ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 3ης/18 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 18/2018
Στη Λευκάδα σήμερα στις 29 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00
ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
Διοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. Δ/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσμ. Κατωπόδη), ύστερα από την με αρ. πρωτ.
1423/25-1-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1
Κακλαμάνη Αναστασία
1
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Παπαδόπουλος Ανδρέας
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
5
Γαρύφαλλος Δημήτριος
5
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόμιμα εκλήθησαν)
6
Κούρτης Φίλιππος
6
7
Σέρβος Κων/νος
7
8
Πολίτης Σπυρίδων
8
9
Βλάχος Κων/νος
9
10
Κοντομίχης Ευάγγελος
10
11
Αρβανίτης Σπυρίδων
11
12
Κατηφόρης Χρήστος
12
Η πρόσκληση δόθηκε στον Δήμαρχο
13
Φίλιππας Γεώργιος
13
κ. Κων/νο Δρακονταειδή, που ήταν παρών.
14
Θερμός Ευάγγελος
14
15
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
15
16
Βλάχος Ευστάθιος
16
17
Γιαννιώτης Οδυσσέας
17
18
Τριλίβας Χρήστος
18
19
19
Καρφάκη Μαριάννα
20
Κατωπόδη Ευανθία
20
21
Γρηγόρη Ασπασία
21
22
Βικέντιος Νικόλαος
22
23
Μήτσουρας Πέτρος
23
24
Αραβανής Βασίλειος
24
25
Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα
25
26
Ζουριδάκης Ευτύχιος
26
27
Σκληρός Φίλιππος
27
28
Καββαδάς Θωμάς
28
29
Φρεμεντίτης Χριστόφορος
29
30
Γληγόρης Κων/νος
30
31
Σκληρός Παναγιώτης
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα ένα (31) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η Δ.Σ. Κατωπόδη Ευανθία, αποχώρησε κατά την διάρκεια των ερωτήσεων πριν την έναρξη της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Σκιαδά - Πετούση Ζωϊτσα και Φρεμεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 3 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Βλάχος Κων/νος, Βικέντιος Νικόλαος και Σκληρός Παναγιώτης, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 5 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Αραβανής Βασίλειος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 6 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Πολίτης Σπυρίδων και Καββαδάς Θωμάς, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 7 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Καρφάκη Μαριάννα και Κοντομίχης Ευάγγελος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 9 θέματος της Η.Δ.
ου
Ο Δ.Σ. Μήτσουρας Πέτρος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 11 θέματος της Η.Δ.
ου
Οι Δ.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Βλάχος Ευστάθιος αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 15 θέματος της Η.Δ.

ΘΕΜΑ 9ο της Η.Δ. της αρ. 3ης/2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου:
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση του προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας για
το έτος 2018.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος κ. Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούμενος το θέμα, διάβασε την αρ. 2/2018
απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου, η οποία έχει ως εξής και
ζήτησε την έγκρισή της:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
η
1 Συνεδρίαση
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Από το πρακτικό της υπ΄αριθ. 1η/2018 συνεδρίασης
Της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
του Δήμου Λευκάδας
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 2
Στη Λευκάδα και στην αίθουσα Συνεδριάσεων Επιτροπών Δήμου Λευκάδας σήμερα στις 16 Ιανουαρίου του
έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και
Ανάπτυξης μετά την αριθμ.313 /08-01-2018 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.Περδικάρης Αθανάσιος, Πρόεδρος
1.Γληγόρης Κώστας
2.Καββαδάς Αγγελος
2.Γληγόρη Ασπασία
3.Γράψας Νικόλαος
3.Κατωπόδης Ζαχαρίας
4.Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4.Σολδάτος Πάνος
5.Γαζής Διονύσιος
5.Κατωπόδης Παναγιώτης
6.Γράψα Γεωργία
6.Καββαδά Αικατερίνη
7.Γαρύφαλλος Δημήτρης
7.Καββαδάς Θωμάς
8.Βερύκιος Κώστας
8.Σκιαδαρέσης Σωτήρης
9.Μπάρλας Ηλίας Αναπληρ. μέλος
9.Παξινός Δημήτρης
10.Ζουριδάκης Ευτύχιος Αναπληρ. μέλος
11.Θερμός Μανώλης
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγ. 5 του Κανονισμού της Επιτροπής
Τουρισμού δηλαδή σε σύνολο (19) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παραπάνω (11) μέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σταματέλου Ανθούλα, υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας
ο:
ΘΕΜΑ 2 «Πρόγραμμα δράσεων τουριστικής προβολής Δήμου Λευκάδας 2018».
Εισηγητής : Αθανάσιος Περδικάρης Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής για το πρόγραμμα δράσεων
τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας έτους 2018.
Ανέφερε ότι στα πλαίσια των δραστηριοτήτων – αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής, σύμφωνα με
το άρθρο 3 του Κανονισμού Εσωτερικής της Λειτουργίας είναι ο σχεδιασμός δράσεων και γενικά ενεργειών που
αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση του Δήμου στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως με συμμετοχή σε
εκθέσεις ή διαφήμιση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης ή καταχώρηση σε έντυπα ή εκδόσεις τους ή με οποιονδήποτε
άλλο τρόπο, ενέργειες και δράσεις τις οποίες θα επεξεργάζεται η Επιτροπή και θα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Λευκάδας θέτει προς συζήτηση και επεξεργασία το παρόν σχέδιο Τουριστικής
Προβολής για το 2018, το οποίο μετά την διαμόρφωση και έγκρισή του από την Επιτροπή Τουρισμού θα υποβληθεί
προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διαβιβαστεί στον Ε.Ο.Τ.
προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη.
Έχοντας υπόψη το άρθρο 46 του Ν.4276/2014 (30.7.2014, ΦΕΚ155/Α΄), το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 30 του
Ν.3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α΄) περί τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα
εισηγούμαστε την έγκριση του προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας για το 2018
προκειμένου να υποβληθεί στον ΕΟΤ για παροχή σύμφωνης γνώμης.
Το πρόγραμμα υποβάλλεται σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 5788/20-5-2016 Απόφαση του Γενικού
Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., με θέμα «Eπικαιροποίηση της με Α.Π. 514666/24.12.2014 Εγκυκλίου που αφορά στην
διαδικασία παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και
των Δήμων της Χώρας».
Βάσει των παραπάνω προτείνονται τα εξής:

2

1.

Δημιουργία Ιστοσελίδας - Τουριστικής Πύλης του Δήμου Λευκάδας
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 10.000 ευρώ
Με δεδομένη την χρήση του διαδικτύου από ολοένα και μεγαλύτερη γκάμα χρηστών, με ηλικιακά, επαγγελματικά και
μορφωτικά κριτήρια η έλλειψη Τουριστικής Πύλης στο Δήμο μας δυσχεραίνει την τουριστική ανάπτυξή του στα
πλαίσια της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου που επιδιώκουμε.
Ο Δήμος Λευκάδας, ένας πολύ ελκυστικός τουριστικός προορισμός στην Ελλάδα και το εξωτερικό, βασίζει την
οικονομία του κατά μεγάλο ποσοστό (όπως άλλωστε γίνεται και με την Ελληνική Οικονομία στο σύνολό της) στον
τουρισμό. Με την δημιουργία της Τουριστικής Πύλης αξιοποιούμε το Νο 1 εργαλείο της σύγχρονης τεχνολογίας, το
διαδίκτυο, δίνοντας στους απανταχού χρήστες του, την αμεσότητα της πληροφορίας για την Λευκάδα.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σκοπός μας είναι να καλύπτει:
Αναλυτική παρουσίαση της Λευκάδας του Κάλαμου και του Καστού και ανάδειξη κάθε πτυχής των νησιών και του
συνόλου του Δήμου. Οι πληροφορίες που θα μπορεί να αναζητήσει και να βρει ο χρήστης θα καλύπτουν όλους τους
τομείς. Από την γεωγραφική παρουσίαση του κάθε νησιού, μέχρι τα εφημερεύοντα φαρμακεία, και τις εκδηλώσεις
κάθε ημέρας.
Παρουσίαση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των μοναδικών στοιχείων των νησιών, αλλά και αναλυτική
παρουσίαση των ήδη γνωστών όπως οι παραλίες.
Συλλογή φωτογραφικού υλικού για τα νησιά του Δήμου μας το οποίο θα μπορεί πολύ εύκολα να ανανεωθεί και να
ταξινομηθεί ανά κατηγορίες προκείμενου οι χρήστες να εντοπίζουν αυτό που θα αναζητούν εύκολα και γρήγορα.
Συλλογή βίντεο σχετικών με το Δήμο της Λευκάδας στην οποία θα μπορεί να προστεθεί υλικό και να ανανεωθεί
εύκολα και γρήγορα από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας.
Διαθέσιμα σε ψηφιακή μορφή τα βίντεο και τα έντυπα που έχει εκδώσει ο Δήμος Λευκάδας και όχι μόνο, προκειμένου
οι χρήστες να μπορούν να τα κατεβάσουν και να τα εκτυπώσουν ή να τα προβάλουν στις σταθερές ή φορητές
συσκευές τους.
Αναλυτικό ημερολόγιο όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων της περιοχής, το οποίο θα ανανεώνεται
αυτόματα, χωρίς καμία ενέργεια από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας. Στο ημερολόγιο ο χρήστης θα μπορεί να
εντοπίσει τις τρέχουσες αλλά και τις επερχόμενες εκδηλώσεις στο Δήμο της Λευκάδας, τις τοποθεσίες των
εκδηλώσεων καθώς και την ώρα διεξαγωγής τους.
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Δήμου μας, θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα, πληροφορίες, όπως
χρήσιμα τηλέφωνα, χρήσιμες ιστοσελίδες, εφημερεύοντα φαρμακεία, πληροφορίες για την πρόσβαση, πληροφορίες
για τον καιρό και άλλα.
Δημιουργία ψηφιακού χάρτη στον οποίο οι χρήστες θα μπορούν να εντοπίζουν αξιοθέατα και σημαντικά σημεία του
Δήμου τα οποία θα μπορούν να δουν σε κατηγορίες, ενώ επίσης θα υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για το κάθε ένα
καθώς και λειτουργία πλοήγησης προς το κάθε ένα από αυτά (όπου υπάρχει διαθέσιμη η συγκεκριμένη υπηρεσία της
Google).
Δυνατότητα ανάρτησης, άρθρων, ανακοινώσεων, ενημερώσεων προς τους επισκέπτες του νησιού, αλλά και τους
μόνιμους κάτοικους του Δήμου Λευκάδας. Οι χρήστες της ιστοσελίδας θα μπορούν να εγγραφούν στο σύστημα
ενημερωτικών μηνυμάτων της ιστοσελίδας και να λαμβάνουν αυτομάτως και ηλεκτρονικά πληροφορίες κάθε φορά
που αναρτάται στην ιστοσελίδα νέο άρθρο.
Σελίδα με τηλέφωνα επικοινωνίας με το Δήμο Λευκάδας καθώς και φόρμες επικοινωνίας για την άμεση αποστολή
μηνυμάτων σε συγκεκριμένες και προκαθορισμένες υπηρεσίες του Δήμου Λευκάδας.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αρχικά θα είναι διαθέσιμο σε δύο (2) γλώσσες εκτός από τα Ελληνικά ( Αγγλικά και
Γερμανικά) ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης του περιεχομένου σε περισσότερες γλώσσες στο μέλλον.
Η ιστοσελίδα θα είναι συνδεδεμένη με τα κανάλια του Δήμου Λευκάδας στα social media όπως το Facebook, Twitter,
YouTube κλπ και θα μπορεί να ανακατευθυνθεί σε αυτά μέσα από την ιστοσελίδα.
Για την καλύτερη εμπειρία χρήσης αλλά και για την προώθηση της ιστοσελίδας, οι χρήστες θα μπορούν να
κοινοποιήσουν το περιεχόμενο της σε social media ή μέσω email.
Διασύνδεση της ιστοσελίδας για την παροχή στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας της με την χρήση υπηρεσίας
μέσω της οποίας θα μπορούν να δουν οι διαχειριστές αναλυτικές λεπτομέρειες για την επισκεψιμότητα και τις
ενέργειες των χρηστών.
Υποβολή της ιστοσελίδας στις μηχανές αναζήτησης όπως η Google η Bing και η Yandex.
Με βασικό εργαλείο την Τουριστική Πύλη μπορούμε να διευρύνουμε τη δράση μας και στα εξής:
2. Εμπλουτισμός του φωτογραφικού υλικού
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός για διαφήμιση : 1.000 ευρώ
Πολλά δημοσιεύματα και αφιερώματα στη Λευκάδα από sites και έντυπα στηρίζουν την παρουσίασή τους σε υλικό
που ζητάνε από το Γραφείο Τουρισμού. Το φωτογραφικό υλικό που ανήκει στο Δήμο σήμερα χρειάζεται
επικαιροποίηση και εμπλουτισμό με μια νέα σύγχρονη, εικαστική ματιά, αλλά και ποικιλία για να μην
επαναλαμβάνονται οι ίδιες φωτογραφίες στα ομολογουμένως πολλά αφιερώματα της περιοχής μας.
3. Αρχείο κειμένων
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός για διαφήμιση: 2.500 ευρώ
Δημιουργία αρχείου κείμενων από ειδικούς σε κάθε τομέα που θα περιγράφουν κάθε τουριστική πτυχή της Λευκάδας.
Σκοπός της κειμενογράφησης είναι να συμπληρωθεί να εξασφαλιστεί ένα δυναμικό περιεχόμενο που να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε διαφημίσεις, συνεντεύξεις, στα social media, αλλά και στην τουριστική πύλη του Δήμου που θα
δημιουργηθεί.
4. Επικαιροποίηση παλαιών και δημιουργία νέων θεματικών videos.
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 4.500 ευρώ
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Κρίνεται πλέον αναγκαία η επικαιροποίηση των τριών (3) επιτυχημένων videos που δημιουργήσαμε το 2016 και τα
οποία αφού έλαβαν τη σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Τ. χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις δράσεις μας, σε εκδηλώσεις ή
δόθηκαν ως αναμνηστικά δώρα σε επιλεγμένους επισκέπτες μας.
Εξίσου αναγκαία επίσης είναι και μια άλλη ιδιαίτερη προσέγγιση της περιοχής μας με τη δημιουργία θεματικών
videos.
Τα νέα videos θα αποσκοπούν στην πληρέστερη εικόνα των ενδιαφερομένων για συγκεκριμένες δράσεις που
μπορούν να αναπτύξουν στη Λευκάδα, στον Κάλαμο και τον Καστό. Για παράδειγμα αναφέρουμε:
- Εναλλακτικό τουρισμό με ότι αυτό συμπεριλαμβάνει: τις ποικίλες δράσεις που προσφέρει η Λευκάδα (ιστιοπλοΐα,
paraglide, kitesurf, windsurf, parapente, mountain-bike, ορειβασία, ιππασία, καταδύσεις και άλλες),
- Θρησκευτικό τουρισμό με ταυτόχρονη προβολή και παρουσία της αρχιτεκτονικής της περιοχής,
- Γαμήλιο προορισμό, κ.λπ.
5. Δημιουργία έντυπου υλικού θεματικού τουρισμού
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 500 ευρώ
Για την πληρέστερη παρουσίαση των επιμέρους μορφών και ενοτήτων της Λευκάδας αναγκαία είναι και η έντυπη
μορφή φυλλαδίων θεματικού τουρισμού. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος Λευκάδας θα πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικούς
κατά κατηγορία γνώστες των αντικειμένων με σκοπό την συγκέντρωση θεματικών κειμένων.
6. Δημιουργία μυθοπλασίας για τη Λευκάδα
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 500 ευρώ
Διεθνώς εξελίσσεται η αφηγηματική προσέγγιση το (storytelling ) γύρω από τους τουριστικούς προορισμούς. Σκοπός
μας είναι η "δημιουργία" μιας μυθοπλασίας για τη Λευκάδα, την οποία μπορούμε να αναπαράγουμε σε όλα τα τοπικά
και όχι μόνο μέσα προώθησης και διαφήμισης, έντυπα, οπτικοακουστικά, social media και άλλα. Αυτό απαιτεί
συνεργασία με ιστορικούς και αρχαιολόγους για την σύλληψη, τεκμηρίωση και στη συνέχεια υλοποίηση της
μυθοπλασίας. Με τον τρόπο αυτό η Λευκάδα αποκτά και μία ακόμα εικόνα στα μάτια των επισκεπτών της.
Ενδεικτικά αναφέρουμε την θεωρία του Wilhelm Dörpfeld περί "Ομηρικής Ιθάκης", το μύθο της Σαπφούς, κ.λπ.
7. Προμήθεια υλικού
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 1.000 ευρώ
Πέραν της προμήθειας των υλικών, που ήδη προαναφέραμε, προτείνουμε την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του
Γραφείου Τουρισμού (όπως φωτογραφική μηχανή, τάμπλετ, κ.λπ. ) για τις ανάγκες προώθησης του προορισμού μας
στις εκθέσεις και γενικά στις εκδηλώσεις που εκπροσωπείται ο Δήμος. Επίσης:
- Κατασκευή διαφημιστικών προωθητικών συσκευασιών (όπως τσάντες, υλικά συσκευασίας, κουτάκια κ.λ.π.
- Προμήθεια roll-up τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των τουριστικών εκθέσεων, σε αγγλικά και
ελληνικά.
- Προμήθεια ειδικών αναμνηστικών δώρων (οδηγοί, αναμνηστικές πλακέτες λευκώματα, βιβλία, κ.λπ) καθώς και
παραδοσιακών προϊόντων για προσφορά σε δημοσιογράφους, προσωπικότητες επιστήμης και τέχνης, τουριστικούς
πράκτορες, επίσημους επισκέπτες εκθέσεων ή επίσημους προσκεκλημένους του Δήμου.
8. Δράσεις με τη στήριξη του Ε.Ο.Τ. και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Λόγω του συγκεκριμένου και περιορισμένου κονδυλίου του Δήμου Λευκάδας για τον Τουρισμό αλλά και της
συμμετοχής του σε εξειδικευμένες δράσεις υψηλού κόστους απαιτείται η στήριξη της Π.Ι.Ν. και του Ε.Ο.Τ. Τέτοιες
δράσεις μπορεί να είναι :
Η πρόσκληση και φιλοξενία ελλήνων και αλλοδαπών δημοσιογράφων, η πρόσκληση και φιλοξενία τουριστικών
πρακτόρων, η διαφημιστική καταχώριση της Λευκάδας σε διεθνή ηλεκτρονικά μέσα και ταξιδιωτικά sites, η
προώθηση δράσεων υλοποίησης κινηματογραφικών, τηλεοπτικών παραγωγών, video clips, ντοκιμαντέρ, η
πραγματοποίηση συνεδρίων σε θέματα τουρισμού, η αποστολή υλικού σε εκθέσεις και οποιαδήποτε άλλη δράση που
θα ήταν επιλέξιμη για τον φορέα στήριξης.
9. Μεταφορά έντυπου υλικού του Δήμου Λευκάδας στις τουριστικές εκθέσεις
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 500 ευρώ
10. Μετακινήσεις αιρετών και προσωπικού του Δήμου Λευκάδας για την υποστήριξη των τουριστικών εκθέσεων
και των events
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 4.000 ευρώ
11. Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 500 ευρώ
Προτείνεται η δυνατότητα φιλοξενίας έγκριτων δημοσιογράφων του τουριστικού ρεπορτάζ, υπευθύνων δημοσίων
σχέσεων, τουριστικών πρακτόρων, διάσημων προσωπικοτήτων από το χώρο της τέχνης, της επιστήμης, του
αθλητισμού κ.λπ. και δαπάνες φιλοξενίας - ξενάγησής τους. Αναλυτικότερα στη δράση αυτή περιλαμβάνονται
δαπάνες για ενοικιάσεις αυτοκινήτων, κόστος καυσίμων, οδηγός, ξεναγός, αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, διατροφή
και οτιδήποτε άλλο κριθεί αναγκαίο για την καλύτερη προβολή του τόπου στις ομάδες αυτές.
12. Συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας στις παρακάτω εκθέσεις για το 2018:
Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ:
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
11-13 BIT, Milano, Ιταλία
22- 25 International Fair of Tourism, Βελιγράδι, Σερβία
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ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
13-15 MITT, Moscow, Ρωσία
7-11 ITB, Berlin, Γερμανία
23-25 B.M.T. Napoli, Borsa Mediterranea del Turismo, Ιταλία
Β ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
ΔΥ World Travel Market, London, Αγγλία
ΔΥ Philoxenia, Θεσσαλονίκη
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
GRECKA PANORAMA, Βαρσοβία - Πολωνία
Greek Tourism Expo, Αθήνα
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας για το
2018, ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής να τοποθετηθούν σχετικά και να καταθέσουν τις δικές τους
προτάσεις και απόψεις. Μέσα σε κλίμα γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου τέθηκαν ερωτήματα και
πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις από τους παρευρισκόμενους.
Συγκεκριμένα:
Ο κ. Ζουριδάκης προτείνει να δώσουμε προτεραιότητα στην ολοκλήρωση της ιστοσελίδας να είναι είναι έτοιμη μέχρι
το Πάσχα . Αν είναι εφικτό να συμμετέχουμε σε αρκετές εκθέσεις, στην έκθεση της Ολλανδίας και όπου δε μπορεί ο
Δήμος να πάει, να καλεί άλλους φορείς να συμμετέχουν. Επίσης τόνισε ότι πρέπει οι φορείς που εμπλέκονται στο
τουριστικό προϊόν π.χ. η Ενωση Ξενοδόχων, το Εμπορικό Επιμελητήριο κ.λπ. να πραγματοποιήσουν σεμινάρια έτσι
ώστε να εκπαιδευτούν οι εργαζόμενοι για σωστό servis, ευγένια, ποιότητα φαγητού, τιμές, διότι το καλοκαίρι δέχτηκε,
όπως ανάφερε, αρκετά παράπονα από τους επισκέπτες μας.
Ο κ. Μπάρλας αναπλ.μέλος, τόνισε ότι πρέπει να δοθεί λύση στο πρόβλημα με το παρκινγκ που παρουσιάζεται
έντονα τους καλοκαιρινούς μήνες καθώς επίσης και στο πρόβλημα της χαμηλής πίεσης στην ύδρευση.
Ο κ. Σκλαβενίτης επεσήμανε ότι πρέπει να ανεβάσουμε τις δομές μας έτσι ώστε να αποκλείσουμε το φτηνό τουρισμό.
Συμφώνησε με τον κ. Ζουριδάκη στη πραγματοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης προσωπικού των τουριστικών
επιχειρήσεων.
Ο κ. Καββαδάς Αγγελος ανέφερε ότι πρέπει να γίνει αποκατάσταση μονοπατιών σε συνεργασία με την Περιφέρεια.
Να υπάρξει οργανωμένο δίκτυο, έτσι ώστε να ενταχθεί στο γενικότερο πλάνο προβολής του Δήμου μας στα πλαίσια
και του εναλλακτικού τουρισμού. Τέλος τόνισε ότι πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία ιδιωτών και επαγγελματιών με
το Δήμο.
Ο κ. Θερμός Μανώλης συμφώνησε με την τοποθέτηση του κ. Καββαδά και επεσήμανε ότι πρέπει να υπάρχει
τουριστικό χρονικό πλαίσιο «έναρξης-λήξης της σαιζόν με κανονισμούς» .
Ο κ. Βερύκιος μέλος της Επιτροπής τόνισε ότι λείπει η οργάνωση και η μεθοδολογία δηλ. είμαι μέλος της Επιτροπής
και δεν έχω χρεωθεί να κάνω κάτι. Δεν πρέπει να περιμένουμε από το Δήμο και τους υπαλλήλους να
πραγματοποιήσουν τις προτάσεις μας. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι. Πρέπει όλοι μας να δουλέψουμε , να γίνει
καταμερισμός εργασιών και να αναλάβει ο καθένας μας να διεκπεραιώσει κάποια εργασία π.χ. ένα άτομο από τους
φορείς-επαγγελματίες να ασχοληθεί να κάνει σύσταση στους εργολάβους-μηχανικούς για τις εργασίες δίπλα σε
ενοικιαζόμενα –τουριστικές επιχειρήσεις. Να δημιουργήσουμε Επιτροπή Ιδιωτών.
Ο κ. Γράψας Νίκος είπε να στοχεύσουμε σε δράσεις, εκδηλώσεις αλλά και υποδομές που θα βοηθήσουν στην
ανάδειξη της Λευκάδας όπως π.χ. να είναι επισκέψιμο το Κάστρο, το υπό ανάδειξη Αρχαίο Θέατρο, να αναπτύξουμε
το Μύθο της Ιθάκης, κλπ. Η Λευκάδα πρέπει να αποκτήσει ταυτότητα ως ο Δήμος του πολιτισμού και της ιστορίας,
ταυτιζόμενος με όλα τα χαρακτηριστικά της ποιότητας και της προστασίας του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος.
Κλείνοντας ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αντιδήμαρχος Θανάσης Περδικάρης ανέφερε τα εξής: «Είναι γεγονός ότι τα
τελευταία χρόνια η τουριστική προβολή του Δήμου Λευκάδας είναι συστηματική και στοχευμένη. Η παρουσία μας σε
εκδηλώσεις ή εκθέσεις, σε Ελλάδα και εξωτερικό, οι επαφές, οι συζητήσεις για ενδεχόμενες επενδύσεις, το
οπτικοακουστικό υλικό που επιλέξαμε και χρησιμοποιούμε, η έντυπη και ηλεκτρονική διαφήμιση, η πληθώρα
σημαντικών εκδηλώσεων που διοργανώνουμε ή συνδιοργανώνουμε, κλπ έχουν ως αποτέλεσμα την προώθηση μιας
εντελώς διαφορετικής και απολύτως θετικής εικόνας για το Δήμο μας. Υπάρχει πλέον αναγνωρισιμότητα σε επίπεδο
που, ανάλογα με τις δυνατότητες, μας ικανοποιεί. Προφανώς οι δυσκολίες, οι ελλείψεις, κλπ δημιουργούν
προβλήματα τα οποία όμως δεν πρέπει να επιτρέψουμε να μας εμποδίσουν να προσεγγίσουμε το στόχο μας.
Προσπαθήσαμε, προσπαθούμε και θα προσπαθήσουμε εντονότερα να συνδυάσουμε και να αξιοποιήσουμε όλα τα
ατού που διαθέτουν τα νησιά μας με στόχο μια διαφορετική τουριστική πρόταση, πέρα από τα όσα μέχρι σήμερα
αναδεικνύουμε και που θα είναι συμβατή με τις νέες απαιτήσεις που προβάλλουν σήμερα αλλά και πιο έντονα στο
άμεσο μέλλον. Πρόκειται για δύσκολη προσπάθεια που αναγκαστικά πρέπει να είναι συλλογική για να υπάρξουν
θετικά αποτελέσματα. Εκτιμάμε ότι μόνο με ειλικρινή και γόνιμο διάλογο θα μπορέσει να προκύψει συνεργασία σε
υψηλό επίπεδο με τελικό στόχο τα μέγιστα δυνατά οφέλη για την τοπική κοινωνία.»
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λευκάδας αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έλαβε υπόψη
της την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
Ομόφωνα γνωμοδοτεί θετικά
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Για την έγκριση του Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λευκάδας για το έτος 2018 όπως
αυτό παρουσιάζεται στην Εισήγηση της παρούσας Απόφασης.
Η παρούσα Απόφαση θα διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2/2018.»

Ακολούθησε συζήτηση με ομιλίες και τοποθετήσεις των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν δεκαεννέα (19) δημοτικοί σύμβουλοι.
Λευκό ψήφισε ο κ. Γληγόρης Κων/νος.
Μετά τα παραπάνω, το Δημ. Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την έγκριση του προγράμματος δράσεων τουριστικής προβολής του Δήμου Λευκάδας για το έτος
2018, όπως καταρτίστηκε με την αρ. 2/2018 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής του Δήμου Λευκάδας και αναλυτικά αναφέρεται στην ανωτέρω εισήγηση.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 18/2018.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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