ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 5ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 48
Στη Λευκάδα σήµερα στις 13 του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
17:00 ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 2453/9-2-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
Νικητάκης Μάρκος
Περδικάρης Αθανάσιος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
Κούρτης Φίλιππος
Σέρβος Κων/νος
Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος
Κοντοµίχης Ευάγγελος
Αρβανίτης Σπυρίδων
Κατηφόρης Χρήστος
Γαζής Πάνος
Φίλιππας Γεώργιος
Θερµός Ευάγγελος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Βλάχος Ευστάθιος
Παπαδόπουλος Ανδρέας
Γιαννιώτης Οδυσσέας
Τριλίβας Χρήστος
Καρφάκη Μαριάννα
Κατωπόδη Ευανθία
Γρηγόρη Ασπασία
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
Αραβανής Βασίλειος
Σκληρός Φίλιππος
Καββαδάς Θωµάς
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
Γληγόρης Κων/νος
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Απουσίαζαν
Σκληρός Παναγιώτης
Καββαδάς Αθανάσιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
Ο ∆.Σ. Γαζής Πάνος ήταν εκτός αιθούσης στο
ο
3 θέµα της Η.∆.
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος αποχώρησε πριν
ου
την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆. και
ου
επέστρεψε πριν την συζήτηση του 8 θέµατος.
Οι ∆.Σ. Κούρτης Φίλιππος, Πολίτης Σπυρίδων
Βλάχος Κων/νος, Βλάχος Ευστάθιος, Γιαννιώτης
Οδυσσέας, Καρφάκη Μαριάννα, Γαζή Σωτηρία,
Αραβανής Βασίλειος, Σκληρός Φίλιππος και Καββαδάς
ο
Θωµάς, ήταν εκτός αιθούσης στο 7 θέµα της Η.∆.
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία, αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 10 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, Καββαδάς Θωµάς,
Γαζής Πάνος, Κοντοµίχης Ευάγγελος, Κούρτης
Φίλιππος και Σκλαβενίτης Ευάγγελος, αποχώρησαν
ου
πριν την συζήτηση του 15 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος και Κατωπόδη
ου
Ευανθία, αποχώρησαν πριν την ψηφοφορία του 15
θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Σκλαβενίτης Ευάγγελος, Καββαδάς Θωµάς,
Κατωπόδη Ευανθία και Κούρτης Φίλιππος, επέστρεψαν
ου
πριν την συζήτηση του 16 θέµατος της Η.∆.
Οι ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, Αραβανής Βασίλειος
και Σκληρός Φίλιππος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση
ου
του 16 θέµατος της Η.∆.
Η ∆.Σ. Ευανθία Κατωπόδη αποχώρησε πριν την
ου
συζήτηση του 30 θέµατος της Η.∆

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα (30) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 16ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 5/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση του προγράµµατος δράσεων τουριστικής προβολής του ∆ήµου Λευκάδας
για το έτος 2017.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος, κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα, ενηµέρωσε το ∆ηµ.
Συµβούλιο για την υπ΄ αριθµ. 2/2017 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
του ∆ήµου Λευκάδας, η οποία έχει ως κατωτέρω και πρότεινε την έγκριση του προγράµµατος δράσεων
τουριστικής προβολής του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2017.
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
η
1 Συνεδρίαση
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Από το πρακτικό της υπ΄αριθ. 1η/2017 συνεδρίασης
Της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
του ∆ήµου Λευκάδας
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ. 2
Στη Λευκάδα και στην αίθουσα Συνεδριάσεων Επιτροπών ∆ήµου Λευκάδας σήµερα στις 20 Ιανουαρίου
του έτους 2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής
και Ανάπτυξης µετά την αριθµ.781 /12-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα
στα µέλη (σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής).
Παρόντες
Απόντες
1.Περδικάρης Αθανάσιος,Πρόεδρος
1.Γληγόρης Κώστας
2.Κατηφόρης Χρήστος
2.Καρβούνης Σπύρος
3.Γράψας Νικόλαος
3.Λιβιτσάνος Ιωάννης
4.Σκιαδαρέσης Σωτήρης
4.Κυρκούδης Γεώργιος
5.Γαζής ∆ιονύσιος
5.Γαζή Εφη
6.Γεωργάκη Κων/να
6.Βρεττός Ρήγας
7.Κατωπόδης Παναγιώτης
7.Καββαδάς Θωµάς
8.Σολδάτος Παναγιώτης
8.Κονδυλάτου ∆ήµητρα
9.Βλάχος Κώστας
9.Κατωπόδη Ευανθία
10.Ζουριδάκης Ευτύχιος

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύµφωνα µε το αρθρο 5 παραγρ. 5 του Κανονισµού της Επιτροπής
Τουρισµού δηλαδή σε σύνολο (19) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παραπάνω (10) µέλη , ο Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Σταµατέλου Ανθούλα, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας
ο:
ΘΕΜΑ 2 «Πρόγραµµα δράσεων τουριστικής προβολής ∆ήµου Λευκάδας 2017».
Εισηγητής : Κωνσταντίνος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
Ο ∆ήµαρχος Λευκάδας εισηγούµενος το θέµα ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής για το πρόγραµµα
δράσεων τουριστικής προβολής του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2017
Ανέφερε ότι µια από τις δραστηριότητες –αρµοδιότητες της Επιτροπής Τουριστικής προβολής, σύµφωνα µε το άρθρο
3 του Κανονισµού Εσωτερικής της Λειτουργίας είναι ο σχεδιασµός δράσεων και γενικά ενεργειών που αφορούν την
Τουριστική προβολή και ∆ιαφήµιση του ∆ήµου στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως µε συµµετοχή σε εκθέσεις ή
διαφήµιση σε µέσα µαζικής ενηµέρωσης ή καταχώρηση σε έντυπα ή εκδόσεις τους ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο
τις οποίες θα επεξεργάζεται και θα τις εισηγείται στο δηµοτικό συµβούλιο.
Το πρόγραµµα δράσεων υποβάλλεται σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην υπ’ αρ. 5788/20-5-2016 Απόφαση του Γεν.
Γραµµατέα του Ε.Ο.Τ., µε θέµα «Eπικαιροποίηση της µε Α.Π. 514666/24.12.2014 Εγκυκλίου που αφορά στην
διαδικασία παροχής σύµφωνης γνώµης σε προγράµµατα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και
των ∆ήµων της Χώρας».
Έχοντας , λοιπόν, υπόψη το άρθρο 46 του Ν.4276/2014 (30.7.2014, ΦΕΚ155/Α΄), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο
30 του Ν.3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α΄) περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα εισηγούµαστε την έγκριση του προγράµµατος δράσεων τουριστικής προβολής του ∆ήµου Λευκάδας για το
2017 προκειµένου να υποβληθεί στον ΕΟΤ για παροχή σύµφωνης γνώµης.
Συγκεκριµένα προτείνονται τα εξής:
1. Συµµετοχή στις παρακάτω τουριστικές εκθέσεις:
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2017
• Μάιος, Active trip, Πάτρα, Εναλλακτικές µορφές τουρισµού
• Οκτώβριος, Nostos, Ναύπακτος, Εναλλακτικές µορφές τουρισµού
• Νοέµβριος, Philoxenia, Θεσσαλονίκη, ∆ιεθνής Έκθεση Τουρισµού
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 2017
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2017
• 14-16 MITT, Moscow, Ρωσία
• 8-12 ITB, Berlin, Γερµανία
• 24-26 B.M.T. Napoli, Borsa Mediterranea del Turismo, Ιταλία
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 - 2-4 BIT, Milano, Ιταλία
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 - World Travel Market, London, Αγγλία
Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός για εκθέσεις :1.000,00 Ευρώ
2.Προµήθεια Υλικού
Προµήθεια usb sticks, τα οποία θα εµπεριέχουν τόσο τα βίντεο προβολής του νησιού, όσο και φωτογραφικό υλικό
και πληροφοριακό για την Λευκάδα, καθώς και το έντυπο υλικό σε ηλεκτρονική µορφή, ώστε να παρέχονται στις
επαφές µας µε tour operators και travel bloggers στις τουριστικές εκθέσεις.
Προµήθεια µπρελόκ µε το σήµα του ∆ήµου για ενσωµάτωσή τους µε τα usb sticks.
Κατασκευή διαφηµιστικών προωθητικών συσκευασιών (όπως τσάντες, κουτάκια κ.λ.π.), στις οποίες θα προστίθεται
το προωθητικό υλικό µας για να διανέµεται ως δώρο σε επιλεγµένους επισκέπτες του νησιού ή στα πλαίσια των
δηµοσίων σχέσεων.
∆ηµιουργία roll-up τα οποία θα χρησιµοποιούνται για τις ανάγκες των τουριστικών εκθέσεων, στα αγγλικά και στα
ελληνικά.
Προµήθεια ειδικών αναµνηστικών δώρων (οδηγοί, αναµνηστικές πλακέτες λευκώµατα, βιβλία, κ.λπ) καθώς και
παραδοσιακών προϊόντων για προσφορά σε δηµοσιογράφους, προσωπικότητες επιστήµης και τέχνης, τουριστικούς
πράκτορες, και επίσηµους επισκέπτες εκθέσεων.
Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός για προµήθεια υλικού:2.000,00 Ευρώ
3. ∆ράσεις Ψηφιακής προβολής
Ενέργειες προβολής µέσω διαδικτύου.
∆ηµιουργία ιστοσελίδας για την τουριστική προβολή του ∆ήµου Λευκάδας (ελληνική και ξενόγλωσση).
∆ηµιουργία εφαρµογής µε όλες τις πληροφορίες για το ∆ήµο για tablets και κινητά.
Κατασκευή ηλεκτρονικής µακέτας του ∆ήµου σε ελληνικά, αγγλικά, ρώσικα, κινέζικα κ.λ.π.
Προβολή σε travel portals, blogs και σε ιστοσελίδες ταξιδιωτικών περιοδικών σε Ελλάδα και εξωτερικό.
Προβολή του προορισµού σε ιστοσελίδες που προωθούν ειδυλλιακούς προορισµούς για γάµους, εναλλακτικό
τουρισµό, περιπατητικό τουρισµό, θαλάσσια σπορ, κρουαζιέρες κ.λ.π.
Στοχευµένη προώθηση µέσω διαδικτύου, social media, αλλά και στοχευµένη εύρεση travel bloggers και tour
operators για προβολή του ∆ήµου Λευκάδας.
Αναπαραγωγή µέσω του Youtube Channel του ∆ήµου του οπτικοακουστικού προωθητικού υλικού (βίντεο) και
σχετική αναπαραγωγή στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Λευκάδας.
Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός δράσεων ψηφιακής προβολής 9.000,00 Ευρώ
4 .Μεταφορά και διανοµή του εγκεκριµένου από τον ΕΟΤ έντυπου και του οπτικοακουστικού υλικού του ∆ήµου
Λευκάδας στις τουριστικές εκθέσεις .
Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός για µεταφορά υλικού:2.000,00 Ευρώ
5.∆ράσεις διαφηµιστικής προβολής.
Προτείνεται ο σχεδιασµός και η δηµιουργία µακέτας σε ψηφιακή µορφή για την προβολή του ∆ήµου Λευκάδας στα
έντυπα και µετάφραση αυτής σε διάφορες γλώσσες. Χρηµατοδότηση δράσεων υλοποίησης κινηµατογραφικών,
τηλεοπτικών παραγωγών, video clips, κ.ο.κ. Αναπαραγωγή υπάρχοντος ψηφιακού και οπτικοακουστικού υλικού του
∆ήµου Λευκάδας. ∆ηµιουργία θεµατικών videos.
Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός διαφηµιστικής προβολής :3.000,00 Ευρώ
6. ∆ράσεις ∆ηµοσίων Σχέσεων
Προτείνεται δυνατότητα φιλοξενίας έγκριτων δηµοσιογράφων του τουριστικού ρεπορτάζ, υπευθύνων δηµοσίων
σχέσεων, τουριστικών πρακτόρων, διάσηµων προσωπικοτήτων από το χώρο της τέχνης, της επιστήµης, του
αθλητισµού κ.λπ. και δαπάνες φιλοξενίας και ξενάγησής τους. Αναλυτικότερα στην δράση αυτή περιλαµβάνονται
δαπάνες για : ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κόστος καυσίµων, οδηγός, ξεναγός, αεροπορικά εισιτήρια, διανυκτερεύσεις,
γεύµατα, καθώς επίσης οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη προβολή του τόπου στις οµάδες αυτές.
Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισµός για δηµόσιες σχέσεις: 3.000,00 Ευρώ
7.Αναγκαιότητα στόχευσης στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Λευκάδας
Προτείνεται η προβολή του ∆ήµου Λευκάδας µε στρατηγική επικοινωνίας που να επικεντρώνεται στα ιδιαίτερα
(µοναδικά) χαρακτηριστικά της, όπως: Στεριανό νησί, συνδυασµός εντυπωσιακών παραλιών και κατάφυτου τοπίου,
αρχιτεκτονική της πόλης και της ορεινής Λευκάδας, παράδοση στις τέχνες και τα γράµµατα, αρχαιολογικοί µύθοι,
αρχαία του ∆ήµου Λευκάδας, (Αρχαίο Θέατρο, Οµηρική Ιθάκη κ.ο.κ.), ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών για
εναλλακτικό τουρισµό, γαµήλιο προορισµό, ιστιοπλοϊκό, δράσης (όπως paraglide, kitesurf, windsurf, parapente,
mountain-bike, ορειβασία, ιππασία, κ.ο.κ.).
Τέλος ο ∆ήµαρχος ανακοίνωσε την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη-συµβούλου σε θέµατα τουριστικής
προβολής και ανάπτυξης.
Τόνισε ότι η κίνηση αυτή έρχεται ως φυσική συνέπεια της προσπάθειας που καταβάλει η ∆ηµοτική Αρχή µε
την συµπαράσταση φορέων και πολιτών στο συγκεκριµένο τοµέα , αλλά και της ανάγκης να προχωρήσουµε µε πιο
αποτελεσµατικό τρόπο αυτό το σηµαντικό ζήτηµα .
Μετά την εισήγηση του κ.∆ηµάρχου ,ο Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη της Επιτροπής να τοποθετηθούν σχετικά και
να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις και απόψεις:
Συγκεκριµένα:
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Ο κ.Ζουριδάκης προτείνει να αξιοποιήσουµε τις αγορές µέσω αδελφοποιηµένων πόλεων , ο ∆ήµος να δίνει έντυπο
υλικό, να ενισχύσουµε µε σελίδα Facebook του ∆ήµου µας ,τοποθέτηση διαφήµισης της Λευκάδας στα αεροδρόµια.
Ακόµη θεωρείται επιβεβληµένο και συµφωνεί απόλυτα να έχουµε σύµβουλο-συνεργάτη έτσι ώστε να µας βοηθήσει
στο τοµέα του τουρισµού.
Ο κ.Σολδάτος προτείνει την προβολή της Λευκάδας στη ∆υτική Ευρώπη µέσω ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών ( µε
µικρό κόστος).Να γίνει προβολή της Λευκάδας σε µικρά κανάλιαΝα βρούµε τρόπους διαφήµισης της Λευκάδας στα
site.
Ο κ.Γράψας Νίκος είπε να στοχεύσουµε σε κάποια πράγµατα έτσι ώστε να αναδείξουµε τη Λευκάδα όπως π.χ., να
µπορεί να είναι επισκέψιµο το Κάστρο ,το Αρχαίο Θέατρο ,να αναπτύξουµε το Μύθο της Ιθάκης. Για να προβάλουµε
τη Λευκάδα πρέπει να υπάρχουν και υποδοµές. Να µπορούµε να κρατάµε το τουρισµό για όλο το χρόνο στη
Λευκάδα- να αυξήσουµε τις ηµέρες παραµονής των τουριστών .Προτείνω στην επιτροπή να συµµετέχει ο Σπύρος
Ζαµπέλης υπάλληλος της Π.Ε. Λευκάδας Τµήµατος Τουρισµού και στις εκθέσεις του Μαρτίου πρέπει να
συµµετέχουµε.
Ο κ.Κατωπόδης Παναγιώτης προτείνει να έχουµε κοινή δράση µε τους ∆ήµους δίπλα µας , να πάρουµε κάποια
µέτρα για τη Λευκάδα π.χ. ο σωστός φωτισµός , καθαριότητα, parkin κ.α
Ο κ.Γαζής ∆ιονύσιος είπε, ο σηµερινός ∆ήµος είναι σε καλό δρόµο για τον τουρισµό. Με την Κίνα απέκτησε µια καλή
εµπειρία ,συµφωνώ για τον υπεύθυνο τουρισµού που χρειαζόµαστε. Οι επαφές µε τη Ρωσία αν ευδοκιµήσουν θα
βγει σε πολύ καλό για το τόπο µας.
Ο κ.Σκιαδαρέσης Σωτήρης είπε δεν πρέπει να αποφασίζει η Περιφέρεια σε ποιες Εκθέσεις πρέπει να πάµε .Εµείς
πρέπει να αποφασίζουµε που θα πάµε και να προτείνουµε στην περιφέρεια τις εκθέσεις. Πρέπει η διαφήµιση και η
προβολή της Λευκάδας να είναι ενιαία µε τη διαφήµιση και προβολή του Μεγανησίου και να βρούµε στοχευµένα
περιοδικά για τη διαφήµιση της Λευκάδας. Πρέπει να δούµε τι θα κάνουµε µε τα σκουπίδια ,αποχέτευση ,φωτισµό.
Να βοηθήσουµε σαν ιδιώτες αλλά και ο ∆ήµος , όλοι µαζί, στα θέµατα καθαριότητας κ.α Φέτος είχαµε αύξηση 20%
των επισκεπτών στα αεροδρόµια. Σε λίγες µέρες θα είναι έτοιµο και το brand name της Λευκάδας.
κ.∆ήµαρχος: Ο σχεδιασµός για τις εκθέσεις έχει ήδη γίνει , να στείλουν οι φορείς email στη κ.Γράψα για να
προστεθούν κάποια εναλλακτικά µέρη µέχρι και την ∆ευτέρα 23/01/2017.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να ψηφίσουν αφού λάβουν υπόψη τους την εισήγηση, τις προτάσεις και τη
συζήτηση που διεξάχθηκε.
Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου Λευκάδας αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε
υπόψη της την εισήγηση και µετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Οµόφωνα γνωµοδοτεί θετικά
Για την έγκριση του προγράµµατος δράσεων τουριστικής προβολής του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2017 όπως
αυτό παρουσιάζεται στην εισήγηση της παρούσας απόφασης.
Η παρούσα απόφαση θα διαβιβασθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση. Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 2/2017.
Μη υπάρχοντος άλλου θέµατος για συζήτηση ο Πρόεδρος κηρύττει τη λήξη της συνεδρίασης.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν είκοσι (20) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά ψήφισε ο κ. Καββαδάς Θωµάς.
Λευκό ψήφισε η κα Κατωπόδη Ευανθία.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την έγκριση του προγράµµατος δράσεων τουριστικής προβολής του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος
2017, όπως αυτό παρουσιάζεται αναλυτικά στην ανωτέρω αρ. 2/2017 απόφαση της Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου Λευκάδας
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 48/2017.
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