Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ: 03/2011
Συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης: 05/2011
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 4o Η.∆. : «Ενηµέρωση για την τουριστική ιστοσελίδα του ∆ήµου»
Εισηγητής: κ. Γαζής Αναστάσιος,
Πρόεδρος της Επιτροπής
Ο Πρόεδρος και εισηγητής θέτει υπόψη της Επιτροπής τα εξής:
«Η εποχή µας κυριαρχείται από τη ηλεκτρονική επικοινωνία σε όλες τις µορφές.
Είναι απαραίτητο και ό ∆ήµος µας να ενταχθεί σε αυτή την πορεία. Υπάρχει η γενική
ιστοσελίδα του ∆ήµου µας, µέσα από την οποία εντάσσεται και το κοµµάτι που δίνει
πληροφορίες τουριστικού ενδιαφέροντος.
Θα πρέπει αυτό να εξειδικευτεί και να εµπλουτιστεί.
Προτείνω τη σύσταση Οµάδας εργασίας από τρία (3) άτοµα, η οποία θα διαµορφώσει
µια νέα τουριστική ιστοσελίδα του ∆ήµου, αξιόπιστη, πλήρη, εύχρηστη και πρωτότυπη.»
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να
γνωµοδοτήσουν σχετικά. Τα µέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής αφού
άκουσαν τον Πρόεδρο και έλαβαν υπόψη τους την παραπάνω εισήγηση, προχώρησαν σε
διαλογική συζήτηση κατά την οποία επικράτησε η άποψη ο Πρόεδρος να φέρει σε επόµενη

συνεδρίαση συγκεκριµένη µε όλα τα τεχνικά και οικονοµικά στοιχεία πρόταση για τη νέα
ιστοσελίδα του ∆ήµου.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

Ο Πρόεδρος

Γαζής Αναστάσιος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

