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4η Συνεδρίαση

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Από το πρακτικό της υπ΄αριθ. 4/2015 συνεδρίασης
Της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης
του ∆ήµου Λευκάδας
ΑΡΙΘΜ.ΑΠΟΦ. 4
Στη Λευκάδα και στην αίθουσα Συνεδριάσεων Επιτροπών ∆ήµου Λευκάδας σήµερα στις 4
∆εκεµβρίου του έτους 2015 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης µετά την αριθµ.25815 /01-122015 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.Γεωργάκης Γεώργιος,Πρόεδρος
1.Αραβανής Βασίλειος
2.Κατηφόρης Χρήστος Αναπληρωτής του κ.Κοντογεώργη
2.Καρβούνης Σπύρος
3.Κατωπόδη Ευανθία
3.Λιβιτσάνος Ιωάννης
4.Σκιαδαρέσης Σωτήρης
4.Κυρκούδης Γεώργιος
5.Γαζής ∆ιονύσιος
5.Γράψας Νικόλαος
6.Γεωργάκη Κων/να
6.Βρεττός Ρήγας
7.Κατωπόδης Παναγιώτης
7.Καββαδάς Θωµάς
8.Σολδάτος Παναγιώτης
9.Βλάχος Κώστας
10.Γαζή Εφη
11.Σκιαδά Zonaire – αναπληρ. της κ.Κονδυλάτου

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύµφωνα µε το αρθρο 5 παραγρ. 5 του
Κανονισµού της Επιτροπής Τουρισµού δηλαδή σε σύνολο (18) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παραπάνω (11) µέλη , ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Σταµατέλου Ανθούλα, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας
ΘΕΜΑ 1ο: «Παρουσίαση του Σχεδίου για το έντυπο τουριστικής προβολής του ∆ήµου Λευκάδας
από τις εκδόσεις FAGOTTO στον οποίο έχει γίνει ανάθεση έκδοσης του εντύπου».
Εισηγητής : Γεωργάκης Γεώργιος
Πρόεδρος Επιτροπής Τουρισµού
Θερµός Νίκος – ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ FAGOΤTO

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα ενηµερώνει τα µέλη της Επιτροπής για το έντυπο
τουριστικής προβολής του ∆ήµου Λευκάδας το οποίο θα περιέχει: φωτογραφίες, συνοπτικά
πληροφορίες ιστορικές , καλλιτεχνικές, πολιτιστικές, σπόρ, παραλίες του νησιού µας, φαγητό ,
διασκέδαση κ.α.
Στη συνέχεια ακολούθησε ηλεκτρονική παρουσίαση του εντύπου απο τον κ.Θερµό Νίκο εκδότη .
Ο Πρόεδρος µετά την αναλυτική παρουσίαση του εντύπου από τον κ.Θερµό ζήτησε από
τα µέλη να καταθέσουν τις όποιες παρατηρήσεις , ιδέες και προτάσεις έχουν:
κ.Σκιαδαρέσης: θα µπορούσαµε να περιµένουµε πρώτα να βγει το brand name και µετά να
ακολουθήσει η έκδοση του εντύπου.

κ.Γαζής: να το δούµε σαν υλικό και θα προσθέσουµε το brand name.
κ.Κατωπόδη Ευανθία: να περιµένουµε το brand name.Με αυτό συµφώνησε και η κ.Γαζή και η
κ.Σκιαδά.
κ.Γεωργάκης : µας πιέζει ο χρόνος διότι πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες και να σταλεί στο
Υπουργείο
κ.Κατωπόδης Παναγιώτης: Ας µην µείνουµε στο ποια φωτογραφία θα µπει και ποια όχι αλλά στο
ότι έχει γίνει µια σοβαρή δουλειά ,έχει καλό αποτέλεσµα και να µείνουµε στα ουσιώδη.
κ.Κατωπόδη Ευανθία: Προτείνω: το βασικό πλεονέκτηµα του νησιού που έχει εύκολη πρόσβαση
να µπει πρώτο. Καθώς η φράση «Κατ΄αρχάς» να φύγει . Οπως και η φράση «τρόποι ζωής»
µπορεί να παραληφθεί.
Να µπει φωτογραφία από την πλατεία της Καρυάς και την βρύση της.
Στη σελ. 2 οι µικρές φωτογραφίες αν υπήρχε µια µόνο µεγάλη φωτογραφία θα ήταν καλύτερα.
Στη φωτογραφία µε τα φολκλορικά συγκροτήµατα ίσως ήταν πιο σωστό να µπει φωτογραφία
από χορευτικά συγκροτήµατα της Λευκάδας.
Στο σηµείο αυτό πήρε το λόγο ο κ.Θερµός και αναφέρει: ότι η Επιτροπή είναι γνωµοδοτικό
όργανο και πρέπει να υπάρχει σεβασµός στη δουλειά του εκδότη.
κ.Κατωπόδη Ευανθία: ∆ηλαδή η άποψή µου δεν µετράει επειδή η Επιτροπή είναι γνωµοδοτική?
Αρα αφού δεν µετράει η άποψή µου αποχωρώ. Εγώ θέλω να τα δω όλα αναλυτικά τα στοιχεία,
βήµα-βήµα πριν γίνει η τελική παρουσίαση.
κ.Γεωργάκης: Παρακαλώ µην αποχωρήσεις προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η Επιτροπή. Η
άποψή σου µετράει και οι προτάσεις σου θα επεξεργασθούν.
κ.Θερµός: Τώρα δεν µπορείτε να διαβάσετε τα κείµενα όµως θα τα διαβάσετε ηλεκτρονικά στην
υπηρεσία του ∆ήµου. Εχω βγάλει και άλλα έντυπα αξιόλογα.
κ.Κατωπόδη Ευανθία:Μέχρι πότε έχουµε περιθώριο να κάνουµε τις παρατηρήσεις µας και
εγγράφως?
κ.Γεωργάκης: Σήµερα.
κ.Σκιαδαρέσης: Πρέπει να περιµένουµε το brand name αλλά αν ο ∆ήµος θέλει να βγει το έντυπο
ας βγει.
κ.Κατωπόδη Ευανθία:εφόσον δεν έχουµε το brand name να µπει µόνο το ΛΕΥΚΑ∆Α?

κ.Κατωπόδης Παναγιώτης: Πρέπει να πούµε αν µας αρέσει ή όχι .Αυτό το έντυπο είναι ψαγµένο
έχει γίνει καλή δουλειά. Αν µπορούµε να συνδυάσουµε το brand name θα ήταν καλύτερο.Αν
όµως καθυστερήσει και αν εγγυηθεί το επιµελητήριο ότι θα το έχουµε σύντοµα, να περιµένουµε
διαφορετικά να προχωρήσει.
κ.Γεωργάκη: πιστεύω ότι η φωτογραφία στο Νυδρί έχει σκούρα χρώµατα µε αποτέλεσµα να
αδικείται.
κ.Κατωπόδη Ευανθία: ∆ιαφωνώ στην όλη διαδικασία σχετικά µε αυτό το θέµα γιατί θα ήθελα να
συνεδριάσει η Επιτροπή µόνο για το έντυπο και να το δούµε πιο αναλυτικά.

Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος προτείνει : θα λάβουµε υπόψη τις προτάσεις των
µελών , θα επεξεργαστούν από τον κ.Θερµό-εκδότη και θα προχωρήσει η έκδοση του εντύπου
τουριστικής προβολής του ∆ήµου Λευκάδας χωρίς να µας δεσµεύσει το brand name.Στη
συνέχεια κάλεσε τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά. Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής του ∆ήµου Λευκάδας αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγησηπαρουσίαση του εντύπου τουριστικής προβολής του ∆ήµου Λευκάδας µετά από διαλογική
συζήτηση

Οµόφωνα γνωµοδοτεί
την έγκριση του εντύπου Τουριστικής προβολής του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 4/2015.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ
1.ΒΛΑΧΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2.ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ –αναπληρ. του κ.Κοντογεώργη
3.ΚΑΤΩΠΟ∆Η ΕΥΑΝΘΙΑ
4.ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5.ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ ΘΩΜΑΣ
6.ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7.ΣΚΙΑ∆ΑΡΕΣΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
8.ΓΑΖΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ
9.ΓΡΑΨΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
10.ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ
11.ΚΥΡΚΟΥ∆ΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
12.ΚΑΤΩΠΟ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13.ΣΟΛ∆ΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ
14.ΒΡΕΤΤΟΣ ΡΗΓΑΣ
15.ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
16.ΓΑΖΗ ΕΥΤΥΧΙΑ
17.ΣΚΙΑ∆Α ZONAIRE – αναπληρ. της κ.Νονδυλάτου

