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ΑΡΗΘΜ.ΠΡΧΣ: 10524/11-10-2017 

Λήτη απόθαζηρ πεπί έγκπιζη ζςμμεηοσήρ ηος Γήμος Εαγοπάρ – Μοςπεζίος 

ζηην  Γιεθνή Έκθεζη για Διδικέρ  και Δναλλακηικέρ Μοπθέρ Σοςπιζμού 

«NOSTOS 2017»  ζηην Ναύπακηο , ζύμθυνα με ηην ςπ΄απιθμ. ππυη. 10116/02-

10-2017 ειζήγηζη ηηρ Δπιηποπήρ Σοςπιζηικήρ Ανάπηςξηρ ηος Γήμος. 

 

 

Γήμαπσορ: Κοςηζάθηηρ Παναγιώηηρ 

 

ΤΝΘΔΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

Ππόεδπορ: Υιώηηρ Γημήηπιορ  

Ανηιππόεδπορ : Καηζιθόρ Απόζηολορ   

Γπαμμαηέαρ: Κοςηζελίνηρ Πποκόπιορ    

  

ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

2.ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΓΔΧΡΓΗΑ  

3. ΚΟΝΣΟΓΗΧΡΓΟ ΑΠΟΣΟΛΟ  

4.ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

5.ΒΑΣΑΡΓΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

6. ΓΑΡΤΦΑΛΛΟΤ ΑΝΑΣΑΗΟ  

7. ΚΑΟΤΝΑ ΒΑΗΛΔΗΟ  

8.ΡΔΠΑΝΗΓΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

9. ΜΠΡΗΕΖ ΘΔΟΓΧΡΟ  

10.ΛΑΚΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ  

11.ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ  

12.ΚΑΜΠΟΤΡΖ ΝΗΚΟΛΑΟ 

13.ΣΑΠΡΑΕΖ ΒΑΗΛΔΗΟ  

14. ΚΟΤΡΔΛΑ ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΟ      

ΑΠΟΝΣΔ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ :  

1.ΑΛΣΗΝΖ ΑΝΔΣΖ  

2.ΛΔΒΔΝΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ  

3.ΑΜΑΡΑ ΜΑΡΗΑ  

4. ΥΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ - ΜΑΡΗΝΟ  
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ΠΑΡΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ:  

1.ΦΑΘΑ ΓΔΧΡΓΗΟ - Γ.Κ. ΕΑΓΟΡΑ  

2. ΚΟΤΦΟΓΗΑΝΝΖΓΖΜΖΣΡΗΟ - Σ.Κ. ΜΑΚΡΤΡΡΑΥΖ  

3. ΜΑΡΓΑΡΗΣΖΣΔΦΑΝΟ - Σ.Κ. ΑΝΖΛΗΟΤ  

4.ΑΛΣΗΝΖ ΣΤΛΗΑΝΟ – ΒΔΡΓΟ  - Σ.Κ. ΚΗΟΤ  

5.  ΝΑΝΟ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ - Σ.Κ. ΣΑΓΚΑΡΑΓΑ  

ΑΠΟΝΣΔ ΠΡΟΔΓΡΟΗ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ & ΣΟΠΗΚΧΝ ΚΟΗΝΟΣΖΣΧΝ :  

1.ΥΗΧΣΖ ΝΗΚΟΛΑΟ -Σ.Κ. ΠΟΤΡΗΟΤ  

2. ΥΡΗΣΟΓΟΤΛΟΤ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟ - Σ.Κ. ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ  

3. ΜΑΜΟΤΡΖ  ΔΤΑΓΓΔΛΟ - Σ.Κ. ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

4. ΝΑΝΟ ΚΧΝ/ΝΟ - ΔΚΠΡΟΧΠΟ Σ.Κ. ΞΟΤΡΤΥΣΗΟΤ.  

 

  ύκθσλα κε ηε κε αξηζκό πξση:10060/29-09-2017  έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ  

θ. Πξνέδξνπ, πνπ επηδόζεθε θαηά ηα λόκηκα θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 

3852/2010.  

Ο Γήκαξρνο θ. Κνπηζάθηεο Παλαγηώηεο, πξνζθιήζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 67 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη παξέζηε ζηελ ζπλεδξίαζε. 

Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, θ. Κνπηζειίλεο Πξνθόπεο, 

πξνζήιζε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Καηόπηλ ηνύηνπ, θαη’ αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3463/2006, 

ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηνπ ηζρύνληνο θαλνληζκνύ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ 

πξνβιέπνπλ ηελ αλαπιήξσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζε 

πεξίπησζε απνπζίαο ηνπ, ηνλ θ. Γξακκαηέα ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

αλαπιεξώλεη, ζηελ παξνύζα ζπλεδξίαζε, θη έσο ηελ πξνζέιεπζε ηνπ, ν πξώηνο ζε 

ζεηξά πιεηνςεθώλ ύκβνπινο ηνπ επηηπρόληνο ζπλδπαζκνύ, θ. νπιδάηνο 

Απόζηνινο. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Γ.Κ. Εαγνξάο θ. Φαζάο Γεώξγηνο πξνζήιζε θαηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 2νπ ζέκαηνο εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Κηζζνύ θ. Αιηίλεο ηπιηαλόο – Βέξγνο πξνζήιζε θαηά 

ηελ δηάξθεηα ησλ εξσηήζεσλ πξηλ ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο. 

Μεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο έγηλε ελεκέξσζε 

από ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη ηνλ θ. Γήκαξρν, ζρεηηθά κε ην 

ππ΄αξηζκ. πξση. 1655/146892/08-09-2017 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 

Θεζζαιίαο – ηεξεάο Διιάδαο (Γηεύζπλζε Κνηλσθειώλ Πεξηνπζηώλ – Σκήκα 

Δπνπηείαο) πνπ αθνξά ην Ναλνπνύιεην Κιεξνδόηεκα. 

Σν 10ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο πξνηάζεθε θαη ζπδεηήζεθε κεηά ηελ 

ζπδήηεζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

Μεηά ηελ ζπδήηεζε ησλ ζεκάησλ εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο ηεο κείδνλνο κεηνςεθίαο θ. Κακπνύξεο Νηθόιανο, δήηεζε δηεπθξηλήζεηο 
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ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή παιαηόηεξεο απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ γηα ηελ 

πεξίθξαμε θαη πόξηα ζηελ θαηαζθήλσζε ηεο ΥΑΝ ζηνλ Άγην Ησάλλε. Δπίζεο δήηεζε 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηελ αζθάιηζε θαη ηηο πηλαθίδεο  νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ θαζώο 

θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ θαη ηηο θζνξέο πνπ έρεη ππνζηεί από 

ηελ ρξήζε( ρνξηνθνπηηθά θ.ι.π.).  

ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο απάληεζε ν θ. Γήκαξρνο θαη νη Αληηδήκαξρνη θ. 

Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο  θαη θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο θαη ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. 

Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία. 

Ο Πξόεδξνο ηεο Σ.Κ. Σζαγθαξάδαο θ. Νάλνο Παλαγηώηεο δήηεζε ελεκέξσζε 

γηα ην πνπ βξίζθεηαη ν δηαινγέαο θαζηάλσλ πνπ δηαζέηεη ν Γήκνο. 

ηελ παξαπάλσ εξώηεζε απάληεζε ν Αληηδήκαξρνο Γ.Δ. Μνπξεζίνπ, θ. 

νπιδάηνο Απόζηνινο ν νπνίνο δηεπθξίληζε όηη βξίζθεηαη ζηελ δηάζεζε ησλ 

παξαγσγώλ ηεο Γ.Δ. Μνπξεζίνπ. 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α  Α Π Ο Φ Α  Ζ   

  Από ην πξαθηηθό ηεο 13εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - Μνπξεζίνπ, πνπ ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ Εαγνξάο -Μνπξεζίνπ, ζηε Εαγνξά, ηελ 06.10.2017, εκέξα Παξαζθεπή θαη 

ώξα 19:30. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο.  

ηε πλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε Γεκνηηθή Τπάιιεινο θ. Σζόγθα Αηθαηεξίλε, 

γηα ηε ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.  

 

ΘΔΜΑ : 8ο  Δκηόρ ημεπηζίαρ διάηαξηρ  

Λήςε απόθαζεο πεξί έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ζηελ  

Γηεζλή Έθζεζε γηα Δηδηθέο  θαη Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Σνπξηζκνύ «NOSTOS 2017»  

ζηελ Ναύπαθην , ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. πξση. 10116/02-10-2017 εηζήγεζε ηεο 

Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ. 

 Ο θ. Πξόεδξνο, εηζήγαγε ην 8ν ζέκα εθηόο εκεξεζίαο δηάηαμεο θαη εμέζεζε όηη: 

Σν παξόλ ζέκα, εηζάγεηαη ζην Γεκνηηθό πκβνύιην εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο,  

πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί έγθαηξα ε ζρεηηθή απόθαζε. 

ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξαγξ. 6 ηνπ λένπ Κ.Γ.Κ. Ν. 

3463/06, γηα λα ζπδεηεζεί ζέκα σο θαηεπείγνλ θαη λα ιεθζεί απόθαζε γη’ απηό, 

πξέπεη πξώηα λ’ απνθαζηζζεί από ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ 

ησλ κειώλ ηνπ, όηη ην ζέκα απηό είλαη θαηεπείγνλ. 

ηε ζπλέρεηα, o θ. Πξόεδξνο, θάιεζε ην ζώκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Σν Γ.. αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 παξαγξ. 6 ηνπ λένπ Κ.Γ.Κ. Ν. 

3463/06 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ  

ΚΡΗΝΔΗ ΣΟ ΘΔΜΑ Χ ΚΑΣΔΠΔΗΓΟΝ 

 

Ο θ.  Πξόεδξνο, έζεζε ππόςε ηνπ ζώκαηνο ηελ  ππ’ αξηζκ. πξση. 10116/02-

10-2017 εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ, 

ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα παξαθάησ: 

******************************** 

 

ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΖΜΟΤ ΕΑΓΟΡΑ ΜΟΤΡΔΗΟΤ 

 

Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Κν Υηώηε Γεκήηξην 

Θέκα, Ο Γήκνο Εαγνξάο Μνπξεζίνπ ζηε NOSTOS 2017 

Έρνληαο ζθνπό ηελ ελίζρπζε ηεο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ν Γήκνο Εαγνξάο 

Μνπξεζίνπ εμαζθάιηζε κέζσ ηεο ΠΔΓ ηε ζπκκεηνρή ζηε κνλαδηθή Γηεζλή Έθζεζε 

απνθιεηζηηθά γηα Δηδηθέο θαη Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Σνπξηζκνύ πνπ ζα δηεμαρζεί ζηε 

Ναύπαθην 13 – 16 Οθησβξίνπ. 

ην πιαίζην έρνπλ θαιεζηεί νη Δπηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο καο λα 

επηθνηλσλήζνπλ κε ην Γήκν γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηε δσξεάλ ζπκκεηνρή ηνπο ζηε 

NOSTOS EXPO 2017, σο εθζέηεο, θαζώο θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο εξγαζίεο ηνπ 

NOSTOS FORUM 2017.  

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη έρεη εμαζθαιηζηεί από ηε δηνξγάλσζε ζεκαληηθόο 

αξηζκόο Hosted Buyers πνπ ζα βξίζθνληαη ζηε Ναύπαθην ηηο εκέξεο ηεο Έθζεζεο 

γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ Β2Β επαθέο κε επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα.  

Οη Hosted buyers είλαη tour operators θαη εμεηδηθεπκέλα ηαμηδησηηθά γξαθεία 

πνπ απνδεδεηγκέλα αζρνινύληαη κε ην είδνο απηό ηνπ ηνπξηζκνύ θαη νη νπνίνη 

επηζπκνύλ λα εληάμνπλ ζηα πξνγξάκκαηα ηνπο θαη λα πξνζθέξνπλ ζην πειαηνιόγην 

ηνπο λέεο άγλσζηεο γηα ηηο αγνξέο απηέο πεξηνρέο, όπσο είλαη νη πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο.  

Οη ρώξεο πξνέιεπζεο ηνπο είλαη Γεξκαλία, Γαιιία, Διβεηία, Απζηξία, 

Οπγγαξία, Γαλία, νπεδία, Ρσζία, Κξναηία, εξβία, Ρνπκαλία θαη Σνπξθία, ελώ ζα 

θηινμελεζνύλ θαη γξαθεία ηεο Διιάδαο πνπ αζρνινύληαη κε ηνλ εηζεξρόκελν 

ηνπξηζκό απηνύ ηνπ είδνπο θαη εθπξνζσπνύλ αγνξέο όπσο ε Ακεξηθή, ε Κίλα, νη 

Ηλδίεο θιπ. 

ην FORUM, ην πξόγξακκα ηνπ νπνίνπ έρεη νξηζηηθνπνηεζεί ζε πνζνζηό 90% 

πεξίπνπ ζπκκεηέρνπλ θαη θαηαζέηνπλ ηηο απόςεηο ηνπο θαηαμησκέλνη Αθαδεκατθνί 

όπσο ν Μηράιεο Καβαξαηδήο,  Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο Μάξθεηηλγθ, Παλεπηζηήκην 
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ηνπ Λέζηεξ, Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαη ν Θεόδσξνο Μεηαμάο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Σκ. 

Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ, Δξγαζηήξην Σνπξηζηηθνύ ρεδηαζκνύ, Έξεπλαο θαη 

Πνιηηηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο, θαζώο επίζεο θαη εθπξόζσπνη μέλσλ θαη 

Διιεληθώλ θνξέσλ θαη Δπηρεηξήζεσλ κε κεγάιε εκπεηξία ζε ζέκαηα αλάπηπμεο θαη 

πξνώζεζεο πξννξηζκώλ θαη Δπηρεηξήζεσλ κε επίθεληξν ηηο Δηδηθέο θαη Δλαιιαθηηθέο 

Μνξθέο Σνπξηζκνύ. 

Ζ NOSTOS 2017 δηνξγαλώλεηαη από ην Γήκν Ναππαθηίαο, ζηελ πεξηνρή ηνπ 

νπνίνπ έρνπλ ήδε γίλεη ζεκαληηθέο επελδύζεηο ζηνλ ηνκέα ηνπ ελαιιαθηηθνύ – 

ζεκαηηθνύ ηνπξηζκνύ, ν νπνίνο ζεσξείηαη από ηα κεγάια ζηνηρήκαηα γηα ην ζύλνιν 

ηνπ ειιεληθνύ ηνπξηζηηθνύ θιάδνπ. 

Ζ δηνξγάλσζε ηειεί ππό ηελ αηγίδα ησλ ππνπξγείσλ Σνπξηζκνύ, Δζσηεξηθώλ, 

Ναπηηιίαο & Νεζησηηθή Πνιηηηθήο, Πνιηηηζκνύ & Αζιεηηζκνύ, Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & 

Σξνθίκσλ, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνύ, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο 

Γεληάο, ηνπ Visitgreece.gr, ηεο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδαο, ηεο Κεληξηθήο 

Έλσζεο Δπηκειεηεξίσλ Διιάδνο, ηεο Έλσζεο Πεξηθεξεηώλ Διιάδαο, ηεο 

Οκνζπνλδίαο Διιεληθώλ πλδέζκσλ Γξαθείσλ Σνπξηζκνύ & Σνπξηζηηθώλ 

Πξαθηνξείσλ (fedHATTA), ηεο Έλσζεο Πινηνθηεηώλ Διιεληθώλ θαθώλ Σνπξηζκνύ 

θαη ηεο πλνκνζπνλδίαο Δπηρεηξεκαηηώλ Σνπξηζηηθώλ Καηαιπκάησλ Διιάδνο 

(ΔΣΚΔ). 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα απεπζύλνληαη 

θαη ζηελ ηζηνζειίδα www.nostosexpo.gr . 

ηελ έθζεζε από ηνλ Γήκν Εαγνξάο Μνπξεζίνπ ζα παξεπξεζεί ν Πξόεδξνο 

ηεο Σνπξηζηηθήο  Δπηηξνπήο θαη έλαο ππεξεζηαθόο παξάγνληαο. 

 

Ο ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ 

ΟΤΛΓΑΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ 

******************************** 

Καηόπηλ, ν θ. Πξόεδξνο δήηεζε από ην ζώκα  λα απνθαζίζεη επί ηνπ 

ζέκαηνο.  

Τπέπ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο – Μνπξεζίνπ ζηελ Γηεζλή Έθζεζε 

γηα Δηδηθέο θαη Δλαιιαθηηθέο  Μνξθέο Σνπξηζκνύ «NOSTOS 2017», ε νπνία ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ Ναύπαθην ην δηάζηεκα 13-16 Οθησβξίνπ 2017, ζύκθσλα κε 

ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο ηνπ Γήκνπ, ςήθηζαλ όινη νη 

παξόληεο  Γεκνηηθνί ύκβνπινη, ήηνη: 

Ο Αληηδήκαξρνο  θ. νπιδάηνο Απόζηνινο, ν Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 

θ. Υηώηεο Γεκήηξηνο, ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θ. Υξηζηνδνύινπ Γεσξγία,   

ν Αληηδήκαξρνο θ. Κνληνγηώξγνο Απόζηνινο,ν Αληηδήκαξρνο θ. Μαξγαξίηεο 

Κσλζηαληίλνο, νη Γεκνηηθνί ύκβνπινη θ. Βαζηαξδήο Κσλζηαληίλνο,θ. Γαξπθάιινπ 

http://www.nostosexpo.gr/
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Αλαζηάζηνο, θ. Κανπλάο Βαζίιεηνο, ν Αληηδήκαξρνο θ. Ρεπαλίδεο Βαζίιεηνο, ν 

Αληηπξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ.Καηζηθόο Απόζηνινο,νη Γεκνηηθνί 

ύκβνπινη, θ. Μπξίδεο Θεόδσξνο, θ. Λάζθνο Κσλζηαληίλνο, θ. Δπαγγέινπ Νηθόιανο, 

θ. Κακπνύξεο Νηθόιανο, θ. Σζαπξάδεο Βαζίιεηνο θαη  θ. Κνπξειάο Σξηαληάθπιινο.  

 

Ο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θ. Κνπηζειίλεο Πξνθόπηνο πξνζήιζε  

θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ έιαβε ππόςε :  

 Σελ ππ’ αξηζκ. πξση. 10116/02-10-2017 εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ, θ. νπιδάηνπ 

Απόζηνινπ  

 Σ’ απνηειέζκαηα ηεο νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο  

 Σηο δηάθνξεο ηνπνζεηήζεηο    

 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε  

 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΧΝΑ 

 

Πξνεγθξίλεη, ζύκθσλα κε ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο Σνπξηζηηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Πξνβνιήο ηνπ Γήκνπ , ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Εαγνξάο - 

Μνπξεζίνπ, ζηελ Γηεζλή Έθζεζε γηα Δηδηθέο θαη Δλαιιαθηηθέο Μνξθέο Σνπξηζκνύ 

«NOSTOS 2017», πνπ  ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην δηάζηεκα 13-16 Οθησβξίνπ 2017 

ζηελ Ναύπαθην θαη ζηελ νπνία ζα παξαβξεζεί ν Πξόεδξνο ηεο Σνπξηζηηθήο 

Δπηηξνπήο θ. νπιδάηνο Απόζηνινο  θαη έλαο ππεξεζηαθόο παξάγνληαο. 

 

Ζ απόθαζη αςηή πήπε απιθμό 254/2017.  

Αθνύ αλαγλώζζεθε θαη ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη σο 

εμήο:  

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..               ΣΑ ΜΔΛΖ  

(ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΤΠΟΓΡΑΦΔ)  

                              ΠΗΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ,11.10.2017  

O ΓΖΜΑΡΥΟ ΕΑΓΟΡΑ - ΜΟΤΡΔΗΟΤ  

 

ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ ΚΟΤΣΑΦΣΖ  
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