Απόσπασµα
Από το πρακτικό της µε αριθ: 02/2012
Συνεδρίασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ.απόφασης: 03/2012
Στη Λευκάδα και στο Πολιτιστικό Κέντρου του ∆ήµου σήµερα στις 29 του
µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 , ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής µετά την
αριθ.πρωτ.4382/23-02-2012 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 δέκα (10) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση επί
των θεµάτων ηµερήσιας διάταξης.
ΑΠΟΝΤΕΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Γαζής Αναστάσιος,Πρόεδρος
2) Καρτάνος Ιωάννης
3) Πεντεσπίτης Νικόλαος
4) Κονιδάρης Κυριάκος
5)Σολδάτος ∆ηµήτριος
6) Μίγκου Άννα
7) Γαζής ∆ιονύσιος

1.Λιβιτσάνος Γεράσιµος
2. Βεργίνης Ξενοφώντας
3. Αθανίτης Αντώνης
4. Θεοδωράκης Αλέξιος
5. Χαλκιοπούλου Σταυρούλα
6.Σταύρακα Ευαγγελία

Στη Συνεδρίαση επίσης παραβρέθηκαν: ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου
Λευκάδας κος Σκιαδαρέσης Σωτήρης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων κος
Λιβιτσάνος Ιωάννης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Υπάλληλο του
∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2o Η.∆. :«Μελέτη, έγκριση ή τροποποίηση του προγράµµατος
Τουριστικής Προβολής ∆ήµου Λευκάδας έτους 2012»
Εισηγητής: κ. Γαζής Αναστάσιος,
Πρόεδρος της Επιτροπής

Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
και Προβολής τα εξής:
1.Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-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. Την ανάγκη προβολής του τουριστικού προϊόντος του ∆ήµου και κατάρτισης
Προγράµµατος τουριστικής προβολής έτους 2012 που έχει ως στόχους:
• Την παρουσίαση και προβολή των τουριστικών υπηρεσιών, προϊόντων και
εκδηλώσεων του ∆ήµου Λευκάδας, τόσο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό,
µε τρόπο οργανωµένο, συντονισµένο και µε τη συµµετοχή όλων των
εµπλεκόµενων φορέων και επιχειρήσεων µε τον τουρισµό.

Τη βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών και προϊόντων σε όλο το φάσµα
του ∆ήµου
• Τις συνεργίες δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα για την αναβάθµιση των
τουριστικών υπηρεσιών, της τουριστικής εκπαίδευσης του ανθρώπινου
δυναµικού καθώς και την καλλιέργεια τουριστικής συνείδησης των
επαγγελµατιών
• Τη συµβολή στη διατήρηση των σχέσεων µε τις παραδοσιακές τουριστικές
αγορές (Ιταλία, Μ. Βρετανία, Γερµανία, Ολλανδία κ.λπ.) και την αναζήτηση
νέων αναδυόµενων αγορών (Βαλκανικές χώρες, Ρωσία κ.λπ.) για την
ενίσχυση του τουριστικού ρεύµατος προς το ∆ήµο
• Την ενίσχυση του εσωτερικού τουρισµού, µε έµφαση στη διατήρηση και
αύξηση της ροής τουριστών από την κεντρική και βόρεια Ελλάδα,
στηριζόµενοι στο πλεονέκτηµα της εύκολης και άνετης πρόσβασης στο
∆ήµο
• Την άµβλυνση της εποχικότητας και την επιµήκυνση της τουριστικής
περιόδου µε ανάδειξη ειδικών µορφών τουρισµού (πολιτιστικό,
εκπαιδευτικό, θρησκευτικό κ.λπ.)
Ως εκ τούτου θέτουµε προς µελέτη, έγκριση ή τροποποίηση το σχεδιαζόµενο
πρόγραµµα τουριστικής προβολής έτους 2012:
•

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012
Α/Α

∆ΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡ
ΓΕΙΕΣ

1

∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Συµµετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις
καθώς και σε άλλες εκθέσεις πολιτιστικούεµπορικού ενδιαφέροντος στο εσωτερικό και
εξωτερικό µε στόχο την προώθηση του
τουριστικού προϊόντος του ∆ήµου Λευκάδας.
Η συµµετοχή θα γίνεται σε συνεργία και µε
άλλους εµπλεκόµενους µε το τουριστικό προϊόν
φορείς, όπως την Περιφερειακή Ενότητα
Λευκάδας, την Ε.Τ.Ι.Ν., κ.λπ. Ειδικότερα,
Α) Συµµετοχή του ∆ήµου στις δαπάνες
µεταφοράς διαφηµιστικού υλικού στις εκθέσεις
Β) Συµµετοχή του ∆ήµου στις δαπάνες
ενοικίασης περιπτέρου, υλικών οργάνωσης και
διακόσµησης ( όπως υλικοτεχνικής υποδοµής
για προβολή DVD κ.λπ.)
Γ) Συµµετοχή σε τουριστικές, πολιτιστικές
κ.λπ. εκθέσεις, µετά από αξιολόγησή τους, µε
αποστολή εκπροσώπων του ∆ήµου για τη
στήριξη τουριστικών περιπτέρων του Νοµού ή
της Π.Ε.Λ. ή της Π.Ι.Ν. κ.λπ.
10.000,00

2

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ
ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ

Α) Σχεδιασµός και δηµιουργία διαφηµιστικών
µηνυµάτων- banners σε διάφορες γλώσσες
ανάλογα µε τη στρατηγική και τους στόχους
του προγράµµατος προβολής , για την προβολή
του ∆ήµου στο διαδίκτυο (INTERNET)
Β) Καταχωρήσεις διαφηµιστικών µηνυµάτων –
banners σε διάφορα web sites για την προβολή
του ∆ήµου στο διαδίκτυο (INTERNET)
Γ) Προβολή του ∆ήµου µέσω κινητής
τηλεφωνίας
∆) Προβολή του ∆ήµου σε έντυπα ευρείας
κυκλοφορίας

3

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

∆ηµιουργία µικρού εύχρηστου τουριστικού
οδηγού του ∆ήµου-µετάφρασή του στη

10.000,00

Αγγλική και άλλες γλώσσες. Θα γίνει χρήση
του υλικού των ∆ηµοτικών Ενοτήτων (πρώην
∆ήµων) καθώς και του φωτογραφικού και
ηλεκτρονικού αρχείου της Π.Ε.Λευκάδας.
8.000,00
4

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Καλλιέργεια
τουριστικής
συνείδησης
των
επαγγελµατιών του τουριστικού κλάδου, µε
ηµερίδες, σεµινάρια ή άλλες ειδικές εκδηλώσεις

5

∆ΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ

Α)Προµήθεια ειδικών αναµνηστικών δώρων:
Λευκώµατα,
βιβλία
κ.λπ.
καθώς
και
παραδοσιακών προϊόντων για προσφορά σε
δηµοσιογράφους, τουριστικούς πράκτορες, ,
επίσηµους επισκέπτες εκθέσεων, κ.λπ.
Β) Φιλοξενία παραγόντων του τουριστικού
τοµέα στα πλαίσια προβολής του ∆ήµου.

1.000,00

3.000,00

32.000,00
ΣΥΝΟΛΟ:
και κάλεσε τα µέλη της Επιτροπής
Η Επιτροπή Τουριστικής
Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
συζήτηση και πρόταση του κ.
εκδηλώσεις κατά 1.000,00 ευρώ

να γνωµοδοτήσουν σχετικά.
Ανάπτυξης και Προβολής, αφού άκουσε την
την παραπάνω εισήγηση, µετά από διαλογική
Κονιδάρη να αυξηθεί το πoσό για τις ειδικές

oµόφωνα γνωµοδοτεί
την έγκριση του προγράµµατος τουριστικής προβολής έτους 2012 ως

Α/Α
1

2

εξής:
∆ΡΑΣΕΙΣ/ΕΝΕΡ
ΓΕΙΕΣ
∆ΙΕΘΝΕΙΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ

∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΣΤΟ
∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ
ΣΕ ΕΝΤΥΠΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Συµµετοχή σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις
καθώς και σε άλλες εκθέσεις πολιτιστικούεµπορικού ενδιαφέροντος στο εσωτερικό και
εξωτερικό µε στόχο την προώθηση του
τουριστικού προϊόντος του ∆ήµου Λευκάδας.
Η συµµετοχή θα γίνεται σε συνεργία και µε
άλλους εµπλεκόµενους µε το τουριστικό προϊόν
φορείς, όπως την Περιφερειακή Ενότητα
Λευκάδας, την Ε.Τ.Ι.Ν., κ.λπ. Ειδικότερα,
Α) Συµµετοχή του ∆ήµου στις δαπάνες
µεταφοράς διαφηµιστικού υλικού στις εκθέσεις
Β) Συµµετοχή του ∆ήµου στις δαπάνες
ενοικίασης περιπτέρου, υλικών οργάνωσης και
διακόσµησης ( όπως υλικοτεχνικής υποδοµής
για προβολή DVD κ.λπ.)
Γ) Συµµετοχή σε τουριστικές, πολιτιστικές
κ.λπ. εκθέσεις , µετά από αξιολόγησή τους, µε
αποστολή εκπροσώπων του ∆ήµου για τη
στήριξη τουριστικών περιπτέρων του Νοµού ή
της Π.Ε.Λ. ή της Π.Ι.Ν. κ.λπ.
Α) Σχεδιασµός και δηµιουργία διαφηµιστικών
µηνυµάτων- banners σε διάφορες γλώσσες
ανάλογα µε τη στρατηγική και τους στόχους
του προγράµµατος προβολής , για την προβολή
του ∆ήµου στο διαδίκτυο (INTERNET)
Β) Καταχωρήσεις διαφηµιστικών µηνυµάτων –
banners σε διάφορα web sites για την προβολή
του ∆ήµου στο διαδίκτυο (INTERNET)
Γ) Προβολή του ∆ήµου µέσω κινητής

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

10.000,00

τηλεφωνίας
∆) Προβολή του ∆ήµου σε έντυπα ευρείας
κυκλοφορίας
∆ηµιουργία µικρού εύχρηστου τουριστικού
οδηγού του ∆ήµου-µετάφρασή του στη
Αγγλική και άλλες γλώσσες. Θα γίνει χρήση
του υλικού των ∆ηµοτικών Ενοτήτων (πρώην
∆ήµων) καθώς και του φωτογραφικού και
ηλεκτρονικού αρχείου της Π.Ε.Λευκάδας.

3

ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ

4

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Καλλιέργεια
τουριστικής
συνείδησης
των
επαγγελµατιών του τουριστικού κλάδου, µε
ηµερίδες, σεµινάρια ή άλλες ειδικές εκδηλώσεις

5

∆ΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ

Α)Προµήθεια ειδικών αναµνηστικών δώρων:
Λευκώµατα,
βιβλία
κ.λπ.
καθώς
και
παραδοσιακών προϊόντων για προσφορά σε
δηµοσιογράφους, τουριστικούς πράκτορες, ,
επίσηµους επισκέπτες εκθέσεων, κ.λπ.
Β) Φιλοξενία παραγόντων του τουριστικού
τοµέα στα πλαίσια προβολής του ∆ήµου.

10.000,00

8.000,00

2.000,00

3.000,00
33.000,00

ΣΥΝΟΛΟ:

Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έχει:

Ο Πρόεδρος

Γαζής Αναστάσιος

Τα Μέλη
όπως αναφέρονται παραπάνω

