ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 29
Στη Λευκάδα σήμερα στις 28 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18.00΄ ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
2111/24-1-2013 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Αραβανής Ελευθέριος -Πρόεδρος
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Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Φίλιππας Γεώργιος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μακρυγιώργου Νίκη
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Βεργίνης Ξενοφών
Αραβανής Γεράσιμος
Δρακονταειδής Κων/νος
Νικητάκης Μάρκος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Μελάς Βασίλειος
Βλάχος Σπυρίδων

Απουσίαζαν
Μεσσήνη Κερασούλα
Μεσσήνης Ιωάννης
Καββαδάς Αθανάσιος
Λάζαρη Πηνελόπη
Γαβρίλης Δημήτριος
Στραγαλινός Βασίλειος
Σίδερης Αντώνιος
Μαργέλης Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Η κα Π.Λάζαρη αποχώρησε πριν την έναρξη συζήτησης των θεμάτων
ΘΕΜΑ 16ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 3/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση συμμετοχής του Δήμου Λευκάδας στη Διεθνή Τουριστική έκθεση
«BORSA INTERNAZIONALE» του Μιλάνου.
Εισηγητής: Γαζής Αναστάσιος, Αντιδήμαρχος
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Το θέμα εισηγείται ο κ.Δήμαρχος.
Ο Δήμαρχος κ.Κώστας Αραβανής, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε στο Δ.Σ. την
εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Τουρισμού κ.Αναστασίου Γαζή, η οποία έχει ως
εξής:
“Θέτουμε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1.Τις δ/ξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
2.Τις δ/ξεις των άρθρων 75,140 παρ.1 και 158 παρ. 3 περιπτ.δ του Ν. 3463/2006
«Κύρωση Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
3.Την με αριθ.πρωτ.36847/10-08-2011 εγκύκλιο 44 του Υπουργείου Εσωτερικών
αναφορικά με τις«μετακινήσεις εκπροσώπων ΟΤΑ στο εξωτερικό».
4.Την με αριθ. 03/2012 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
Δήμου Λευκάδας σχετική με το πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λευκάδας .
5.Την με αριθ. 97/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπου εγκρίθηκε το πρόγραμμα
Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λευκάδας ,το οποίο περιλαμβάνει τη συμμετοχή του Δήμου
σε Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις στο εσωτερικό και εξωτερικό.
6.Το αριθ. πρωτ:6381/20-4-2012 έγγραφο της Δ/νσης Τουριστικής Πολιτικής και
Συντονισμού-Τμήμα Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, με το
οποίο εγκρίθηκε το πρόγραμμα τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας.
7.Την ανάγκη συμμετοχής του Δήμου στη Διεθνή Τουριστική ΄Εκθεση BORSA
INTERNAZIONALE DEL TURISMO (B.I.T) του Μιλάνου από 14 μέχρι 17 Φεβρουαρίου 2013
με σκοπό την τουριστική προβολή του Δήμου Λευκάδας στο εξωτερικό, στο πλαίσιο μιας
γενικότερης πολιτικής για την ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας
ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Αναλυτικότερα, στις ποικίλες αρμοδιότητες των Δήμων και των Κοινοτήτων, όπως αυτές
αναφέρονται αναλυτικότερα στο άρθρο 75 του Ν.3463/2006, είναι και «η εκπόνηση, υλοποίηση
και συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την
προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού καθώς και η δημιουργία θερέτρων και άλλων
εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών».
Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λευκάδας σε συνεδρίαση
στις 29/2/2012 συζήτησε το θέμα τουριστικής προβολής του Δήμου, με τη συμμετοχή του σε
εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτερικού και γνωμοδότησε τη συμμετοχή του Δήμου και σε
συνεργασία με τους άλλους αρμόδιους φορείς( Π.Ι.Ν, επαγγελματικούς φορείς ,κλπ) σε
εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτερικού .
Η ΄Εκθεση Β.Ι.Τ είναι η μεγαλύτερη ιταλική έκθεση τουρισμού που πραγματοποιείται στο
Μιλάνο και παρουσιάζει μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον.
Στην Β.Ι.Τ 2012 έλαβαν μέρος ως εκθέτες περισσότερες από 2.600 εταιρείες που
προήλθαν από 130 χώρες. Επίσης μεγάλη προσέλευση υπήρξε και από το κοινό που
αναζήτησε πληροφόρηση για τα ταξίδια του και ο συνολικός του αριθμός υπερέβη τις 100.000.
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Παρουσιάστηκαν όπως κάθε χρόνο ειδικοί τομείς τουρισμού και workshops μεταξύ των οποίων
το workshop Ιταλικού Τουρισμού Buy Italy, το workshop BIT BUY CLUB INTERNATIONAL
ειδικά για διεθνείς επαγγελματικές ενώσεις και ομίλους(tourism clubs,ski clubs κ.α) .
Ειδικότερα προτείνουμε:
Α)την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση Β.Ι.Τ του Μιλάνου , λόγω του ότι η Ιταλική
αγορά παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον για τη Λευκάδα.
Β)τον ορισμό ως εκπροσώπου του Δήμου στην εν λόγω ΄Εκθεση, τον Αντιδήμαρχο
Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Αναστάσιο Ι. Γαζή και την έγκριση μετακίνησης του από Λευκάδα –
Αθήνα και Αθήνα-Μιλάνο

με αεροπλάνο και επιστροφή καθώς και την παραμονή του στο

Μιλάνο για 4 ημέρες (13-17/02/2012) προκειμένου να παραστεί στο περίπτερο Ιονίων Νήσων
και να έχει επαφές με Ιταλικούς τουριστικούς φορείς που θα επιμεληθεί και θα συντονίσει ο
οργανωτής του περιπτέρου.
Το κόστος συμμετοχής του ανωτέρω εκπροσώπου θα καθοριστεί σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις”.
Στη συνέχεια πρότεινε το κόστος συμμετοχής να καθοριστεί στο ποσό των 300 € συν
500 ευρώ για μεταφορά υλικού.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
1) Την συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση Β.Ι.Τ του Μιλάνου, λόγω του ότι η Ιταλική
αγορά παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον για τη Λευκάδα.
2) Τον ορισμό ως εκπροσώπου του Δήμου στην εν λόγω ΄Εκθεση, του Αντιδήμαρχου
Πολιτισμού & Τουρισμού κ. Αναστασίου Ι. Γαζή και την έγκριση μετακίνησής του από Λευκάδα
–Αθήνα και Αθήνα-Μιλάνο με αεροπλάνο και επιστροφή καθώς και την παραμονή του στο
Μιλάνο για 4 ημέρες (13-17/02/2012), προκειμένου να παραστεί στο περίπτερο Ιονίων Νήσων
και να έχει επαφές με Ιταλικούς τουριστικούς φορείς που θα επιμεληθεί και θα συντονίσει ο
οργανωτής του περιπτέρου.
Το κόστος συμμετοχής του ανωτέρω εκπροσώπου καθορίζεται μέχρι του ποσού των
300 € για έξοδα μετακίνησης και μέχρι του ποσού των 500 ευρώ για μεταφορά υλικού.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 29/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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