή ηεο ε επηηξνπή,
έηζη πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη γηα λα έξζεη λα ην παξαιάβεη παξφιν πνπ ζεζκηθά
ην παξαιακβάλεη ε επηηξνπή ησλ ππαιιήισλ. Θεζκηθά ην παξαιακβάλεη ε
επηηξνπή ησλ ππαιιήισλ, αλ δελ ππνγξάςνπλ νη ππάιιεινη νη ηξεηο φηη θαη λα πεη
ε ηνπξηζηηθή επηηξνπή δελ πιεξψλεηαη ν αλάδνρνο. Γηα απηφ πξέπεη λα δνχκε,
πξέπεη λα πνχκε θαη ηνπ αλάδνρνπ φηη πξέπεη λα ζπλεξγαζηεί λα ην δεη θαη λα
πξνρσξήζεη. ε ζρέζε κε ηε ΛΔΦΧ καθάξη λα κπνξνχζακε λα δψζνπκε ζηε
ΛΔΦΧ
ην δηαγσληζκφ, δελ ζα θάλακε δηαγσληζκφ, δελ κπνξνχκε λα δψζνπκε
ζηε ΛΔΦΧ ηελ έρνπκε δψζεη, πξνρζέο απνθαζίζακε ζαλ ζχιινγνο ζην δεκνηηθφ
ζπκβνχιην ηεο δψζακε κηα ρξεκαηνδφηεζε γηα λα θάλεη απηή ηελ πξνζπάζεηα
φκσο δελ κπνξνχκε λα ηελ αλαζέζνπκε, ή εθηφο έπξεπε ε επηηξνπή ηνπξηζκνχ
λα κελ αλνίμεη ηέηνηνλ θσδηθφ γηαηί δελ ζέισ θσηνγξαθίεο , γηαηί φηαλ ιέεη ζέισ
θσηνγξαθίεο έξρνληαη επαγγεικαηίεο θσηνγξάθνη κε βάζε ηε δηαδηθαζία θαη ην
παίξλνπλ.
Απγειηάκορ ηαύπορ: εθηφο κηθξνθψλνπ
Γήμαπσορ: Γελ κπνξνχκε γηαηί έρνπκε πξφβιεκα. Γελ κπνξνχκε γηαηί θάλακε
έλαλ δηαγσληζκφ, ηα γλσξίδεηε παιηά κε ηνπο θσηνγξάθνπο κε ην πάξηαζινλ
ππήξρε πξφβιεκα δελ κπνξεί λα ην θάλεη. Η επηηξνπή καο είρε πεη ηφηε πξέπεη λα
βξνχκε έλαλ επαγγεικαηία θσηνγξάθν θαη λα κπνχκε ζην δηαγσληζκφ, καθάξη
λα βξεζεί επαγγεικαηίαο θσηνγξάθνο λα ηηο αμηνπνηήζνπκε, είλαη ζηνηρεία δηθά
καο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζηελ ηξάπεδα θσηνγξαθίεο θαη λα πξνρσξήζνπκε.
Θεσξψ φηη πξέπεη λα απνθαζίζνπκε λα πξνρσξήζνπκε ηε δηαδηθαζία, είλαη κηα
δηαδηθαζία δχζθνιε καθάξη λα βξεζνχλ θαη λα πξνρσξήζνπλ λα αλαιάβνπλ ηε
δνπιεηά.
Απγειηάκορ ηαύπορ: Θέισ λα πσ ην εμήο. Δπεηδή ππάξρεη κηα έληαζε απ φηη
θαίλεηαη θαη πξνο εξεκία αλ ζπκθσλείηε εζείο γηα αλαβνιή θαη λα ππάξμεη γηα λα
κελ έρνπκε πξνβιήκαηα ζπκθσλνχκε, εάλ δελ ζπκθσλείηε δελ έρνπκε πξφβιεκα.
Γήμαπσορ: Δκείο ζεσξνχκε φηη πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε ζηε δηαδηθαζία.
Μοιπάγιαρ πςπίδυν (Ππόεδπορ Γ..): Ο θχξηνο Κνθθνξφο. πγλψκε ηξάηε
δψζε ζηνλ Παλαγηψηε.
Κοςμοςνδούπορ Παναγιώηηρ: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη
εδψ δηαπηζηψλσ κηα
αθαηαζηαζία. Παιαηφηεξα φλησο ε επηηξνπή ηνπξηζκνχ είρε βάιεη ηφηε κε ηα
ινγφηππα εθείλε ηελ πεξίνδν είρε πεη αθξηβψο ηη ζέιεη λα θάλεη απφ δηαθεκηζηηθφ
πιηθφ. Απφ ηφηε κέρξη ηψξα δελ μαλαεπαλήιζε πνηέ γηα λα ζπδεηήζεη νξηζηηθά θαη
λα πεη ηη λα ζπγθεθξηκελνπνηήζεη κάιινλ ηη αθξηβψο ζέιεη, ηνπιάρηζηνλ απηφ
μέξσ εγψ απφ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ έρσ εγψ απφ εθεί. Απελαληίαο εδψ βιέπσ φηη
ζηελ επηζηνιή ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπ Αιεμάθνπ ιέεη φηη ν ίδηνο έρεη θάλεη θάπνηεο
έρεη πάξεη θάπνηεο πξσηνβνπιίεο κε θάπνην ζθελνζέηε κε θάπνην βίληεν ην νπνίν
ην έρεη πξνεηνηκάζεη θαη ζα ην παξνπζίαδε ζηελ επηηξνπή θ.η.ι. Σψξα απηφ
γελλάεη εξσηήκαηα , ρσξίο λα έρεη ελεκεξψζεη ηελ επηηξνπή ή ελ πάζε πεξηπηψζεη
ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην ζε θάπνηα ηέηνηα ζέκαηα. Βάδεη ην δήηεκα φηη ν
δηαγσληζκφο δελ ζα απνδψζεη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζέινπκε γηα φιε
απηή ηε δηαδηθαζία. Άξα πξνηείλεη νπζηαζηηθά ηελ απεπζείαο αλάζεζε ζε θάπνηνπο
εηδηθνχο, σζηφζν φκσο ζεσξψ φηη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα πνηνηηθά επεηδή είλαη έλα
εμεηδηθεπκέλν αληηθείκελν ζα έπξεπε θαη ε επηηξνπή λα έρεη απεπζπλζεί ζε θάπνην
γξαθίζηα ή λα πξνηείλεη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία απηή λα πξνζιεθζεί
επηζηεκνληθφο ζχκβνπινο ηέηνηνπ ηχπνπ ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζέινπκε γηα φια απηφ ην πιηθφ, γηαηί πξνθαλψο αλ ζα
θαηαζθεπαζηεί απηφ ην πιηθφ δελ ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επεηδή θαη ε
ηερλνινγία ηξέρεη ηειεπηαία κε ηιηγγηψδε ηαρχηεηα ζα πάεη ρακέλν. Ση έγηλε κε ηε
λέα ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ δελ έρσ θαηαιάβεη, δελ έγηλε δηαγσληζκφο; Μηιάεη γηα
λέα ηζηνζειίδα απηφ είλαη ην εξψηεκα,
Γήμαπσορ: Έγηλε αλάζεζε ζπκκεηείραλ ηέζζεξηο εηαηξείεο, έγηλε θαλνληθά
αλάξηεζε
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Κοςμοςνδούπορ Παναγιώηηρ: Δκείο είκαζηε ζαλ δεκνηηθή θίλεζε ζαλ ΑΝΑΑ
είκαζηε αληίζεηνη ζηηο αλαζέζεηο, νη αλαζέζεηο δελ εμαζθαιίδνπλ
πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά, δηακνξθψλνπλ δνπιεηέο θάησ απφ ην ηξαπέδη θαη φιε απηή ηε
δηαδηθαζία ηελ νπνία μέξνπκε. ε δηαγσληζκφ κε ζπγθεθξηκέλα πνηνηηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ζα πξέπεη λα βάιεηε, γηα λα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί απηφ
ην πιηθφ ζην κέιινλ. Σψξα είλαη ζέκα ηεο πιεηνςεθίαο αλ ζα ην αλαβάιεη ή δελ
ζα ην αλαβάιεη ην ζέκα γηα λα είλαη θαη ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο εδψ, εκείο δελ
έρνπκε θαλέλα πξφβιεκα.
Λεβενηάκηρ Γημήηπιορ: Δγψ δελ ζα κπσ ζε ιεπηνκέξεηεο
ζηα δηθά ζαο
πξνβιήκαηα απηά πνπ αλαθέξεη ν ζπλάδειθνο ν θνο Αιεμάθνο ζρεηηθά κε ηελ
ηνπνζέηεζε ηεο ζπλαδέιθνπ ηεο Υξηζηίλαο, εθείλν φκσο πνπ πηζηεχσ επεηδή
είλαη έλαο επηθεθαιήο κηαο παξάηαμεο, κηαο επηηξνπήο εθεί πξνηείλεη κε ην δηθφ
ηεο ζθεπηηθφ αλαβνιή ηνπ ζέκαηνο, λνκίδσ θαηά ηε γλψκε κνπ πξέπεη λα
αλαβιεζεί ην ζέκα γηα λα έξζεη θαη ν ίδηνο λα δψζεη θαη εδψ ζην ζψκα θάπνηεο
εμεγήζεηο ζρεηηθά κε απηά πνπ ιέεη γηα ηα βίληεν απηά πνπ ιέεη ζηελ επηζηνιή
ηνπ, απηφ θαη κφλν, εγψ πξνηείλσ λα αλαβάινπκε ην ζέκα εθηφο αλ πληγφκαζηε.
Κοκκοπόρ Δςζηπάηιορ: Γλσξίδεηε φινη φηη είκαη ν κφλνο πνπ δελ ςήθηζα ηνλ
θχξην Αιεμάθν γηα ηελ επηηξνπή ηνπξηζκνχ θαη γηα απηφ θαη δελ επηθαιείηαη ζηελ
επηζηνιή ηνπ ηελ νκνθσλία ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Καη έρσ πεη φηη ζα
ηνπνζεηεζψ ελ επζέησ ρξφλν θαη ζα ην θάλσ θαη δελ ζα είλαη θαζφινπ θαιά απηά
πνπ ζα πσ γηαηί δελ ηνλ ςήθηζα ηφηε, θξίλσ φκσο κεηά απφ απηή ηελ επηζηνιή
πνπ άθνπζα θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη είλαη εζηθφ. πλεηαίξνο ζαο ζηελ εμνπζία
είλαη ν Αιεμάθνο, ζα πξέπεη λα ηνπ δψζεηε λα είλαη εδψ θαη λα ηνπνζεηεζεί.
Αλάκεζα ζηνλ Αιεμάθν θαη ηελ Υξηζηίλα ζίγνπξα πξνηηκάσ ηε Υξηζηίλα πνπ κνπ
δψζαηε εληνιή αιιά είλαη εζηθφ φκσο αιιά θαη ιφγσ ηνπ φηη ελ πάζε πεξηπηψζεη
παξέα είζαζηε λα ηνπ δψζεηε ηε δπλαηφηεηα λα είλαη εδψ θαη λα ηνπνζεηεζεί.
Δπραξηζηψ.
Γήμαπσορ: Μπαίλεη έλα δήηεκα εδψ γηα ηελ αλαβνιή, ηελ παξέα αιινχ θχξηε
Κνθθνξέ, κφλν παξέα δελ είκαζηε. Ήηαλ παξαηάμεηο ζπγθεθξηκέλεο πνπ θαηέβεθαλ
ζηηο εθινγέο θαη νη εθινγέο ζην δεχηεξν γχξν
είραλ ην απνηέιεζκα ην
ζπγθεθξηκέλν. Η παξέα είλαη αιινχ , εζείο κπνξεί λα κελ ην δερηήθαηε νκφθσλα
ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην πιελ απφ εζάο απνθάζηζε φηη ζηελ επηηξνπή ηνπξηζκνχ ζα
ππάξρεη έλαο απφ θάζε παξάηαμε θαη απηφ θάλακε γηαηί ζέιακε λα ηελ δψζνπκε
λα ιεηηνπξγήζεη. Αθήζηε ζαο παξαθαιψ θχξηε Αξγεηηάθν κε ηηο αιήζεηεο ….λα
ιέηε αιήζεηεο…ζαο παξαθαιψ…. Δκείο ιέκε αιήζεηεο θαη ην απνδεηθλχνπκε. αο
παξαθαιψ θχξηε Αξγεηηάθν. αο παξαθαιψ θχξηε Αξγεηηάθν, ζαο παξαθαιψ. Απηφ
είπακε θαη απηφ θάλακε θαη απηφ πξάμακε. Δκείο ηψξα επεηδή εμήγεζα είλαη άιιν
ν εληεηαικέλνο ζχκβνπινο θαη άιιν ε επηηξνπέο πνπ απνθαζίδνπλ, νη επηηξνπέο
εηζεγνχληαη πξνο ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην, απηφ ιέεη ν θαλνληζκφο θαη απηή είλαη ε
ιεηηνπξγία ησλ επηηξνπψλ. Δκείο ζεσξνχκε φηη είλαη ζέκα ζεκαληηθφ, πξέπεη λα
πξνρσξήζνπκε ζηε δηαδηθαζία, εδψ είλαη λα έξζνπλ φζνη ζέινπλ λα ζπκκεηέρνπλ
ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία, έηζη πξνθξίλνπκε απηφ θάλνπκε, ζε ζρέζε κε ηελ
ηζηνζειίδα αλαξηήζεθε ζηε ζειίδα ηνπ δήκνπ, ήξζαλ πέληε εηαηξίεο θαη έθαλαλ
πξφηαζε θαη γίλεηαη αμηνιφγεζε απφ ηελ επηηξνπή θαη έρεη γίλεη αμηνιφγεζε ζα
θάλνπκε αλάζεζε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ, είρακε κηα ηερληθή πεξηγξαθή,
απηφ έγηλε, κπνξνχζακε λα ηελ αλαζέζνπκε ζηνλ έλαλ δελ ην θάλακε απηφ, θαη
απηφ ην απνθάζηζαλ ζπγθεθξηκέλε επηηξνπή πνπ ήξζε θαη ηελ παξάιαβε, ηελ είδα
εγψ ζηελ ηζηνζειίδα, ε επηηξνπή απνθάζηζε θαη πξνρψξεζε. Σψξα ε ηδηαηηεξφηεηα
πνπ έρνπκε εδψ ζε απηά ηα έληππα θαη ην εμήγεζα φηη ζίγνπξα ε επηηξνπή ζα
παξαιάβεη νη ζπγθεθξηκέλνη ππάιιεινη πνπ έρνπκε βάιεη θαη νη ππάιιεινη πνπ
έρνπκε βάιεη θαη έρνπλ νξηζηεί ζαλ επηηξνπή είλαη νη θαζ’ χιελ αξκφδηνη θαη
γλψζηεο, απηνχο ηνπο ππαιιήινπο έρνπκε απηνί ππνγξάθνπλ θαη παξαιακβάλνπλ
ηε ζπγθεθξηκέλε πξνκήζεηα, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηελ ηνπξηζηηθή επηηξνπή κφιηο
έξζεη ε εξγαζία λα θάλεη πξνηάζεηο, κέζα απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη απφ
απηά πνπ έρνπκε πξνηείλεη ζηελ εηζήγεζε έρνπκε βάιεη θαη κεξηθέο δηθιίδεο πνπ
εμαζθαιίδνπκε
θαη ην δήκν θαη ηνλ αλάδνρν, δεηάεη εκπεηξία, δεηάεη λα
παξνπζηάζεη πιηθά, δεηάεη λα θέξεη πξηλ ηνπ αλαζέζνπκε εηθφλεο θαη ηέηνηα έρεη
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ηέηνηα ζηε κειέηε αλ ηελ δηαβάζεηε, θαηά ζπλέπεηα εκείο πξέπεη λα
πξνρσξήζνπκε. Μαθάξη λα έξζνπλ αξθεηνί ζθελνζέηεο γηα απηά ηα dvd , αξθεηνί
γηα ην θπιιάδην, αξθεηνί γηα ην ράξηε , αξθεηνί γηα ηηο ηζάληεο, νη ηζάληεο είλαη
ην απιφ πξάγκα, δελ έρεη θάπνηα αηζζεηηθή , φια ηα άιια έρνπλ κηα αηζζεηηθή θαη
ηελ αηζζεηηθή ζα ηελ θξίλνπλ νη επηηξνπέο νη ζπγθεθξηκέλεο πνπ απνθαζίδνπλ θαη
ζίγνπξα πξέπεη λα έρεη ξφιν ε ηνπξηζηηθή επηηξνπή. Γελ είπακε λα κελ έρεη ξφιν
θαη ιφγν ε ηνπξηζηηθή επηηξνπή αιιά ζηα πιαίζηα πνπ ιέεη ν θαλνληζκφο θαη ε
δηαδηθαζία θαη θαλέλαο άιινο.
Μοιπάγιαρ πςπίδυν (Ππόεδπορ Γ..): Δπραξηζηνχκε θχξηε δήκαξρε, θχξηε
Καπεηαλάθε θαη λα ην θιείλνπκε.
Καπεηανάκηρ απάνηορ: Δγψ ζα ήζεια λα πσ ζαλ κέινο ηεο ηνπξηζηηθήο
επηηξνπήο φηη θαιφ είλαη λα αλαβιεζεί ην ζέκα λα πεξάζεη απφ ηελ ηνπξηζηηθή
επηηξνπή φπσο είλαη ε κειέηε θαη κεηά λα μαλαέξζεη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην,
δηαθνξεηηθά δελ ππάξρεη ιφγνο λα ππάξρεη ε ηνπξηζηηθή επηηξνπή, έζησ θαη ε λέα
κηα ελεκέξσζε λα γίλεη, ην ηη πάκε λα θάλνπκε.
Μοιπάγιαρ πςπίδυν (Ππόεδπορ Γ..): Κχξηε Βιήηα ην ιφγν.
Βλήηαρ Νικόλαορ: Θέισ λα ξσηήζσ δηαδηθαζηηθά, ε επηηξνπή πξνηείλεη θαη κεηά
έξρεηαη ζην δεκνηηθφ ζπκβνχιην; Γειαδή απηφ πνπ ιέηε ηψξα είλαη πξντφλ ηεο
επηηξνπήο ηνπ 2017; Έρεη πξνηαζεί απφ ηελ επηηξνπή ηνπξηζκνχ ….φιν απηφ ην
θνκκάηη ζπλ ηα ηέζζεξα ρηιηάξηθα πνπ βάιακε ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή γηα ηηο
θσηνγξαθίεο…..
Γήμαπσορ: Όια .
2.48.58 Βλήηαρ Νικόλαορ: Σνπ 2016 γηαηί ηνπ 2017 είλαη απηή ε επηηξνπή ε
νπνία δελ έρεη ζπλεδξηάζεη θαζφινπ….ηνπ 2016 είλαη ην πξφγξακκα δελ είλαη ηνπ
2017.
Γήμαπσορ: Δθηφο θαη αλ δελ θαηαιαβαίλεηε θχξηε Βιήηα, νη θσδηθνί νη
ζπγθεθξηκέλνη πνπ κπήθαλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2017 ήηαλ απφξξνηα
απφθαζεο ηεο ηνπξηζηηθήο επηηξνπήο θαη κε εηζήγεζε θαη κπήθαλ νη θσδηθνί….γηα
λα πινπνηήζνπκε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ
2017 νη νπνίνη εγθξίζεθαλ απφ ηνλ
ΔΟΣ θαη εξρφκαζηε λα ην πινπνηήζνπκε.
……………………………………..ηαπηφρξνλνη δηάινγνη………………………
Βλήηαρ Νικόλαορ: Σα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη φια απηά πνπ πξνηείλεηαη έρεη
γίλεη δηα κέζνπ ηεο επηηξνπήο ηνπ 2016
Αποζηολάκορ Γημήηπιορ : ην έληππν δεηήζακε αχμεζε.
Μοιπάγιαρ πςπίδυν (Ππόεδπορ Γ..): Δπεηδή ηέζεθε έλα ζέκα αλαβνιήο λα
ην ηειεηψλνπκε θαη λα ςεθίδνπκε. Δίλαη ην ηειεπηαίν ζέκα, θχξηε Ρήγα ζα πάξεηε
ηε ζέζε ζαο; είζαζηε ππέξ ηεο αλαβνιήο ή θαηά; ν θ. Μαληδνπξάλεο λα
ζπλερίζνπκε, ν θνο Νηθνιαθάθεο, ν θνο θξνπκπέινο; ν θνο Πιεηψηαο, ν θνο
Κνλίδεο λα ζπλερίζνπκε ή λα αλαβιεζεί; θχξηε Απνζηνιάθν; Γήκεηξα , ν θνο
Φιψξνο λα ζπλερίζνπκε, ν θνο Αξγπξφπνπινο λα ζπλερίζνπκε, θχξηε
Γεκεηξφπνπιε, θπξία Μαθξπζνπνχινπ λα ζπλερίζνπκε, ν θνο Καλειιφπνπινο ην
ίδην, ν θνο Αξγπξφπνπινο, ν ηξάηεο λαη, ν Παηζηιίβαο έθπγε, Γαιαλνπνχινπ
λαη, ν θνο Ρήγαο λα ζπλερίζνπκε, θχξηε Βιάρν λα ζπλερίζνπκε, θχξηε Βιήηα λα
ζπλερίζνπκε, θχξηε Καπεηαλάθε; εζχ είπεο ηελ άπνςή ζνπ λα αλαβιεζεί. Ο θνο
Βιάρνο λα ζπλερίζνπκε, θχξηε Γεκεηξφπνπιε λαη, ν θνο Αξγεηηάθνο θχξηε
Μπνπγάδε λα ζπλερίζνπκε, ν θνο Κνθθνξφο λα ζπλερίζνπκε, ν θνο Καξκνίξεο ,
θχξηε Κνπκνπλδνχξν….θχξηε Λεβεληάθε εζχ είπεο, ν θνο Βνπλάζεο; Να αλαβιεζεί
ην ζέκα. Οπφηε ζπλερίδεηαη επί ηεο ςεθνθνξίαο ςεθίδεηαη θαηά πιεηνςεθία φπσο
ε εηζήγεζε φπσο είλαη.
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ην Γ.. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ:
 ηελ ηζρχνπζα Ννκνζεζία
 ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε
 ηε δηαινγηθή ζπδήηεζε, (σο ηα βηληενζθνπεκέλα πξαθηηθά)
Απνθαζίδεη : Καηά πλειοτηθία
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1. Δγθξίλεη ηελ ππ΄ αξηζ.1/2017 κειέηε ηνπ Σκήκαηνο Σνπξηζκνχ ηεο Γ/λζεο
Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμεο γηα ηελ πξνκήζεηα θσηνγξαθηψλ/
δηαθεκηζηηθψλ βίληεν/ράξηηλσλ ηζαληψλ/ηνπξηζηηθνχ εληχπνπ γηα ηηο
αλάγθεο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ πάξηεο.
2. Φεθίδεη θαη δηαζέηεη ηελ πξνβιεπφκελε πίζησζε πνζνχ 28.872,16€,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 24% ε νπνία ζα βαξχλεη ηνπο θαησηέξσ
θσδηθνχο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2017:
 Πνζφ 3.992,80 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 10-6611.006 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα
θσηνγξαθηψλ».
 Πνζφ 9.999,36 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 10-6611.005 κε ηίηιν: «Τιηθφ
πξνβνιήο ειεθηξνληθφ»
 Πνζφ 2.976,00 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 00-6434.001 κε ηίηιν: «Λνηπέο
δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ»
 Πνζφ 11.904,00 € ζε βάξνο ηνπ ΚΑΔ 10-6611.003 κε ηίηιν: «Έληππν
πιεξνθνξηαθφ πιηθφ».
3. πγθξνηεί ηελ επηηξνπή παξαιαβήο ηεο αλσηέξσ πξνκήζεηαο, σο ε
εηζήγεζε.
(Μειοψήθηζαν οι δημοηικοί ζύμβοςλοι Λεβενηάκηρ Γημήηπιορ, Καπεηανάκηρ
Σαπάνηορ, Βοςνάζηρ Αλέξανδπορ)
Η παπούζα απόθαζη πήπε απιθμό
Αθνχ ζπληάρζεθε
αθνινχζσο:

θαη

αλαγλψζζεθε

Ο πξφεδξνο Γ..
ππξίδσλ Γ. Μνηξάγηαο

Αθξηβέο απφζπαζκα
πάξηε ……/ 11/2017
Ο πξφεδξνο ηνπ Γ..

ππξίδσλ Γ. Μνηξάγηαο
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πξαθηηθφ

απηφ

ππνγξάθεηαη

σο

ΓΗΜΟΣΙΚΟΙ ΤΜΒΟΤΛΟΙ
Καξκνίξεο Ισάλλεο (Αληηπξφεδξνο Γ..),Γξεγφξε
Γήκεηξα (Γξακκαηέαο Γ..), Απνζηνιάθνο Γεκήηξηνο,
Αξγεηηάθνο ηαχξνο,
Αξγπξφπνπινο Παλαγηψηεο,
Αξγπξφπνπινο ηαχξνο, Βιάρνο Γεψξγηνο, Βιάρνο
Νηθήηαο, Βιήηαο Νηθφιανο,
Βνπλάζεο Αιέμαλδξνο,
Γαιαλνπνχινπ Γεσξγία, Γεκεηξφπνπινο Υξήζηνο,
Καλειιφπνπινο Γεψξγηνο, Καπεηαλάθεο αξάληνο,
Κνλίδεο
Γεψξγηνο,
Κνθθνξφο
Δπζηξάηηνο,
Κνπκνπλδνχξνο
Παλαγηψηεο,
Κψλζηα
Αλησλία,
Λεβεληάθεο Γεκήηξηνο, Μαθξπζνπνχινπ Υξηζηίλα,
Μαληδνπξάλεο
Ισάλλεο,
Μπνπγάδεο
Υξήζηνο,
Νηθνιαθάθεο Δπάγγεινο, Παηζηιίβαο Θεκηζηνθιήο,
Πιεηψηαο Υξίζηνο, Ρήγαο Παλαγηψηεο, θξνπκπέινο
Βαζίιεηνο,
κπξληφο
Δπζηξάηηνο,
Σζαγθαξνχιεο
Θεφδσξνο, Φιψξνο Νηθφιανο
ΠΡΟΔΓΡΟΙ-ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΓΗΜΟΣΙΚΩΝΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ
νχπνο Γεψξγηνο – Αγ. Δηξήλεο, Φεξίδεο ΘεφδσξνοΑγ. Αλαξγχξσλ, Ρνδαθιήο
Γεψξγηνο – Αγξηάλσλ,
Μαιηθψηζεο Γεψξγηνο – Αθπζζνχ, Μαθξπζφπνπινο
Παληειήο- Γθνξηηζάο, Μπνχγαο σηήξηνο –Πιαηάλαο
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