Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ: 02/2011
Συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης: 02/2011
Στη Λευκάδα και στο Πολιτιστικό Κέντρου του ∆ήµου σήµερα στις 12 του µήνα
Ιουλίου του έτους 2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.µ., ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής µετά την αριθ.πρωτ.21165/08-07-2011
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 έντεκα (11) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί των θεµάτων
ηµερήσιας διάταξης.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Γαζής Αναστάσιος,Πρόεδρος
2) Καρτάνος Ιωάννης
3) Πεντεσπίτης Νικόλαος
4) Βεργίνης Ξενοφώντας
5) Λιβιτσάνος Γεράσιµος
6) Αθανίτης Αντώνης
7) Σολδάτος ∆ηµήτριος
8) Μίγκου Άννα
9) Γαζής ∆ιονύσιος
10) Καρτάνος Νικόλαος
11) Σταύρακα Ευαγγελία

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Κονιδάρης Κυριάκος
2.Σκληρός Παναγιώτης

Στη Συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν και τα αναπληρωτικά µέλη: Βικέντιος
Νικόλαος, Καββαδάς Αθανάσιος, Καλύβας Παναγιώτης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Υπάλληλο του ∆ήµου
Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3o Η.∆. : «Πρόγραµµα τουριστικής προβολής και ανάπτυξης έτους 2012»
Εισηγητής: κ. Γαζής Αναστάσιος,
Πρόεδρος της Επιτροπής
Ο Πρόεδρος και εισηγητής θέτει υπόψη της Επιτροπής τα εξής:
«Ο νεοσύστατος ∆ήµος Λευκάδας ως τουριστικός χρήζει προσεκτικής κι επιµεληµένης
φροντίδας για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη και προβολή του. Τα νέα δεδοµένα, η
συνένωση των ∆ήµων και Κοινοτήτων στο πλαίσιο της εφαρµογής του Ν. «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» και η
βαρύτατη οικονοµική κρίση που πλήττει τη χώρα µας, είναι δύο βασικές συνιστώσες που
πρέπει να ληφθούν υπόψη στο στρατηγικό σχεδιασµό για την ανάπτυξη και ανάδειξη του
τουριστικού προϊόντος του ∆ήµου µας.
Ο ∆ήµος Λευκάδας διαθέτει τα στοιχεία εκείνα που µε σωστή διαχείρισή τους
µπορούν να τον αναδείξουν ως έναν ενδιαφέροντα τουριστικό προορισµό, τόσο για τους
Έλληνες όσο και για τους ξένους επισκέπτες. Συγκριτικά του πλεονεκτήµατα είναι:
• Η εύκολη πρόσβαση σε αυτόν, από όπου και αν έρχεται ο επισκέπτης, λόγω των
τµηµάτων της Εγνατίας, της υποθαλάσσιας σήραγγας Πρέβεζας-Ακτίου, των λιµανιών

•

Ηγουµενίτσας και Πατρών, του αεροδρόµιου του Ακτίου, και η οικονοµική
πρόσβαση, λόγω της µηχανοκίνητης γέφυρας που ενώνει την Αιτωλοακαρνανία µε τη
Λευκάδα, αποτελούν πρόκληση για τον επισκέπτη αφού δεν υποχρεούται σε έξοδα
φεριµπότ κ.λπ.,
• Το ποικίλο φυσικό τοπίο του, που συνδυάζει αρµονικά το βουνό µε τη θάλασσα.
∆ιαθέτουµε άριστο φυσικό περιβάλλον όπως δάση από πεύκη (νοτιοδυτικά του
νησιού ) και µικρά δάση από δρύες( Σκάροι , Χαραδιάτικα) ,δάσος της ∆άφνης
(Σύβρος), λιµνοθάλασσα στην πόλη µε πληθώρα αποδηµητικής πανίδας, το φαράγγι
στο ∆ηµοσάρι και τους καταρράκτες στο χωριό Ράχη, τις πηγές της Κερασιάς στο
Σύβρο, το φαράγγι της Μέλισσας στο Κάβαλο, τη Φωκότρυπα στον Καστό, περιοχές
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους: όπως η ευρύτερη περιοχή της Γύρας και του Αγ. Ιωάννη
µε τους ανεµόµυλους και τη λιµνοθάλασσα, η ευρύτερη περιοχή του κόλπου του
Βλυχού µε τον οικισµό του Γενίου και τη χερσόνησο της Αγ. Κυριακής , η ευρύτερη
περιοχή των Πριγκηπόνησων , η Μαδουρή , ο Σκορπιός , το Σκορπίδι ,η Σπάρτη , η
Χελώνη. Τα βουνά και η γενικότερη µορφολογία του εδάφους ευνοούν δραστηριότητες
όπως η ορειβασία, πεζοπορία , ποδηλασία , τζόκινγκ, mountainbike, παραπέντε
κ.λπ.Επιπλέον, οι δαντελωτές ακτές και παραλίες προσφέρονται για την ανάπτυξη
όλων των θαλάσσιων σπόρ και ειδικότερα της ιστιοπλοίας, των καταδύσεων , surfing,
kite Surfing ( ιδανικές τοποθεσίες στη Βασιλική και παραλία Αγ. Ιωάννη ∆. Λευκάδας
) κ.λπ.
• Η υπερσύγχρονη µαρίνα µε δυνατότητα ελλιµενισµού 600 θέσεων, καθώς και τα
αγκυροβόλια που υπάρχουν κατά µήκος των ακτών της Λευκάδας και των γύρω
νησιών ικανοποιούν τη ζήτηση για Yachting.
Ένα από τη σηµαντικά κεφάλαια του ∆ήµου µας είναι η ενδιαφέρουσα πολιτιστική
παραγωγή. Οι αναγνωρισµένοι παραγωγοί πολιτισµού, επώνυµοι και ανώνυµοι, τα
πολιτιστικά σωµατεία µε συγκροτήµατα παραδοσιακών χορών, µαντολινάτα,
κανταδόρους, η Φιλαρµονική, οι καθιερωµένες Γιορτές Λόγου και Τέχνης (θέατρο,
µουσική, εκθέσεις, συνέδρια, βραδιές ποίησης) το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ, τα
πλούσια έθιµα και παραδόσεις, µια ιδιαίτερη µουσική και ποιητική παράδοση, µπορούν
να αποτελέσουν πόλο έλξης για τον επισκέπτη. Πέραν αυτών, ο ∆ήµος διαθέτει και
αξιόλογο υλικό πολιτιστικό απόθεµα όπως νερόµυλους , ανεµόµυλους ,διάφορα άλλα
αγροτικά µνηµεία π.χ.Βόλτοι περιοχής Αγ. ∆ονάτου Εγκλουβής, το Κάστρο της Αγίας
Μαύρας, Μουσεία, ∆ηµ . Βιβλιοθήκη και Πινακοθήκη, άλλες Βιβλιοθήκες, το Ιστορικό
Αρχείο Λευκάδας κλπ.
• Θρησκευτικά αξιοθέατα: οι εκκλησίες, τα µοναστήρια, κτίσµατα κυρίως του 17ου και
18ου αιώνα µε χαρακτηριστική αρχιτεκτονική, πανηγύρεις, µε κεντρικό άξονα την
Μονή Φανερωµένης, βοηθούν στην ανάπτυξη του θρησκευτικού-προσκυνηµατικού
τουρισµού
• Η προσφορά καταλυµάτων µε ανέσεις και σύγχρονη υποδοµή και οι
προσφερόµενοι τρόποι ψυχαγωγίας και διασκέδασης.
Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι µπορούν να στηριχθούν ή να αναπτυχθούν
περαιτέρω διάφορές µορφές εναλλακτικού τουρισµού όπως θαλάσσιου, οικολογικού,
θρησκευτικού κ.λπ. Η ανάγκη όµως µιας βιώσιµης τοπικής τουριστικής-οικονοµικής
ανάπτυξης µπορεί να ικανοποιηθεί µε διαφύλαξη του περιβάλλοντος και ανάδειξη και
προβολή των φυσικών πλεονεκτηµάτων, της ιστορίας και του πολιτισµού της κάθε
περιοχής. του ∆ήµου µας,
Για τους παραπάνω λόγους εισηγούµαστε:

Τη συµµετοχή του ∆ήµου σε συνεργασία µε άλλους συναρµόδιους φορείς σε τουριστικές
εκθέσεις στο εσωτερικό (όπως PHILOXENIA στη Θεσσαλονίκη) και στο εξωτερικό (όπως
World Travel Market στο Λονδίνο)
• ∆ιαφηµιστική προβολή σε Νοµούς της Βόρειας Ελλάδας
• Παραγωγή µακετών και διαφήµιση στο ∆ιαδίκτυο
• Φιλοξενία δηµοσιογράφων
• Εµπλουτισµός της Ιστοσελίδας του ∆ήµου
• Έκδοση έντυπου διαφηµιστικού υλικού του ∆ήµου και συγκεκριµένα:
α) γενικό έντυπο,
β) θεµατικά έντυπα,
γ)χάρτες,
ε) φόλντερ,
στ) τσάντες
• Συνδροµή του ∆ήµου στη λειτουργία του υπάρχοντος Περιπτέρου Πληροφοριών
(INFOKIOSK) της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας κατά τη θερινή περίοδο.»
Στο σηµείο αυτό ο Πρόεδρος υπογράµµισε ότι θέτει την πρότασή ως αφετηρία για
περαιτέρω διερεύνηση, επεξεργασία, µελέτη και κοστολόγηση προτάσεων για την τελική
κατάρτιση και σχεδιασµό του προγράµµατος τουριστικής ανάπτυξης και προβολής για το έτος
2012, πριν το εισηγηθεί η Επιτροπή προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Ακολούθως ο Πρόεδρος της Επιτροπής κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής να
γνωµοδοτήσουν σχετικά. Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής αφού άκουσε τον
Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση, προχώρησε σε διαλογική συζήτηση,
κατά τη διάρκεια της οποίας ο κος Βεργίνης αναφέρθηκε στην ανάγκη προσδιορισµού ενός
πλαισίου περαιτέρω ενεργειών, αφού εξασφαλιστούν οι πόροι, τα µέσα και το ανθρώπινο
δυναµικό, και την εκπόνηση ενός βραχυπρόθεσµου και ενός µακροπρόθεσµου προγράµµατος
τουριστικής ανάπτυξης και προβολής. Έδωσε δε έµφαση στη διαπεριφερειακή συνεργασία
όλων των εµπλεκόµενων φορέων.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της συζήτησης η κα Σταύρακα Ευαγγελία πρότεινε - λόγω του
ότι ο σχεδιασµός, η δηµιουργία και η εκ νέου παραγωγή διαφηµιστικού υλικού είναι
χρονοβόρες διαδικασίες και οικονοµικά ασύµφορες υπό τις παρούσες συνθήκες - να
εισηγηθεί η Επιτροπή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση: υποβολή αιτήµατος του ∆ήµου
Λευκάδας προς την Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας για παραχώρηση για παράλληλη χρήση
των πνευµατικών δικαιωµάτων του παραχθέντος από την πρώην Ν.Α.Λευκάδας διαφηµιστικού
υλικού, ελληνόγλωσσου και ξενόγλωσσου, και ειδικότερα των:
1) DVD «Λευκάδα-το σµαραγδένιο νησί» στις γλώσσες: ελληνική, αγγλική, ιταλική,
γερµανική, σουηδική, ολλανδική, γαλλική και ρωσική
2) Εντύπου «Απέραντη Γαλήνη» στις γλώσσες: ελληνική, αγγλική, ιταλική, γερµανική,
τσεχική, ιαπωνική, κινεζική, ρωσική, ολλανδική, ισπανική, βουλγαρική, σερβική,
πολωνική, γαλλική, σουηδική, ρουµανική, φινλανδική, σλοβένικη, νορβηγική
3) Εντύπου «Περιπατητικές διαδροµές» στις γλώσσες: ελληνική, αγγλική, γερµανική
ολλανδική
4) Εντύπου «Θρησκευτικοί προορισµοί» στις γλώσσες: ελληνική, αγγλική, ρουµανική,
ρωσική
5) Ταχυδροµικών καρτών (card postal) σε 15 χαρακτηριστικά θέµατα από το Νοµό
6) Πόστερ σε 14 φωτογραφικά θέµατα από το Νοµό
7) Φόλντερ
8) Αφισών σε 6 φωτογραφικά θέµατα
9) Χαρτών :α) µεγέθους Α4 σε µπλοκ µε ψαροκόλληση, β) χάρτης µεγάλου µεγέθους,
αναδιπλούµενος , κείµενο σε 6 γλώσσες
10) Φωτογραφικού αρχείου µε περισσότερες από 4.000 φωτογραφίες

•

11) Τσαντών και,
επειδή η πλειονότητα των τουριστών ενηµερώνεται για τους τουριστικούς προορισµούς
όλο και περισσότερο από το διαδίκτυο, να είναι δυνατή η σύνδεση της ιστοσελίδας του
∆ήµου Λευκάδας www.lefkada. gov gr µε τον διαδικτυακό τόπο www.lefkada.gr καθώς το
τουριστικό του µέρος είναι ήδη µεταφρασµένο σε 5 γλώσσες: γερµανική, ιταλική,
ολλανδική, σουηδική και ρωσική.
Ο σκοπός είναι, µετά από επικαιροποίηση των στοιχείων και µε νόµιµα επιτρεπτές
παρεµβάσεις και αλλαγές, να αναπαράγεται υλικό το οποίο και θα χρησιµοποιείται
αποκλειστικά και µόνο για τη διαφηµιστική προβολή του ∆ήµου Λευκάδας.
Μετά την ανταλλαγή απόψεων η Επιτροπή
Οµόφωνα αποφασίζει
α) την αποδοχή της εισήγησης του Πρόεδρου ως αφετηρία για περαιτέρω διερεύνηση,
επεξεργασία, µελέτη και κοστολόγηση προτάσεων για την τελική κατάρτιση και σχεδιασµό του
προγράµµατος τουριστικής ανάπτυξης και προβολής για το έτος 2012, πριν το εισηγηθεί η
Επιτροπή προς έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο,
β) την εισήγηση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο προς έγκριση υποβολής αιτήµατος του ∆ήµου Λευκάδας προς την Περιφερειακή
Ενότητα Λευκάδας για παραχώρηση για παράλληλη χρήση των πνευµατικών δικαιωµάτων
του παραχθέντος από την πρώην Ν.Α.Λευκάδας διαφηµιστικού υλικού, ελληνόγλωσσου και
ξενόγλωσσου, ως ανωτέρω αναλυτικά αναφέρεται.

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

Ο Πρόεδρος

Γαζής Αναστάσιος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

