Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ: 03/2011
Συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης: 03/2011
Στη Λευκάδα και στο Πολιτιστικό Κέντρου του ∆ήµου σήµερα στις 26 του µήνα
Σεπτεµβρίου του έτους 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 , ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής µετά την αριθ.πρωτ.28631/19-09-2011
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη, σύµφωνα µε τον
Κανονισµό Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο δεκατριών(13) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω δέκα (10) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των θεµάτων
ηµερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Γαζής Αναστάσιος,Πρόεδρος
2) Καρτάνος Ιωάννης
3) Πεντεσπίτης Νικόλαος
4) Βεργίνης Ξενοφώντας
5) Κονιδάρης Κυριάκος
6) Αθανίτης Αντώνης
7) Μίγκου Άννα
8) Γαζής ∆ιονύσιος
9) Σκληρός Παναγιώτης
10) Σταύρακα Ευαγγελία

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λιβιτσάνος Γεράσιµος
2.Σολδάτος ∆ηµήτριος
3.Θεοδωράκης Αλλέξιος

Στη Συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν: ο ∆ήµαρχος Λευκάδας κος Αραβανής
Κώστας, ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου Λευκάδας κος ∆ουβίτσας Αντώνης και το
αναπληρωτικό µέλος κος Καλύβας Παναγιώτης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Υπάλληλο του ∆ήµου
Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2o Η.∆. : «Προτάσεις τουριστικής προβολής για την περίοδο 2011-2012»
Εισηγητής: κ. Γαζής Αναστάσιος,
Πρόεδρος της Επιτροπής
Ο Πρόεδρος και εισηγητής θέτει υπόψη της Επιτροπής τα εξής:
«Όπως είναι γνωστό µια δράση τουριστικής προβολής είναι η παρουσία των
τουριστικών φορέων σε εκθέσεις τουρισµού στο εξωτερικό και εσωτερικό, όπου δίνεται η
δυνατότητα επαφής µε τους επαγγελµατίες του κλάδου, το κοινό κ.λπ.
Κατά την τουριστική περίοδο 2011-2012 που ξεκίνησε, πρόκειται να διοργανωθούν
τουριστικές εκθέσεις που ενδιαφέρουν τη Λευκάδα ως εξής:
• Ρωσία (Αγία Πετρούπολη)7-10/10/2011
• Ηνωµένο Βασίλειο (Λονδίνο) 7-10/11/2011
• Ολλανδία (Ουτρέχτη) Ιανουάριος 2012
• Αυστρία( Βιέννη) Ιανουάριος 2012
• Σλοβακία (Μπρατισλάβα) Ιανουάριος 2012
• Τσεχία( Πράγα) Φεβρουάριος 2012

Ιταλία (Μιλάνο) Φεβρουάριος 2012
Σερβία (Βελιγράδι) Φεβρουάριος 2012
Γερµανία (Βερολίνο) Μάρτιος 2012
Ρωσία (Μόσχα) Μάρτιος 2012
Σουηδία ( Γκεντεµποργκ) Μάρτιος 2012
Επίσης, στη Θεσσαλονίκη διοργανώνεται η µεγάλη τουριστική έκθεση PHILOXENIA
18-20/11/2011
Σύµφωνα µε την ενηµέρωση που έχουµε στις προτεινόµενες εκθέσεις θα συµµετέχει η
ΕΤΙΝ η οποία θα καλύψει το θέµα της ενοικίασης του εκθεσιακού χώρου και θα οργανώσει την
αποστολή και παρουσίαση του διαφηµιστικού υλικού. Προτείνουµε να συνεργαστεί ο ∆ήµος
µας µε όλους τους εµπλεκόµενους αρµόδιους φορείς, οι οποίοι άλλωστε στο σύνολό τους
µετέχουν στην παρούσα Επιτροπή, µε την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και την Εταιρεία
Τουρισµού Ιονίων Νήσων, ώστε να προβληθεί κατά τρόπο σαφή και πλήρη ο νεοσύστατος
∆ήµος Λευκάδας. Έτσι, αφενός θα συνεχιστεί µια επιτυχηµένη παρουσία της περιοχής µας
στις προαναφερόµενες τουριστικές εκθέσεις, αφετέρου θα εξασφαλίζεται η σηµερινή
παρουσία του ∆ήµου µας µέσα στο έντονα ανταγωνιστικό περίγυρο των Ιονίων Νήσων.
Προτείνουµε επίσης η εκπροσώπηση να περιλαµβάνει µικτή οµάδα ανά έκθεση µε
εκπρόσωπο του ∆ήµου και δύο µε τρεις εκπροσώπους των φορέων, οι οποίοι θα
αναλαµβάνουν, µε την καθηµερινή τους παρουσία, την εύρυθµη λειτουργία του τουριστικού
περιπτέρου.»
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να επεξεργαστούν
τις προτάσεις του. Τα µέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής αφού
άκουσαν τον Πρόεδρο και έλαβαν υπόψη τους την παραπάνω εισήγηση, προχώρησαν σε
διαλογική συζήτηση, και αποφάσισαν α) τη συµµετοχή του ∆ήµου και σε συνεργασία µε τους
άλλους αρµόδιους φορείς ( Π.Ι.Ν., επαγγελµατικούς φορείς κ.λπ.) στις ανωτέρω εκθέσεις του
εσωτερικού και εξωτερικού καθώς και στις εκθέσεις στην Κωνσταντινούπολη και στο
Βουκουρέστι, κατά περίπτωση και στο µέτρο των δυνατοτήτων του και β) να συµπεριληφθεί η
εν λόγω συµµετοχή στις εκθέσεις στο πρόγραµµα τουριστικής προβολής 2011-2012.
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Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

Ο Πρόεδρος

Γαζής Αναστάσιος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

