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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου
Θέµα: Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Σκοπέλου σε Τουριστικές Εκθέσεις στο
Εξωτερικό

Στη Σκόπελο σήµερα, την 11η Φεβρουάριου 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00’’, το
∆ηµοτικό Συµβούλιο Σκοπέλου συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 1050/7.02.2013 πρόσκληση της Προέδρου του,
που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους,
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του ν.3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 17 µέλη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Αγγελέτου Παναγιώτα, Πρόεδρος ∆.Σ.
2. Σκούρας Κων/νος, Αντιδήµαρχος
Φύβγας Γεώργιος
Κακαλιάγκος Αθανάσιος
Αναστασίου Ιωάννης
Λαγουδάκης Γεώργιος
Παπαδαυίδ Μάχη
Φαδάκης Αθανάσιος
Σαλπαδήµου - ∆ιαµάντου Αλεξάνδρα
Βασιλούδης Χρήστος
Καραγκιόζος Ιωάννης
( Απών από το 5ο έως το 18ο Θ.)
12. Πατσής Ελευθέριος
13. Ραµαντάνης Εµµανουήλ
14 Ρόδιος Νικόλαος – Σπυρίδων
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.
2.

Τζουβελέκης Άγγελος
Βαφίνης Νικόλαος

3.

Πατσής Γεώργιος

Ο ∆ήµαρχος κ. Γεώργιος Μιχελής προσκλήθηκε και παρίσταται στη Συνεδρίαση.
Προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας
Σκοπέλου κ. Φίλιππος Σάββας µε δικαίωµα ψήφου στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης
που αφορούν την ∆ηµοτική Κοινότητα.
Απουσίαζαν η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γλώσσης, κ. Ελισσάβετ
Παπαχρήστου και η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κλήµατος κ. Μαρία ∆αλακιάρη,
αν και προσκλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται η κα. Σπυριδούλα Καρβέλη, υπάλληλος του ∆ήµου, για
την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καθώς από το σύνολο 17 µελών ευρέθησαν παρόντα
14 µέλη κατά την έναρξή της, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
-

H Πρόεδρος, εισηγούµενη το 9ο θέµα της Ηµερησίας ∆ιάταξης έδωσε το λόγο στον
Αντιδήµαρχο και Πρόεδρο της Τουριστικής Επιτροπής, ο οποίος ανέφερε:
Με την υπ’ αριθµ. Πρωτ 1041/07-02-2013 εισήγηση, η Προϊσταµένη
∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας γνωστοποιεί τα εξής:

∆/νσης

Μέσα στις ποικίλες αρµοδιότητες των ∆ήµων και Κοινοτήτων, όπως αυτές
αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 75 του Ν.3463/06, είναι και «η εκπόνηση,
υλοποίηση και η συµµετοχή σε προγράµµατα για την τουριστική ανάπτυξη των
περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού καθώς και η
δηµιουργία θέρετρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών»
Εποµένως, είναι σαφές ότι στις αρµοδιότητες των ∆ήµων ανήκει και η διοργάνωση ή
συµµετοχή σε εκθέσεις, που διοργανώνουν ηµεδαποί ή αλλοδαποί φορείς, έτσι ώστε
να προβληθεί το τουριστικό προϊόν της περιοχής.
Επίσης, στο άρθρο 158 παρ 3 περιπτ. δ ορίζεται ότι πιστώσεις που είναι γραµµένες
στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού του ∆ήµου µπορεί να
διατεθούν, µε απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για την πληρωµή δαπανών, και
αφορούν την τουριστική προβολή, µε κάθε πρόσφορο µέσο, του ∆ήµου.
Ο ∆ήµος έχει την ανάγκη της τουριστικής προβολής του (ή άλλου συγκριτικού
πλεονεκτήµατος π.χ. γεωργικών προϊόντων), στα πλαίσια µίας γενικότερης πολιτικής
για την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συµφερόντων και της ποιότητας ζωής
της τοπικής κοινωνίας.
Με την υπ αριθ. 240/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε το Σχέδιο
∆ράσης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής ∆ήµου Σκοπέλου, έτους
2013 στο οποίο συµπεριλαµβάνονται αναλυτικά οι εκθέσεις του Εξωτερικού που θα
συµµετάσχει ο ∆ήµος .
Με βάση τα παραπάνω παρακαλώ:
α)Την έγκριση της συµµετοχής του ∆ήµου µας ως συνεκθέτη µε τον Ε.Ο.Τ. στις
παρακάτω εκθέσεις του εξωτερικού καθώς και τη συµµετοχή του µε δικό του
περίπτερο.
β)Την έγκριση µετάβασης αντιπροσωπείας του ∆ήµου στις εκθέσεις και
γ) Την έγκριση διάθεσης πίστωσης για την αντιµετώπιση των εξόδων συµµετοχής στις
εκθέσεις, αναλυτικά ως εξής:
Α) Συµµετοχή στην Έκθεση Τουρισµού Holiday & Spa Expo, που διοργανώνεται από
14 έως 16 Φεβρουαρίου, στη Σόφια, Βουλγαρία και θα συµµετάσχει ο ∆ήµος µας ως
συνεκθέτης στο περίπτερο του ΕΟΤ.
• Το κόστος συµµετοχής µας µε ένα stahd ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00€ τα
χρήµατα θα κατατεθούν σε λογαριασµό που τηρεί ο Ε.Ο.Τ. στην Τράπεζα της
Ελλάδος, και 100,00€ τα έξοδα κατάθεσης.
• Το κόστος της οργάνωσης όπως
διακόσµηση και διανυκτέρευση
αντιπροσώπων θα ανέλθει στο ποσό των 1.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α.
• Ως αντιπρόσωποι του ∆ήµου θα συµµετάσχουν στην έκθεση οι κ. Σκούρας
Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής και Ρόρος Αλέξανδρος,
µέλος της Τουριστικής Επιτροπής και τουρ. πράκτορας. Σε περίπτωση
κωλύµατος σε αναπλήρωση των ανωτέρω θα συµµετάσχουν οι κ. ∆ρόσος
Ευάγγελος, µέλος της τουριστικής επιτροπής και τουρ. πράκτορας και η κα.
Αγγελέτου Κωνσταντίνα, µέλος της επιτροπής.
• Η δαπάνη µετακίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης και εισόδου στους
εκθεσιακούς χώρους θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 2.000,00€.
Η αντιπροσωπεία θα µετακινηθεί µε το δηµαρχιακό αυτοκίνητο µε αριθµό κυκλοφορίας
ΚΗΥ 9230 αναχωρώντας 11/02/2013 από τη Σκόπελο µε συµβατικό πλοίο και οδικώς
θα διασχίσει τα σύνορα µε ηµεροµηνία άφιξης στη Σόφια 12/02/2012 για να έχει χρόνο
να προετοιµάσει τον εκθεσιακό χώρο.

Β) Συµµετοχή στην Έκθεση Τουρισµού IFT Beograd, που διοργανώνεται από 21 έως
24 Φεβρουαρίου, στο Βελιγράδι της Σερβίας.
• Το κόστος της οργάνωσης όπως ενοικίαση περιπτέρου, διακόσµηση και
διανυκτέρευση εκπροσώπων θα ανέλθει στο ποσό των 7.945,80€
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
• Ως αντιπρόσωποι του ∆ήµου θα συµµετάσχουν στην έκθεση οι κ. Σκούρας
Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής και Ρόρος Αλέξανδρος,
µέλος της Τουριστικής Επιτροπής και τουρ. πράκτορας. Σε περίπτωση
κωλύµατος σε αναπλήρωση των ανωτέρω θα συµµετάσχουν οι κ. ∆ρόσος
Ευάγγελος, µέλος της τουριστικής επιτροπής και τουρ. πράκτορας και η κ.
Αγγελέτου Κωνσταντίνα, µέλος της επιτροπής.
• Η δαπάνη µετακίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης και εισόδου στους
εκθεσιακούς χώρους θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 2.000,00€.
Η αντιπροσωπεία θα µετακινηθεί µε το δηµαρχιακό αυτοκίνητο µε αριθµό κυκλοφορίας
ΚΗΥ 9230 αναχωρώντας 19/02/2013 από τη Σόφια που θα βρίσκεται από την
προηγούµενη έκθεση και οδικώς θα διασχίσει τα σύνορα µε ηµεροµηνία άφιξης στο
Βελιγράδι 20/02/2012 για να έχει χρόνο να προετοιµάσει τον εκθεσιακό χώρο.
Γ) Συµµετοχή στην Έκθεση Τουρισµού ITB Berlin, που διοργανώνεται από 06 έως 10
Μαρτίου, στο Βερολίνο της Γερµανίας και θα συµµετάσχει ο ∆ήµος µας ως συνεκθέτης
στο περίπτερο του ΕΟΤ.
• Το κόστος συµµετοχής µας µε ένα stahd ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00€ τα
χρήµατα θα κατατεθούν σε λογαριασµό που τηρεί ο Ε.Ο.Τ. στην Τράπεζα της
Ελλάδος και 100,00€ περίπου τα έξοδα κατάθεσης.
• Το κόστος της οργάνωσης όπως διακόσµηση, αεροπορικά εισιτήρια και
διανυκτέρευση εκπροσώπων θα ανέλθει στο ποσό των 3.380,00€
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
• Ως αντιπρόσωποι του ∆ήµου θα συµµετάσχουν στην έκθεση οι κ. Ρόρος
Αλέξανδρος, µέλος της Τουριστικής Επιτροπής και τουρ. πράκτορας και ο κ.
Ευάγγελος ∆ρόσος, µέλος της Τουριστικής Επιτροπής και τουρ. πράκτορας.
Σε περίπτωση κωλύµατος σε αναπλήρωση των ανωτέρω θα συµµετάσχουν οι
κα. Αγγελέτου Κωνσταντίνα, µέλος της τουριστικής επιτροπής και ο κ.
Φαµελιάρης Ισίδωρος, µέλος της επιτροπής και επιχειρηµατίας.
• Η δαπάνη µετακίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης και εισόδου στους
εκθεσιακούς χώρους θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 2.000,00€.
Η αντιπροσωπεία θα µετακινηθεί ακτοπλοϊκώς µε συµβατικό πλοίο µέχρι τον Βόλο από
εκεί οδικώς µε λεωφορείο µέχρι την Θεσσαλονίκη και αεροπορικώς στο Βερολίνο της
Γερµανίας στις 05/03/2013 µε επιστροφή 11/03/2013
∆) Συµµετοχή στην Έκθεση Τουρισµού TTR 2013, από 14 έως 17 Μαρτίου, στο
Βουκουρέστι, Ρουµανία.
• Το κόστος της οργάνωσης όπως ενοικίαση περιπτέρου, διακόσµηση,
αεροπορικά εισιτήρια και διανυκτέρευση εκπροσώπων θα ανέλθει στο ποσό
των 7.945,80€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
• Ως αντιπρόσωποι του ∆ήµου θα συµµετάσχουν στην έκθεση ο κ. ∆ρόσος
Ευάγγελος, µέλος της τουριστικής επιτροπής και επιχειρηµατίας και ο κ.
Φαµελιάρης Ισίδωρος, µέλος της επιτροπής και επιχειρηµατίας. Σε περίπτωση
κωλύµατος σε αναπλήρωση των ανωτέρω θα συµµετάσχουν η κα. Αγγελέτου
Κωνσταντίνα µέλος της Τουριστικής Επιτροπής και Ρόρος Αλέξανδρος, µέλος
της Τουριστικής Επιτροπής και τουρ. πράκτορας.
• Η δαπάνη µετακίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης και κάρτες εισόδου στους
εκθεσιακούς χώρους θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 1.800,00€.
Η αντιπροσωπεία θα µετακινηθεί ακτοπλοϊκώς µε συµβατικό πλοίο µέχρι τον Βόλο από
εκεί οδικώς µε λεωφορείο µέχρι την Θεσσαλονίκη και αεροπορικώς Βουκουρέστι,
Ρουµανία στις 12/03/2013 µε επιστροφή 18/03/2013

Ε) Η ανωτέρω συνολική δαπάνη ύψους 34.271,60€ θα βαρύνει τον Κ.Α. 00-6432 µε
τίτλο «∆απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό». του πρ/σµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2013.
ΣΤ)Οι επιµέρους αναθέσεις όπως ενοικίαση περιπτέρων, διαµονή των
αντιπροσωπειών κ.λ.π θα γίνουν µε απόφαση ∆ηµάρχου, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία.
Ζ) Ψηφίζει- διαθέτει συνολική δαπάνη ύψους 34.271,60€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6432
µε τίτλο «∆απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό», του πρ/σµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2013.
Επίσης θα πρέπει να ψηφίσετε πίστωση 3.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6431 µε
τίτλο «Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου» αρχική
προϋπολογιζόµενη δαπάνη 6.000,00€,πρ/σµού οικον. έτους 2013, για την εκτέλεση της
παρακάτω εργασίας και προµήθειας καθώς και έγκριση διενέργειας της προµήθειας.
Α. Ανάθεση εργασίας µε απόφαση ∆ηµάρχου «Επεξεργασία κειµένου πληροφοριακού
εντύπου», δαπάνης 2.000,00€ και
Β. Προµήθεια – Εκτύπωση εκπτωτικών καρτών «ΠΑΜΕ ΣΚΟΠΕΛΟ 2013», δαπάνης
1.500,00€.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης.»
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ. Ραµαντάνης Εµµανουήλ και Ρόδιος Νικόλαος-Σπυρίδων
εξέφρασαν την άποψη ότι κατ’ αρχάς δεν είναι αντίθετοι µε την συµµετοχή του ∆ήµου
στις εκθέσεις για την Τουριστική προβολή του νησιού, το σχεδιασµό όµως και τη
χρηµατοδότηση αυτών των δραστηριοτήτων πρέπει να τις αναλαµβάνει το Κράτος.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή γνωµών, έκθεση
απόψεων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) και αφού έλαβε υπόψη
την εισήγηση του Αντιδηµάρχου και της Υπηρεσίας.
Αποφασίζει κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Εγκρίνει τη συµµετοχή του ∆ήµου στις παρακάτω Τουριστικές Εκθέσεις του
εξωτερικού.
Α) Συµµετοχή στην Έκθεση Τουρισµού Holiday & Spa Expo, που διοργανώνεται από
14 έως 16 Φεβρουαρίου, στη Σόφια, Βουλγαρία και θα συµµετάσχει ο ∆ήµος µας ως
συνεκθέτης στο περίπτερο του ΕΟΤ.
• Το κόστος συµµετοχής µας µε ένα stahd ανέρχεται στο ποσό των 2.500,00€ τα
χρήµατα θα κατατεθούν σε λογαριασµό που τηρεί ο Ε.Ο.Τ. στην Τράπεζα της
Ελλάδος, και 100,00€ τα έξοδα κατάθεσης.
• Το κόστος της οργάνωσης όπως
διακόσµηση και διανυκτέρευση
αντιπροσώπων θα ανέλθει στο ποσό των 1.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου
του Φ.Π.Α.
• Ως αντιπρόσωποι του ∆ήµου θα συµµετάσχουν στην έκθεση οι κ. Σκούρας
Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής και Ρόρος Αλέξανδρος,
µέλος της Τουριστικής Επιτροπής και τουρ. πράκτορας. Σε περίπτωση
κωλύµατος σε αναπλήρωση των ανωτέρω θα συµµετάσχουν οι κ. ∆ρόσος
Ευάγγελος, µέλος της τουριστικής επιτροπής και τουρ. πράκτορας και η κα.
Αγγελέτου Κωνσταντίνα, µέλος της επιτροπής.
• Η δαπάνη µετακίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης και εισόδου στους
εκθεσιακούς χώρους θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 2.000,00€.
Η αντιπροσωπεία θα µετακινηθεί µε το δηµαρχιακό αυτοκίνητο µε αριθµό κυκλοφορίας
ΚΗΥ 9230 αναχωρώντας 11/02/2013 από τη Σκόπελο µε συµβατικό πλοίο και οδικώς

θα διασχίσει τα σύνορα µε ηµεροµηνία άφιξης στη Σόφια 12/02/2012 για να έχει χρόνο
να προετοιµάσει τον εκθεσιακό χώρο.
Β) Συµµετοχή στην Έκθεση Τουρισµού IFT Beograd, που διοργανώνεται από 21 έως
24 Φεβρουαρίου, στο Βελιγράδι της Σερβίας.
• Το κόστος της οργάνωσης όπως ενοικίαση περιπτέρου, διακόσµηση και
διανυκτέρευση εκπροσώπων θα ανέλθει στο ποσό των 7.945,80€
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
• Ως αντιπρόσωποι του ∆ήµου θα συµµετάσχουν στην έκθεση οι κ. Σκούρας
Κωνσταντίνος, Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής και Ρόρος Αλέξανδρος,
µέλος της Τουριστικής Επιτροπής και τουρ. πράκτορας. Σε περίπτωση
κωλύµατος σε αναπλήρωση των ανωτέρω θα συµµετάσχουν οι κ. ∆ρόσος
Ευάγγελος, µέλος της τουριστικής επιτροπής και τουρ. πράκτορας και η κ.
Αγγελέτου Κωνσταντίνα, µέλος της επιτροπής.
• Η δαπάνη µετακίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης και εισόδου στους
εκθεσιακούς χώρους θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 2.000,00€.
Η αντιπροσωπεία θα µετακινηθεί µε το δηµαρχιακό αυτοκίνητο µε αριθµό κυκλοφορίας
ΚΗΥ 9230 αναχωρώντας 19/02/2013 από τη Σόφια που θα βρίσκεται από την
προηγούµενη έκθεση και οδικώς θα διασχίσει τα σύνορα µε ηµεροµηνία άφιξης στο
Βελιγράδι 20/02/2012 για να έχει χρόνο να προετοιµάσει τον εκθεσιακό χώρο.
Γ) Συµµετοχή στην Έκθεση Τουρισµού ITB Berlin, που διοργανώνεται από 06 έως 10
Μαρτίου, στο Βερολίνο της Γερµανίας και θα συµµετάσχει ο ∆ήµος µας ως συνεκθέτης
στο περίπτερο του ΕΟΤ.
• Το κόστος συµµετοχής µας µε ένα stahd ανέρχεται στο ποσό των 3.500,00€ τα
χρήµατα θα κατατεθούν σε λογαριασµό που τηρεί ο Ε.Ο.Τ. στην Τράπεζα της
Ελλάδος και 100,00€ περίπου τα έξοδα κατάθεσης.
• Το κόστος της οργάνωσης όπως διακόσµηση, αεροπορικά εισιτήρια και
διανυκτέρευση εκπροσώπων θα ανέλθει στο ποσό των 3.380,00€
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
• Ως αντιπρόσωποι του ∆ήµου θα συµµετάσχουν στην έκθεση οι κ. Ρόρος
Αλέξανδρος, µέλος της Τουριστικής Επιτροπής και τουρ. πράκτορας και ο κ.
Ευάγγελος ∆ρόσος, µέλος της Τουριστικής Επιτροπής και τουρ. πράκτορας.
Σε περίπτωση κωλύµατος σε αναπλήρωση των ανωτέρω θα συµµετάσχουν οι
κα. Αγγελέτου Κωνσταντίνα, µέλος της τουριστικής επιτροπής και ο κ.
Φαµελιάρης Ισίδωρος, µέλος της επιτροπής και επιχειρηµατίας.
• Η δαπάνη µετακίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης και εισόδου στους
εκθεσιακούς χώρους θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 2.000,00€.
Η αντιπροσωπεία θα µετακινηθεί ακτοπλοϊκώς µε συµβατικό πλοίο µέχρι τον Βόλο από
εκεί οδικώς µε λεωφορείο µέχρι την Θεσσαλονίκη και αεροπορικώς στο Βερολίνο της
Γερµανίας στις 05/03/2013 µε επιστροφή 11/03/2013
∆) Συµµετοχή στην Έκθεση Τουρισµού TTR 2013, από 14 έως 17 Μαρτίου, στο
Βουκουρέστι, Ρουµανία.
• Το κόστος της οργάνωσης όπως ενοικίαση περιπτέρου, διακόσµηση,
αεροπορικά εισιτήρια και διανυκτέρευση εκπροσώπων θα ανέλθει στο ποσό
των 7.945,80€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.
• Ως αντιπρόσωποι του ∆ήµου θα συµµετάσχουν στην έκθεση ο κ. ∆ρόσος
Ευάγγελος, µέλος της τουριστικής επιτροπής και επιχειρηµατίας και ο κ.
Φαµελιάρης Ισίδωρος, µέλος της επιτροπής και επιχειρηµατίας. Σε περίπτωση
κωλύµατος σε αναπλήρωση των ανωτέρω θα συµµετάσχουν η κα. Αγγελέτου
Κωνσταντίνα µέλος της Τουριστικής Επιτροπής και Ρόρος Αλέξανδρος, µέλος
της Τουριστικής Επιτροπής και τουρ. πράκτορας.
• Η δαπάνη µετακίνησης και ηµερήσιας αποζηµίωσης και κάρτες εισόδου στους
εκθεσιακούς χώρους θα ανέλθει περίπου στο ποσό των 1.800,00€.

Η αντιπροσωπεία θα µετακινηθεί ακτοπλοϊκώς µε συµβατικό πλοίο µέχρι τον Βόλο από
εκεί οδικώς µε λεωφορείο µέχρι την Θεσσαλονίκη και αεροπορικώς Βουκουρέστι,
Ρουµανία στις 12/03/2013 µε επιστροφή 18/03/2013
2.Ψηφίζει- διαθέτει συνολική δαπάνη ύψους 34.271,60€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6432
µε τίτλο «∆απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και εξωτερικό», του πρ/σµού του ∆ήµου
οικονοµικού έτους 2013
3.Οι επιµέρους αναθέσεις όπως ενοικίαση περιπτέρων, διαµονή των αντιπροσωπειών
κ.λ.π θα γίνουν µε απόφαση ∆ηµάρχου, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.
4.∆ιαθέτει-ψηφίζει πίστωση 3.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6431 µε τίτλο «Έξοδα
ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου» αρχική προϋπολογιζόµενη
δαπάνη 6.000,00€,πρ/σµού οικον. έτους 2013, για την εκτέλεση της παρακάτω
εργασίας και προµήθειας.
α ) Ανάθεση εργασίας µε απόφαση ∆ηµάρχου «Επεξεργασία κειµένου πληροφοριακού
εντύπου», δαπάνης 2.000,00€ και
β) Προµήθεια – Εκτύπωση εκπτωτικών καρτών «ΠΑΜΕ ΣΚΟΠΕΛΟ 2013», δαπάνης
1.500,00€.
5. Εγκρίνει την διενέργεια της προµήθειας- Εκτύπωση εκπτωτικών καρτών «ΠΑΜΕ
ΣΚΟΠΕΛΟ 2013», δαπάνης 1.500,00€. Υπό ΚΑΕ 00-6431
Ως προς την ανωτέρω απόφαση µειοψήφησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι οι κ.
Ραµαντάνης Εµµανουήλ και Ρόδιος Νικόλαος-Σπυρίδων, οι οποίοι έδωσαν λευκή
ψήφο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 29/2013
Συντάχθηκε και υπογράφθηκε
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παναγιώτα Αγγελέτου

(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων µελών)

Ακριβές Απόσπασµα
Σκόπελος, 12.02.2013
Η Προϊστάµενη ∆/νσης ∆ιοικητικών
& Οικονοµικών Υπηρεσιών

Σπυριδούλα Καρβέλη

