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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                            
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 
             

      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της αριθ. 8ης (τακτικής) συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου. 
 
 Αριθμός απόφασης:  59/2015 
 
ΘΕΜΑ: Ανάθεση εκπροσώπου γραφείου τύπου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, 
προϋπολογισμού δαπάνης 14.000,00 € και ψήφιση πίστωσης.  
 

Στο Κατάκολο σήμερα την 06η του μηνός Μαρτίου, έτους 2015, ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 18:00΄, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου συνήλθε σε 
συνεδρίαση στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου, στο Κατάκολο, ύστερα από την με αριθ. 
πρωτ. 446/02-03-2015 έγγραφη πρόσκληση του  Προέδρου του κ. Λεωνίδα Βαρουξή που 
επιδόθηκε σε κάθε Διοικητικό Σύμβουλο χωριστά, όπως προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 
67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α΄ 7-6-2010). 

 
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) Διοικητικών 
Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες πέντε (5), ήτοι: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1.- Βαρουξής Λεωνίδας - Πρόεδρος 

2.- Αντωνόπουλος Διονύσιος - Αντιπρόεδρος 

3.- Λουκοπούλου Ευαγγελία  

4.- Ρομποτής Γεράσιμος  

5.- Λεωνίδας Δημουλιάς  

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1.- Ζαχαροπούλου Αικατερίνη 

2.- Κουκουνάρης Ευστάθιος, Προϊστάμενος Λιμενικής Αρχής Κατακόλου - Πλωτάρχης Λ. Σ. 

Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο ο υπάλληλος του Δήμου Πύργου 
Μπαρτζιώτης Δημήτριος.   

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του Διοικητικού 
Συμβουλίου το δεύτερο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Ανάθεση εκπροσώπου 
γραφείου τύπου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου, προϋπολογισμού δαπάνης 
14.000,00 €»  και  αναφερόμενος στο θέμα είπε: 

Στις άμεσες προτεραιότητες της Διοίκησης του λιμένα Κατακόλου, εντάσσεται η 
ανάδειξη των δραστηριοτήτων της σε θέματα που αφορούν τα εκτελούμενα έργα και τις 
ενέργειες που αποβλέπουν τόσο στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του λιμένα 
όσο και στην προσέλκυση νέων συνεργαζόμενων εταιρειών κρουαζιέρας. Βασικό εργαλείο 

ΑΔΑ: ΩΗΔ2ΟΛΚΑ-114



 

 22

για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων αποτελεί η επικοινωνιακή στρατηγική του λιμένα με 
εταιρείες κρουαζιέρας και με λοιπούς Δημόσιους και Ιδιωτικούς φορείς που σχετίζονται με 
την τουριστική ανάπτυξη του λιμένα και της ευρύτερης περιοχής.  

Επιπρόσθετα, όπως γνωρίζετε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου, έχει 
προχωρήσει στην δημιουργία Portal επικοινωνίας στο λιμάνι. Πρόκειται για μια πολύ 
σημαντική υπηρεσία καθώς θα παρέχει την δυνατότητα στους επισκέπτες της ιστοσελίδας, 
να ενημερώνονται για θέματα που σχετίζονται με το λιμάνι, τους προορισμούς και τα 
αξιοθέατα της ευρύτερης περιοχής, τις τοπικές επιχειρήσεις και τα προϊόντα που αυτές 
παράγουν.  

Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να αναθέσουμε σε εξωτερικό συνεργάτη την 
εκπροσώπηση του γραφείου τύπου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου,  προκειμένου 
να καταχωρεί και να ανακοινώνει τα δελτία τύπου,  να εποπτεύει και ενημερώνει την 
ιστοσελίδα, να επικοινωνεί με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, να προβάλει τις δραστηριότητες 
του φορέα διοίκησης του λιμένα, να διατηρεί φωτογραφικά αρχεία κλπ.  

Στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου οικονομικού έτους 
2015 έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση.   

Προτείνω την ανάθεση της εκπροσώπησης του γραφείου τύπου του Δημοτικού 
Λιμενικού Ταμείου Πύργου για το έτος 2015, στην δημοσιογράφο Μαρία Χρυσικοπούλου η 
οποία διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία.   
Το Δ.Σ αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε υπόψη του: 
α)   Την εισήγηση του Προέδρου. 
β)  Την πίστωση που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού 
Ταμείου Πύργου. 
            

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
 Ομόφωνα: 
 
α) Αναθέτει την εκπροσώπηση του γραφείου τύπου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Πύργου στην Μαρία Χρυσικοπούλου, την οποία ορίζει ως εκπρόσωπο του γραφείου τύπου,    
έναντι ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 

 

β) Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00 €) 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α 00.6117.32 με τίτλο «Αμοιβή 
εκπροσώπου γραφείου τύπου Δ.Λ.Τ.Π» για την πληρωμή της δαπάνης. 
   
 Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 59/2015. 
 

 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως.  
 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     ΤΑ   ΜΕΛΗ     

                                        

                                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                              
                         

                        ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ  
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