Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ: 02/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης: 02/2012
Στη Λευκάδα και στο Πολιτιστικό Κέντρου του ∆ήµου σήµερα στις 29 του
µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής µετά την
αριθ.πρωτ.4382/23-02-2012 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) Κονιδάρης Κυριάκος
5)Σολδάτος ∆ηµήτριος
6) Μίγκου Άννα
7) Γαζής ∆ιονύσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Λιβιτσάνος Γεράσιµος
2. Βεργίνης Ξενοφώντας
3. Αθανίτης Αντώνης
4. Θεοδωράκης Αλέξιος
5. Χαλκιοπούλου Σταυρούλα
6.Σταύρακα Ευαγγελία

Στη Συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου
Λευκάδας κος Σκιαδαρέσης Σωτήρης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων κος
Λιβιτσάνος Ιωάννης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Υπάλληλο του
∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2o ΠΡΟ Η.∆. : «Συµµετοχή του ∆ήµου στη NEXUS-1η ∆ιεθνή Έκθεση
Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού (Θρησκευτικός, Πολιτιστικός, Αγροτουρισµός,
Θαλάσσιος, Ορειβατικός, Περιπατητικός, Spa & wellness, Γαστρονοµικός κ.λπ.)
από 29-03-2012 έως 01-04-2012 στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο MEC»
Εισηγητής: κ. Γαζής Αναστάσιος,
Πρόεδρος της Επιτροπής
Ο Πρόεδρος, εισηγείται το θέµα ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
αίτηµα από την EUROREAN EXPO για συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας στη NEXUS1η ∆ιεθνή Έκθεση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισµού από 29-03-2012 έως 01-042012 στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο MEC, όπως το συνηµµένο έγγραφο
αναφέρει.
Προτείνουµε τη συµµετοχή του ∆ήµου Λευκάδας στην εν λόγω έκθεση, επειδή
θεωρούµε ότι αποτελεί πρόσφορη δράση για τη γνωστοποίηση και προβολή
εναλλακτικών µορφών τουρισµού που προσφέρει ο ∆ήµος µας. Με δεδοµένα τη
δυνατότητα επικοινωνίας µε ξένους και Έλληνες τουριστικούς πράκτορες, το
γεγονός ότι θα είναι ελεύθερη η είσοδος για τους εµπορικούς επισκέπτες και το
ευρύ κοινό και το γεγονός ότι θα υλοποιηθεί ενόψει των πασχαλινών και
καλοκαιρινών διακοπών, η συµµετοχή µπορεί να αποφέρει σηµαντικά

αποτελέσµατα για τον ζωτικής σηµασίας για την τοπική οικονοµία τοµέα του
τουρισµού.
Ο τρόπος συµµετοχής του ∆ήµου θα γίνει σε συνεννόηση και συνεργασία µε
όλους τους
φορείς που έχουν ήδη εκδηλώσει ή πρόκειται να εκδηλώσουν
ενδιαφέρον για παρουσία τους στην έκθεση»,
και κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να γνωµοδοτήσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, αφού άκουσε την
Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, µετά από διαλογική
συζήτηση
Οµόφωνα γνωµοδοτεί
τη συµµετοχή του ∆ήµου σε συνεργασία µε άλλους φορείς του Νοµού, τουρισµού
κ.α.
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Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

Ο Πρόεδρος

Γαζής Αναστάσιος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

