
 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ                            
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 
             

      Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της αριθ. 17ης (τακτικής) συνεδρίασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου. 
 
 Αριθμός απόφασης:  101/2015 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου στο Διεθνές 
Φόρουμ με θέμα: ΄΄Οικονομικές επιπτώσεις της κρουαζιέρας στους Παράκτιους, 
Νησιωτικούς και Παραποτάμιους Προορισμούς΄΄  και ψήφιση πίστωσης.  
 

Στο Κατάκολο σήμερα την 7η του μηνός Μαΐου, έτους 2015, ημέρα Πέμπτη 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. 779/30-04-2015 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 έξι (6), ήτοι: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

1.- Βαρουξής Λεωνίδας - Πρόεδρος 

2.- Αντωνόπουλος Διονύσιος - Αντιπρόεδρος 

3.- Λουκοπούλου Ευαγγελία  

4.- Ρομποτής Γεράσιμος  

5.- Λεωνίδας Δημουλιάς   

6.- Ζαχαροπούλου Αικατερίνη  

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1.- 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 πέμπτο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Έγκριση συμμετοχής του 
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου στο Διεθνές Φόρουμ με θέμα: ΄΄Οικονομικές 
επιπτώσεις της κρουαζιέρας στους Παράκτιους, Νησιωτικούς και Παραποτάμιους 
Προορισμούς΄΄  και ψήφιση πίστωσης»  και  αναφερόμενος στο θέμα είπε: 
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Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πύργου  σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηλείας, αλλά 
και με άλλους φορείς όπως το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κυλλήνης και το Δίκτυο 
Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR) πρόκειται να 
διοργανώσουν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών Ναυτιλίας και 
Τουρισμού και με την ειδική συνεργασία της Ένωσης Μεσογειακών Επιμελητηρίων 
(ASCAME),  Διεθνές Φόρουμ με θέμα: Οικονομικές Επιπτώσεις της Κρουαζιέρας στους 
Παράκτιους, Νησιωτικούς και Παραποτάμιους Προορισμούς.  
Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διοργάνωση καθώς θα διερευνηθούν οι πιθανότητες και 
οι συνθήκες που παρουσιάζονται σε παράκτιους, νησιωτικούς και παραποτάμιους 
προορισμούς για τις επιχειρήσεις και θα εξεταστούν οι μέθοδοι, οι τρόποι και οι 
διαδικασίες για την συμμετοχή των νησιωτικών και παράκτιων επιχειρήσεων κατά τρόπο 
αποτελεσματικό προκειμένου να επιτευχθεί η προώθηση της τουριστικής βιομηχανίας 
προσφέροντας καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Παράλληλα θα εξεταστούν κατάλληλα 
εργαλεία και αποτελεσματικοί μέθοδοι οι οποίοι θα επιφέρουν την απαραίτητη αναβάθμιση 
του τουριστικού προϊόντος. Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από το ανωτέρω διεθνές 
φόρουμ θα βοηθήσουν τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και τις τοπικές επιχειρήσεις να 
εντοπίσουν τις σύγχρονές ανάγκες της τουριστικής βιομηχανίας και να επωφεληθούν από 
αυτές. Θα υπάρξει εξειδικευμένη αντιμετώπιση του τουριστικού προϊόντος της κρουαζιέρας 
και των τρόπων ανάπτυξής της, προς όφελος των τουριστικών προορισμών αλλά και των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε αυτούς.  
Το Διεθνές αυτό Φόρουμ θα πραγματοποιηθεί στις 23 Μαϊου 2015 στο συνεδριακό κέντρο 
της 7ης  Εφορείας Αρχαιοτήτων (πρώην ΣΠΑΠ) στην Αρχαία Ολυμπία  και στην ημερίδα 
θα παραβρεθεί και θα μιλήσει η Αναπληρώτρια Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα 
Κουντουρά. Επίσης μεταξύ άλλων θα παραβρεθούν στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων, 
εκπρόσωποι των ανωτέρω φορέων καθώς και εκπρόσωποι μέσων μαζικής ενημέρωσης. 
Οι επίσημοι προσκεκλημένοι θα ξεναγηθούν μεταξύ άλλων στο Πύργο, στο Κατάκολο, 
στους αρχαιολογικούς χώρους της Αρχαίας Ολυμπίας καθώς και στο ιστορικό κτήμα 
Μερκούρη, ενώ προς τιμήν τους θα παρασχεθεί δείπνο σε τοπικό εστιατόριο. 
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνω την συμμετοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 
Πύργου στο Διεθνές Φόρουμ: ΄΄Οικονομικές επιπτώσεις της κρουαζιέρας στους 
Παράκτιους, Νησιωτικούς και Παραποτάμιους Προορισμούς΄΄, την έγκριση των κατωτέρω 
σχετικών δαπανών και την ψήφιση της πίστωσης.  
Πρέπει να αναθέσουμε στο εστιατόριο ΄΄ΑΦΟΙ Γ. ΒΡΥΝΙΩΤΗ Ο.Ε.΄΄ από τον Άγιο Αντρέα 
Κατακόλου, την παράθεση γεύματος προς τους επίσημους προσκεκλημένους του Διεθνές 
Φόρουμ οι οποίοι θα ανέρχονται περίπου στα 235 άτομα, έναντι ποσού 6.729,49 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Επίσης πρέπει να αναθέσουμε την ηχητική κάλυψη της 
εκδήλωσης του ανωτέρω γεύματος στον Σωτήριο Παναγόπουλο έναντι ποσού 369,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η μεταφορά όσων προσκεκλημένων δεν διαθέτουν 
ιδιωτικό μέσο μεταφοράς θα γίνει από το γραφείο γενικού τουρισμού με την επωνυμία 
Τουριστικές Επιχειρήσεις ΣΟΥΛΗΣ Α.Ε. έναντι ποσού 169,50 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α. Στους επίσημους προσκεκλημένους του Διεθνές Φόρουμ θα προσφερθούν 
αναμνηστικά δώρα (συσκευασίες βάζου με σαπούνια) συνολικής αξίας 264,45 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, η προμήθεια των οποίων θα ανατεθεί στην κα Κριτσέλη 
Μαρίκα. Ακόμη πρέπει να αναθέσουμε την προμήθεια στολισμών με άνθη για τις ροτόντες 
του γεύματος στην κα Ασημακοπούλου Ελένη έναντι ποσού 892,70 €  
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Επιπλέον θα πρέπει να προμηθευτούμε διαφημιστικά 
φυλλάδια αξίας 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και  Folder αξίας 1.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α,  τα οποία θα διαμοιραστούν στους επίσημους 
προσκεκλημένους, στους λοιπούς συμμετέχοντες και στους εκπροσώπους των μέσων 
μαζικής ενημέρωσης, που θα παραβρεθούν  στην ανωτέρω ημερίδα.  Η προμήθεια των 
ανωτέρω Folder και φυλλαδίων θα γίνει από την κα Γεωργία Παξιμαδάκη. Επίσης πρέπει 
να αναθέσουμε την προμήθεια αναμνηστικού δώρου που θα προσφερθεί στην κα 
Αναπληρώτρια Υπουργό Τουρισμού. Η προμήθεια του ανωτέρω αναμνηστικού δώρου θα 
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γίνε από τον Διονύσιο Μπουλούτα, έναντι ποσού αξίας 1.476,00 € συμπεριλαμβανομένου 
του Φ.Π.Α  
Τέλος πρέπει να αναθέσουμε τη δημιουργία σειράς διαφανειών, τη συγγραφή κειμένων με 
την ιστορία του Κατακόλου και του λιμένα και τη δημιουργία Banner, στον Τραμπαδώρο 
Διονύσιο έναντι ποσού 922,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
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 οικ. έτους 2015 
γ) Την ανάγκη για διοργάνωση εκδηλώσεων τουριστικού ενδιαφέροντος  
 
            

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
 Ομόφωνα: 
 
A) Εγκρίνει τη  συμμετοχή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύργου στο Διεθνές 
Φόρουμ με θέμα: ΄΄Οικονομικές επιπτώσεις της κρουαζιέρας στους Παράκτιους, 
Νησιωτικούς και Παραποτάμιους Προορισμούς΄΄. 
   
B) - Αναθέτει στο εστιατόριο ΄΄ΑΦΟΙ Γ. ΒΡΥΝΙΩΤΗ Ο.Ε.΄΄ από τον Άγιο Αντρέα 
Κατακόλου, την παράθεση γεύματος προς τους επίσημους προσκεκλημένους του Διεθνές 
Φόρουμ έναντι ποσού 6.729,49 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
- Αναθέτει την ηχητική κάλυψη του ανωτέρω γεύματος στον Σωτήριο Παναγόπουλο έναντι 
ποσού 369,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
- Αναθέτει την μεταφορά των προσκεκλημένων που δεν διαθέτουν ιδιωτικό μέσο 
μεταφοράς στο γραφείο γενικού τουρισμού με την επωνυμία Τουριστικές Επιχειρήσεις 
ΣΟΥΛΗΣ Α.Ε. έναντι ποσού 169,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
- Αναθέτει την προμήθεια των αναμνηστικών δώρων  που θα προσφερθούν στους 
επίσημους προσκεκλημένους του Διεθνές Φόρουμ στην κα Κριτσέλη Μαρίκα έναντι ποσού 
264,45 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
- Αναθέτει την προμήθεια στολισμών με άνθη για τις ροτόντες του γεύματος στην κα 
Ασημακοπούλου Ελένη έναντι ποσού 892,70 €  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
-  Αναθέτει στην κα Γεωργία Παξιμαδάκη την προμήθεια φυλλαδίων αξίας 1.000,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α και Folder αξίας 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α.  
- Αναθέτει στον κ. Μπουλούτα Διονύσιο την προμήθεια αναμνηστικού δώρου για την κα 
Υπουργό Τουρισμού,  αξίας 1.476,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.  
- Αναθέτει στον Διονύσιο Τραμπαδώρο τη δημιουργία σειράς διαφανειών, τη συγγραφή 
κειμένων με την ιστορία του Κατακόλου και του λιμένα και τη δημιουργία Banner έναντι 
ποσού 922,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
 
 
Γ) - Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση έναντι 6.729,49 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α σε 
βάρος του Κ.Α 00.6441 με τίτλο «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και διαλέξεις» για 
την πληρωμή της δαπάνης. 
- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση έναντι 3.171,65 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α σε 
βάρος του Κ.Α 00.6433 με τίτλο «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα 
φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών» για την πληρωμή της δαπάνης. 
- Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωση έναντι 2.922,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α σε 
βάρος του Κ.Α 00.6432 με τίτλο «Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» 
για την πληρωμή της δαπάνης. 
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 Η απόφαση αυτή πήρε α/α: 101/2015. 
 Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως.  
 
           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                   ΤΑ   ΜΕΛΗ     

                                                    ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                              
                            ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ  
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