ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 5/12 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 97
Στη Λευκάδα σήμερα στις 19 του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα
18.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
5η/6265/15-3-2012 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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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Αραβανής Ανδρέας
Γαζής Αναστάσιος
Σώλος Φώτιος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Βεργίνης Ξενοφών
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Καββαδάς Αθανάσιος
Νικητάκης Μάρκος
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Καρβούνης Σπυρίδων
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Μελάς Βασίλειος
Λάζαρη Πηνελόπη
Κονιδάρης Κυριάκος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Αραβανής Γεράσιμος
Σίδερης Αντώνιος

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.
ΘΕΜΑ 15ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 5/12 Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Απόφαση Δ.Σ. για την έγκριση του προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου
Λευκάδας έτους 2012.
Εισηγητής: κ.Γαζής Αναστάσιος-Εντεταλμένος Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος Π.Κ.
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Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, κ.Αναστάσιος Γαζής, εισηγούμενος το θέμα,
είπε στο Δ.Σ.:
Θέτουμε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
1.τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
2.τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3498/2006 (Φ.Ε.Κ. 230 /Α΄) «Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού
και λοιπές διατάξεις»
3.τη με αριθμ.15566/23-11-2011 εγκύκλιο Γενικής Γραμματείας Τουρισμού
4.τη με αριθμ.3/2011 γνωμοδότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής για
συμμετοχή του Δήμου σε τουριστικές εκθέσεις για το 2011-2012
5.τη με αριθμ.03/2012 γνωμοδότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής για
έγκριση του προγράμματος τουριστικής προβολής για το έτος 2012
6.την ανάγκη προβολής του τουριστικού προϊόντος του Δήμου και κατάρτισης προγράμματος
τουριστικής προβολής του τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό, στο πλαίσιο μιας
γενικότερης πολιτικής για την ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση των συνθηκών και της ποιότητας
ζωής της τοπικής κοινωνίας.
Αναλυτικότερα,
Σύμφωνα με το άρθρο

30 του Ν.3498/2006 (Φ.Ε.Κ. 230 /Α΄) «Ανάπτυξη ιαματικού

τουρισμού και λοιπές διατάξεις» για διαφημιστικά προγράμματα και γενικά ενέργειες που
αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση της χώρας ή περιοχών αυτής στο εσωτερικό και
εξωτερικό, ιδίως με συμμετοχή σε εκθέσεις ή διαφημίσεις σε Μέσα μαζικής Ενημέρωσης ή
καταχωρήσεις σε έντυπα ή εκδόσεις τους ως και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και τα οποία
καταρτίζονται ή υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου, της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και γενικά του ευρύτερου τομέα, όπως αυτός κάθε φορά προσδιορίζεται,
ανεξάρτητα αν εκτελούνται με χρηματοδότηση από πόρους εθνικούς ή ευρωπαϊκούς ή ιδίους
πόρους του φορέα υλοποίησής τους, πρέπει να τελούν σε πλήρη εναρμόνιση προς το γενικό
σχεδιασμό και την εξυπηρέτηση των στόχων του προγράμματος τουριστικής προβολής της
χώρας ή των περιοχών αυτής, που καταρτίζει το Υπ.Τουριστικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με
τον Ε.Ο.Τ. Για την υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων και ενεργειών απαιτείται η
προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης (νυν Γ.Γ.Τ., Υπ.Πο.Τ)
Ως εκ τούτου η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου γνωμοδότησε
προς έγκριση από το Δ.Σ. πρόγραμμα τουριστικής προβολής για το έτος 2012 με τους κάτωθι
στόχους:
ΣΤΟΧΟΣ 1ος : Την παρουσίαση και προβολή του τουριστικού προϊόντος του Δήμου, των
τουριστικών υπηρεσιών και εκδηλώσεων , τόσο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, με τρόπο
οργανωμένο, συντονισμένο, σε συνεργασία και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων με
τον τουρισμό φορέων και επιχειρήσεων.
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ΣΤΟΧΟΣ 2 : Τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων σε όλο τα φάσμα
του Δήμου, καθώς επίσης και τις συνεργίες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την αναβάθμιση
των τουριστικών υπηρεσιών, της τουριστικής εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού και την
καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης των επαγγελματιών.
ΣΤΟΧΟΣ 3ος : Τη συμβολή στη διατήρηση των σχέσεων με τις παραδοσιακές τουριστικές
αγορές Ιταλία, Μ.Βρετανία, Γερμανία, Ολλανδία κ.λπ.) και αναζήτηση νέων αναδυόμενων
αγορών (Βαλκανικές χώρες, Ρωσία κ.λπ., για την ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος προς το
Δήμο Λευκάδας. Είναι σημαντική η εδραίωση στο εξωτερικό της Λευκάδας ως προορισμού για
διακοπές με έμφαση στο συνδυασμό φύσης –θάλασσας, τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, με
πλούσιο πολιτιστικό στοιχείο και σύγχρονη και ποιοτική τουριστική υποδομή.
ΣΤΟΧΟΣ 4ος : Την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού- τόσο μεμονωμένου όσο και
ομαδικού (σύλλογoi, σχολεία, ΚΑΠΗ, Κατηχητικά, σωματεία κ.λπ.)- με έμφαση στη διατήρηση
και αύξηση της ροής τουριστών από την κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, στηριζόμενοι στο
πλεονέκτημα της εύκολης, άνετης και οικονομικής πρόσβασης. Είναι αναγκαία η διατήρηση και
περαιτέρω ανάδειξη της Λευκάδας ως εύκολα και οικονομικά προσβάσιμου τουριστικού
προορισμού στην εσωτερική αγορά, σε όλες τις εποχές του χρόνου, το Σαββατοκύριακο, τις
αργίες, όπου μπορεί ο επισκέπτης να απολαύσει πλήθος επιλογών.
ΣΤΟΧΟΣ 5ος : Την άμβλυνση της εποχικότητας και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
με ανάδειξη ειδικών μορφών τουρισμού (πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό κ.λπ.)
ΣΚΟΠΟΣ του προγράμματος είναι να διατηρηθεί η θέση του ως ενδιαφέροντα τουριστικού
προορισμού και η ακόμη μεγαλύτερη γνωστοποίησή του και προβολή του, τόσο στο εσωτερικό
όσο και στο εξωτερικό. Να γίνει ευρύτατα γνωστό ως το νησί με την ευκολότερη και
οικονομικότερη πρόσβαση, το νησί που συνδυάζει μοναδικά το πλούσιο, αγνό φυσικό
περιβάλλον, την καθαρή θάλασσα θαλάσσιων σπορ και ειδικότερα της ιστιοπλοίας, των
καταδύσεων , surfing, kite Surfing ορειβασία, πεζοπορία , ποδηλασία , τζόκινγκ, mountainbike,
παραπέντε κ.λπ., το έντονο πολιτιστικό στοιχείο σε κάθε γωνιά του, με πλούσια έθιμα και
παραδόσεις και αξιόλογο υλικό πολιτιστικό απόθεμα, την εγκάρδια φιλοξενία. Γενικότερα, η
ανάδειξή του ως το νησί που προσφέρει απλόχερα και φιλόξενα πολλούς και ξεχωριστούς
τρόπους αναψυχής, διασκέδασης και ξεκούρασης.
Το πρόγραμμα Τουριστικής προβολής για το έτος 2012 έχει ως εξής:

1) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ: Συμμετοχή του Δήμου σε διεθνείς τουριστικές
εκθέσεις καθώς και σε άλλες εκθέσεις πολιτιστικού – εμπορικού ενδιαφέροντος στο
εσωτερικό και εξωτερικό με στόχο την προώθηση του τουριστικού προϊόντος του . Η
συμμετοχή θα γίνει σε συνεργία με άλλους εμπλεκόμενους με τον τουρισμό φορείς, όπως
την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας, Ε.Τ.Ι.Ν. κ.λπ.
Ειδικότερα:
Α) Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες μεταφοράς διαφημιστικού υλικού στις εκθέσεις
Β) Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ενοικίασης περιπτέρου, υλικών οργάνωσης και
διακόσμησης (όπως υλικοτεχνικής υποδομής για προβολή DVD κ.λπ.)
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Γ)

Συμμετοχή

στις

τουριστικές, πολιτιστικές

κ.λπ.

εκθέσεις,

μετά

από

αξιολόγησή τους, με αποστολή εκπροσώπου ή εκπροσώπων για τη στήριξη τουριστικών
περιπτέρων την Π.Ι.Ν ή της Π.Ε.Λ. κ.λπ.
Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ακόλουθες:
ΙΤΒ-Berlin 2012, Βερολίνο 7-11/-3-2012, σε περίπτερο της Π.Ι.Ν.
MITT 2012 Moscow Μόσχα 21-24/03/2012, σε περίπτερο της Π.Ι.Ν.
WTM-London 2012 Λόνδίνο 2012, σε περίπτερο της Π.Ι.Ν.
Uitt 2012-Κίεβο Ουκρανίας 28-30/03/2012, σε περίπτερο της Π.Ι.Ν.
TUR-Γκέντεμποργκ Σουηδίας 22-25/03/2012, σε περίπτερο της Π.Ι.Ν.
NEXUS-1η Διεθνής Έκθεση Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού 29-1/04/2012 MEC
Παιανίας
Philoxenia 2012 Θεσσαλονίκης
Προτεινόμενος προϋπολογισμός: 10.000,00 ευρώ

2) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
•

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Α)ο σχεδιασμός και δημιουργία διαφημιστικών μηνυμάτων-banners σε γλώσσες
ανάλογα με τη στρατηγική και τους στόχους του προγράμματος προβολής
Β) καταχωρήσεις διαφημιστικών μηνυμάτων – banners σε διάφορες ιστοσελίδες,
επειδή η ηλεκτρονική διαφήμιση είναι το οικονομικότερο και ισχυρότερο σύγχρονο
μέσο που επιτρέπει την είσοδο και την προβολή του Δήμου στις αγορές τόσο του
εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.

•

ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ: η προβολή στην εσωτερική τουριστική αγορά που
έχει τεθεί ως στόχος, επειδή η κινητή τηλεφωνία
αποτελεί ένα σύγχρονο εύχρηστο και αποτελεσματικό μέσο προβολής

•

ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ: η προβολή σε έντυπα του εσωτερικού, εφημερίδες
ή και περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας κατόπιν επιλογής τους.

Προτεινόμενος προϋπολογισμός 10.000,00 ευρώ
3) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟΥ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ
Προτείνεται η δημιουργία μικρού εύχρηστου τουριστικού οδηγού του Δήμου και
μετάφρασή του καταρχήν στην Αγγλική και κατόπιν σε άλλες γλώσσες. Για τη δημιουργία του
θα γίνει χρήση του υπάρχοντος υλικού των Δημοτικών Ενοτήτων (πρώην Δήμων) καθώς και
φωτογραφικού και ηλεκτρονικού αρχείου της περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας.
Προτεινόμενος προϋπολογισμός 8.000,00 ευρώ
4) ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Υλοποίηση ημερίδων, σεμιναρίων ή άλλων ειδικών εκδηλώσεων, για την καλλιέργεια της
τουριστικής συνείδησης και περαιτέρω ποιοτική βελτίωση των παρεχομένων τουριστικών
υπηρεσιών
Προτεινόμενος προϋπολογισμός 2.000,00 ευρώ
5) ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
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Α)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΩΝ

ΔΩΡΩΝ

:

Λευκώματα,

βιβλία, κ.λπ. καθώς και παραδοσιακών προϊόντων για προσφορά σε δημοσιογράφους,
τουριστικούς πράκτορες, επίσημους επισκέπτες εκθέσεων κ.λπ.
Β) ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ , όπως δημοσιογράφων
Προτεινόμενος προϋπολογισμός 3.000,00 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 33.000,00
Κατόπιν των παραπάνω
Εισηγούμαστε
την έγκριση του προγράμματος τουριστικής προβολής για το έτος 2012 ως παραπάνω.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
Την έγκριση του προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λευκάδας έτους 2012,
όπως αναλυτικά αναφέρεται παραπάνω.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 97/12.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

