
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 43/2019 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

  Θέμα:   Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 Ν.4625/2019
για την διενέργεια δαπανών για την  συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στο  2o  Forum
Τουρισμού & Real Estate στις 8 και 9 Νοεμβρίου που διοργανώνει το Ελληνοσερβικό
Επιμελητήριο για δεύτερη συνεχή  χρονιά στα πλαίσια της Έκθεσης “ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ”
            

  

   Στην Πρέβεζα,   σήμερα Πέμπτη  31 Οκτωβρίου 2019 και  ώρα  13:00 μ.μ.  στο Δημοτικό

Κατάστημα  του  Δήμου  Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή

Πρέβεζας,  ύστερα  από  την  αρ.πρωτ.22318/25-10-2019 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

    Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα

τα παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
    1.  Αργυρός Λεωνίδας            Πρόεδρος  1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος
    2.  Ακρίβης Κωνσταντίνος - Τακτικό μέλος  2. Ροπόκης Ευάγγελος   -  Τακτικό μέλος
    3.  Δαρδαμάνης Ιωάννης  - Τακτικό μέλος  3. Κωστούλας Βασίλειος  - Τακτικό μέλος
    4.  Κουμπής  Γρηγόρης   -  Τακτικό μέλος
    5.  Πιπιλίδης Λάζαρος     -   Τακτικό μέλος
    6.  Νίτσας Γεώργιος    -      Τακτικό μέλος

   

  Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ. Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

 Ο  Αντιπρόεδρος έθεσε  υπόψη  των  μελών  της  Ο.Ε  ότι  με  την  αριθμ.374/2019  απόφαση
Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης, διότι
έπρεπε να προηγηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Οκτωβρίου 2019  όπου συζητήθηκε
η έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πρέβεζας στο δεύτερο Forum Τουρισμού & Real Estate στις 8 και 9
Νοεμβρίου 2019 που διοργανώνει το Eλληνοσερβικό Επιμελητήριο για δεύτερη συνεχή χρονιά στα πλαίσια
της Έκθεσης“ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ”.

  Ο  Αντιπρόεδρος εισηγούμενος  το 2ο  θέμα  εκτός ημερήσιας  διάταξης   παρουσίασε  την
εισήγηση  του Τμήματος  Προγραμματισμού  του Δήμου Πρέβεζας (αρμ.υπαλ.Γ.Αλισανδράτος)
που έχει ως εξής: 
  «…Ο  Δήμος  Πρέβεζας  καλείται  να  συμμετάσχει  ως  συνδιοργανωτής  στο  δεύτερο  Forum
Τουρισμού &  Real Estate στις  8 και  9 Νοεμβρίου 2019 που διοργανώνει  το Eλληνοσερβικό
Επιμελητήριο    για δεύτερη συνεχή χρονιά  στα πλαίσια  της  Έκθεσης “ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ”  που θα
πραγματοποιηθεί  στη  Θεσσαλονίκη  8-10  Νοεμβρίου  2019.  Στο  Forum θα  συμμετέχουν
επιχειρηματίες από Σερβία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, και φυσικά από την Ελλάδα. Στόχος του Forum
είναι  να αναδειχθούν προορισμοί όπως η Πρέβεζα,  η Βοϊβοντίνα κλπ και ως τουριστικοί  να
τύχουν προσοχής των επιχειρηματιών του τουρισμού. Στις 8 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή θα
πραγματοποιηθεί  δεξίωση  προς  τιμήν  των  φιλοξενουμένων  και  στις  9  Νοεμβρίου,  ημέρα
Σάββατο θα πραγματοποιηθεί το Forum όπου  η Πρέβεζα θα έχει στη διάθεσή της χώρο για να
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παρουσιάσει τον Δήμο Πρέβεζας συνολικά. Η παρουσίαση των αξιοθέατων και πλεονεκτημάτων
του  Δήμου  Πρέβεζας  στον  τομέα  του  τουρισμού,  θα  είναι  εξαιρετικά  επωφελής  για  την
προσέλευση των τουριστών όχι μόνο κατά την διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου αλλά καθ’
όλη  τη  διάρκεια  του  έτους  ώστε  να  επιτευχθεί   και  η  απαραίτητη  αύξηση-επιμήκυνση  της
τουριστικής περιόδου.      

Μετά το πέρας του Forum θα υπάρξει κλειστή στρογγυλή τράπεζα με την συμμετοχή των επαγ-
γελματιών για να συζητήσουν τρόπους συνεργασίας αλλά και προτάσεις για την ανάπτυξη της
περιοχής μας.Ολοι οι συμετέχοντες θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στο Forum, στην Εκθεση "ΦΙ-
ΛΟΞΕΝΙΑ" αλλά και στη λίστα των συμμετεχόντων τόσο την Εκθεση όσο και του Forum για να
έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δράση.   Μετά από την επιτυχη-
μένη διοργάνωση του 1ου Ελληνο – Σερβικού Forum Τουρισμού , με την οργάνωση του2ου
Forum Τουρισμού στα πλαίσια της κλαδικής έκθεσης FILOXENIA επιθυμία των διοργανωτών εί-
ναι  να αναδειχθούν  περιοχές μετουριστικό ενδιαφέρον της Ελλάδας της Σερβίας.και της Βοσνί-
ας.

Το Forum θα αποτελείται από τρεις (3) ενότητες.
Στην πρώτη (1) ενότητα θα πραγματοποιηθεί  παρουσίαση τουριστικών περιοχών Ελλάδας,
Σερβίας και Βοσνίας.
Στην δεύτερη (2) ενότητα θα παρουσιαστούν νέες  τεχνολογίες  που έχουν σχέση με την
ανάπτυξη του τουρισμού.
Στην  τρίτη  (3)  και  τελευταία  ενότητα θα  πραγματοποιηθεί  κλειστού  τύπου  συνάντηση
(στρογγυλή τράπεζα) εκπροσώπων και επιχειρηματιών του τουρισμού όπου θα υπάρξουν δύο
μέρη α) στο πρώτο μέρος θα συζητηθούν προβλήματα και προτάσεις για την βελτίωση του του-
ριστικού προϊόντος και β)  στη δεύτερη ενότητα θα δοθεί η δυνατότητα Β2Β συναντήσεων με
στόχο  την  ανάπτυξη  των  επιχειρηματικών  σχέσεων  μεταξύ  των συμμετεχόντων.   Ο  Δήμος
Πρέβεζας  καλείται  να  συμμετάσχει  ως   συνδιοργανωτής  με  ενεργό  ρόλο  στις  εργασίες  του
Forum με το  ποσό των 3.782,00 €. συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Ο Δήμος Πρέβεζας θα
αναλάβει   από τον προϋπολογισμό των δαπανών συνολικού ποσού 13.040,00€ την δαπάνη
για :
1.Τον οπτικοακουστικό εξοπλισμό & Τεχνική Υποστήριξη για 1 ημέρα ποσού 1.200,00 € 
2.Τον εξοπλισμό διερμηνείας  ποσού 950,00 € 
3.Τις εκτυπώσεις ποσού  900,00 € 

Συνολικό κόστος 3.782,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.      
Την αντιπροσωπεία  του Δήμου Πρέβεζας θα αποτελούν:
Ο   Δήμαρχος Πρέβεζας κ.   N  ικόλαος Γεωργάκος.
Οι  Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Λεωνίδας Αργυρός, κα Αθηνά Κωνσταντάκη, και κ.Γεώργιος Νίτσας.
Ο   αρμόδιος  υπάλληλος του Τμήματος  Προγραμματισμού –Γραφείου Τουρισμού 
 Γεώργιος Αλισανδράτος,
Η προϊσταμένη του  Τμήματος Πολιτισμού Δήμητρα Κοψάρη.
                       
   Eχοντας υπόψη:
 -το έγγραφο–πρόσκληση με αριθ, πρωτ: 2616/2019/14-10-2019 και αριθ. πρωτ. εισερχομένου
 στο Δήμο Πρέβεζας 21649/17-10-2019 του Eλληνοσερβικού Επιμελητηρίου 
 -το Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας για το 2019
 -τις διατάξεις της παρ.3 του αρθρου 158 του Ν.3463/2006,
 -την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.1 του άρθρου 
  14 του Ν. 4625/2019

Παρακαλούμε για την εξειδίκευση της πίστωσης:

-Την ενοικίαση του οπτικοακουστικού εξοπλισμού & Τεχνική Υποστήριξη για 1 ημέρα ποσού 
  1.200,00 ευρώ
- Την ενοικίαση του εξοπλισμού διερμηνείας  ποσού 950,00 ευρώ
 Τις εκτυπώσεις ποσού  900,00 ευρώ  συνολικού ποσού 3.782,00  €.  KA 02006432 με τίτλο
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ...».

    Ο Αντιπρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
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    Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 

 τις διατάξεις της παρ.1 του αρθρ. 14 του Ν.4625/2019 

 την εισήγηση της υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

    
          Εγκρίνει:

1. Την εξειδίκευση πίστωσης για την  συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στο  2o  Forum

Τουρισμού & Real Estate στις 8 και 9 Νοεμβρίου που διοργανώνει το Ελληνοσερβικό

Επιμελητήριο για δεύτερη συνεχή  χρονιά στα πλαίσια της Έκθεσης “ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ”.

2. Τον προϋπολογισμό για την συμμετοχή του Δήμου Πρέβεζας στο  2o  Forum Τουρισμού
& Real Estate ως εξής¨:

        - Ενοικίαση  οπτικοακουστικού εξοπλισμού & τεχνική υποστήριξη για μία (1) ημέρα ποσού 

          1.200,00 ευρώ
        - Ενοικίαση του εξοπλισμού διερμηνείας  ποσού 950,00 ευρώ

         -Εκτυπώσεις ποσού  900,00 ευρώ 

          Συνολικό κόστος 3.782,00 € συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.  

        Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν τον  KAΕ 02006432 με τίτλο ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ
        ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019.

     Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 376/2019.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ANTIΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

                                      ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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