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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, σήμερα
14 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του
Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους, εκπροσώπους
φορέων και ιδιώτες κ.κ.: 1)Ευστράτιο Βαρδάκη – Πρόεδρο, 2)Αριστείδη
Τηλιγάδη, 3)Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, 4)Ντέζη Πετσοπούλου,
5)Άγγελο Ματθαίου, 6)Αριστομένη Σταματόπουλο, τακτικά Μέλη, καθώς
και 7)Βάνα Μπεντεβή – αναπληρωματικό μέλος, μετά από την υπ’ αριθ.
πρωτ.: 36650/10-11-2017 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ.
Ευστράτιου Βαρδάκη, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο και με αποδεικτικό παραλαβής στα Μέλη σύμφωνα με τις
διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010
(Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι κ.κ. 1)Γεώργιος
Ντίνος, 2)Δημήτριος Τριανταφυλλόπουλος, 3)Γεώργιος Ράλλης,
4)Αναστάσιος Μαστροκούκος, 5)Ντόρα Κατσωνοπούλου τακτικά Μέλη,
λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου
έντεκα (11) Μελών παραβρέθηκαν επτά (7) Μέλη σύμφωνα με την
παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Δημιουργία έντυπου τουριστικού οδηγού
Δήμου Αιγιαλείας».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ευστράτιος Βαρδάκης ανακοινώνει
το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια εισηγείται τα εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Για την τουριστική προβολή του Δήμου μας και τις ανάγκες
πληροφόρησης – εξυπηρέτησης επισκεπτών και τουριστών της
περιοχής μας θα πρέπει να εκδώσουμε τουριστικό έντυπο οδηγό
γραμμένο σε δυο γλώσσες (ελληνική και αγγλική) που θα περιλαμβάνει
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όλα τα αξιοθέατα του Δήμου Αιγιαλείας και θα παρέχει γενικές
πληροφορίες για την ιστορία, το λαϊκό πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον.
Επίσης θα παρουσιάζεται η Αιγιάλεια και οι τρείς βασικοί
προορισμοί της το Κέντρο, Ανατολική και Δυτική και τέλος όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον αθλητισμό, τις εκδηλώσεις της
περιοχής, τα παραδοσιακά προϊόντα, τα καταλύματα και την
διασκέδαση.
Κατόπιν των ανωτέρω και στο πλαίσιο των προτάσεων της
Επιτροπής για την προβολή του Δήμου μας εισηγούμαι την δημιουργία
ενός έντυπου τουριστικού οδηγού και σύμφωνα με τις διατάξεις του
Άρθρου 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) παρακαλώ να
αποφασίσουμε σχετικά.
Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
Αφού άκουσε την Εισήγηση του Προέδρου κ. Ευστράτιου
Βαρδάκη και έλαβε υπόψη το γεγονός ότι ο Δήμος δεν διαθέτει έντυπο
τουριστικό οδηγό για την ενημέρωση των επισκεπτών του Δήμου μας,
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) μετά από διαλογική συζήτηση,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την έκδοση
τουριστικού έντυπου οδηγού, γραμμένο σε δυο γλώσσες (ελληνική και
αγγλική) που θα περιλαμβάνει όλα τα αξιοθέατα του Δήμου Αιγιαλείας
και θα παρέχει γενικές πληροφορίες για την ιστορία, το λαϊκό πολιτισμό,
το φυσικό περιβάλλον.
Επίσης θα παρουσιάζεται η Αιγιάλεια και οι τρείς βασικοί
προορισμοί της το Κέντρο, Ανατολική και Δυτική και τέλος όλες τις
απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον αθλητισμό, τις εκδηλώσεις της
περιοχής, τα παραδοσιακά προϊόντα, τα καταλύματα και την
διασκέδαση.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2017.
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Σωστό αντίγραφο από το πρωτότυπο
που βρίσκεται στο αρχείο μας
Αίγιο 22/11/2017
Ο Βεβαίων Πρόεδρος της Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
Δήμου Αιγιαλείας
Ευστράτιος Βαρδάκης
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