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ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
1η Συνεδρίαση 2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Από το πρακτικό της υπ΄αριθ. 1ης/2019 συνεδρίασης
της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λευκάδας
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 2/2019
Στη Λευκάδα και στην αίθουσα Συνεδριάσεων Επιτροπών Δήμου Λευκάδας σήμερα
στις 16 Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης μετά την αριθμ. 660 /11-012019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη
(σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής).
Παρόντες
1. Περδικάρης Αθανάσιος, Πρόεδρος
2. Καββαδάς Άγγελος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4. Γαζής Διονύσιος
5. Γληγόρη Ασπασία
6. Γαρύφαλλος Δημήτρης
7. Καββαδάς Θωμάς
8. Μελά Μαρία
9. Ζουριδάκης Ευτύχιος
10. Σολδάτος Πάνος
11. Κατηφόρης Σοφοκλής (Αναπλ/κός Νικ. Γράψα)

Απόντες
1. Γληγόρης Κώστας
2. Κατωπόδης Ζαχαρίας
3. Βερύκιος Κων/νος
4. Κατωπόδης Παναγιώτης
5. Καββαδά Αικατερίνη
6. Παξινός Δημήτρης
7. Σκιαδαρέσης Σωτήρης

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγ. 5 του
Κανονισμού της Επιτροπής Τουρισμού δηλαδή σε σύνολο (18) 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
ΘΕΜΑ 2ο: «Πρόγραμμα δράσεων τουριστικής προβολής Δήμου Λευκάδας 2019».
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 2019.
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Ανέφερε ότι στις δραστηριότητες – αρμοδιότητες 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 Δήμου στο εσωτερικό και εξωτερικό, με παρουσία σε εκθέσεις, διαφήμιση
σε ΜΜΕ, καταχωρίσεις σε έντυπα ή ηλεκτρονικά και με άλλες ενέργειες ή δράσεις
τις οποίες θα επεξεργάζεται η Επιτροπή και θα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Λευκάδας θέτει προς συζήτηση και επεξεργασία
στην Επιτροπή το παρόν σχέδιο Τουριστικής Προβολής για το έτος 2019, το οποίο
μετά την διαμόρφωση και έγκρισή του θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για
ψήφιση. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διαβιβαστεί στον Ε.Ο.Τ.
προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη του.
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 :
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ την έγκριση του Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής
Δήμου Λευκάδας για το 2019 προκειμένου να υποβληθεί στον ΕΟΤ για παροχή
σύμφωνης γνώμης.
Το πρόγραμμα υποβάλλεται σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 5788/20-52016 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».
Για το Πρόγραμμα έτους 2019 προτείνονται οι εξής παρεμβάσεις και δράσεις :
1._Ο Δήμος Λευκάδας θα προχωρήσει στην δημιουργία ολοκληρωμένης
Πλατφόρμας προβολής Τουρισμού και Πολιτισμού με ενσωμάτωση τρισδιάστατων
εφαρμογών, στα πλαίσια υλοποίησης πρότασής του που υποβλήθηκε και εντάχθηκε
στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων με προϋπολογισμό 297.600,00 ευρώ και τίτλο
«ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», στο πλαίσιο
της πρόσκλησης ΙΟΝ49. Στόχος μας είναι μέσω μίας ολιστικής, σε επίπεδο
τεχνολογιών, ψηφιακής προσέγγισης να προβάλουμε το πλούσιο πολιτιστικό
απόθεμα των νησιών μας, δίνοντάς τους προστιθέμενη αξία.
Η δημιουργία κατάλληλων υποδομών, οι σύγχρονες τεχνολογίες που θα
χρησιμοποιηθούν και η καταγραφή, χαρτογράφηση, οριοθέτηση και τρισδιάστατη
αναπαράσταση της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας με την
ανάπτυξη και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών (VR & 360°Video, AR), θα
συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού
προϊόντος των νησιών μας.
Στο πλαίσιο του έργου με την χρήση ειδικής πλατφόρμας διαχείρισης ψηφιακού
περιεχομένου θα δημιουργηθεί ένας ενοποιημένος ψηφιακός πολιτιστικός οδηγός
του Δήμου Λευκάδας που θα προσφέρει, σε πολλαπλά επίπεδα και με
διαφορετικές τεχνολογίες, πληροφορίες προς το επισκέπτη. Μέσω της πλατφόρμας
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διαχείρισης και της βάσης δεδομένων πολιτιστικού πλούτου που θα έχει
δημιουργηθεί, ο Δήμος θα έχει την δυνατότητα να βελτιώνει υφιστάμενα σημεία
ενδιαφέροντος και να προσθέτει νέα, να δημιουργεί νέες διαδραστικές
παιχνιδοποιημένες περιηγήσεις, να καταχωρεί πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α.
Ο ψηφιακός πολιτιστικός οδηγός θα μπορεί να εκτελεστεί σε κινητά τηλέφωνα και
ταμπλέτες, ενώ το περιεχόμενο του θα μπορεί να αλλάξει όπως προαναφέρθηκε
από ένα ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης πολύ εύκολο στην χρήση. Ο Δήμος θα
μπορεί να δημιουργεί επιπλέον πολιτιστικούς οδηγούς (διακριτές εφαρμογές) σε
περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο όπως π.χ. σε περίπτωση συγκεκριμένων
εκδηλώσεων ή θεματικών που χρήζουν ιδιαίτερης προβολής. Στον συγκεκριμένο
ψηφιακό πολιτιστικό οδηγό θα καταχωρηθούν τα σημεία ενδιαφέροντος ανά
κατηγορία με περιγραφικά στοιχεία (φωτογραφίες, κείμενα, κ.α.) και χωρικές
συντεταγμένες. Επιπλέον μέσα από την εφαρμογή θα προσφέρονται δυνατότητες,
όπως παρακάτω :
-Λειτουργικότητες Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) για κινητές συσκευές.
-Ψηφιακή αποτύπωσησημείων ενδιαφέροντος, η οποία περιλαμβάνει τη λήψη
360°βίντεο περιήγησης, την πανοραμική φωτογράφιση τοποθεσιών και την 3D
ψηφιοποίηση, ανακατασκευή ή και μοντελοποίηση επιλεγμένων σημείων.
- Δημιουργία εφαρμογής Εικονικής Πραγματικότητας (VR).
- Δημιουργία interactive χάρτη της περιοχής με χρηστικές πληροφορίεςκαι
ημερολόγιο με όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, σε συνδυασμό με την
παροχή σύγχρονων υπηρεσιών e-Tourism.
- Απεικόνιση με εικονική επίγεια τρισδιάστατη περιήγηση τα μονοπάτια και τα
σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, με διαδραστικό ντοκιμαντέρ, που θα
περιλαμβάνει αφηγήσεις, κείμενα, φωτογραφικό υλικό, video, μουσικές και κάθε
διαθέσιμο αρχειακό υλικό σε ψηφιακή μορφή, κλπ.
Τέλος η ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών, δράσεων αποτύπωσης και
εφαρμογών για την διαχείριση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και του
περιβαντολλογικού πλούτου της Λευκάδας, βάσει του προγράμματος για τη
βιώσιμη ανάπτυξη των Ιόνιων νησιών, με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
της ελκυστικότητας της Περιφέρειας, μέσα από την αξιοποίηση της οικονομίας της
γνώσης, του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος θα επιφέρει πολλά
οφέλη όπως:
- Περαιτέρω ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και των
αξιοθέατων της περιοχής με αύξηση της επισκεψιμότητας σε μέρη τουριστικού
ενδιαφέροντος.
- Αναβάθμιση των παρεχόμενων πολιτιστικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου
- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τοπικού τουριστικού προϊόντος και της
επιχειρηματικότητας.
- Ποιοτική τουριστική ανάπτυξη και γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής, με την
παροχή σύγχρονων, καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
- Ανάπτυξη της πολιτιστικής συμμετοχής και της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας
σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.
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- Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης.
- Παροχή σύγχρονων υπηρεσιών e-Tourism.
- Επικοινωνία ανάμεσα σε τουρίστες, σημεία ενδιαφέροντος, τοπικές επιχειρήσεις
και το Δήμο που θα αποτελέσει ένα σύστημα αλληλεπίδρασης στη λογική των
«έξυπνων πόλεων».
- Προβολή σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και γενικότερα σε πληθυσμό, ο
οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να μεταβεί επιτόπια (e-learning).
- Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο περιβάλλον, τον πολιτισμό
και τον αθλητισμό.
Για τα επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος θα παραχθεί δίγλωσσο πληροφοριακό
υλικό στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (π.χ. ονομασίες, ιστορικές πληροφορίες,
λαογραφικά στοιχεία), ως αποτέλεσμα μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας και
αυτόματης συλλογής σχετικών κειμένων από το διαδίκτυο (focused crawling).
2._ Ο Δήμος Λευκάδας σχεδίασε, προώθησε τις διαδικασίες καθώς και το
πρωτόκολλο συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, υποβάλλοντας πρόταση
για εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών, μέσω της Ο.Χ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ) 2014-2020, προϋπολογισμού 24.000.000
ευρώ.
Οι «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις» αποτελούν ένα από τα εργαλεία για το
σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών και μπορούν
να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, μέσω
συνδυασμένων επενδύσεων από διαφορετικούς θεματικούς στόχους των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Στη συνέχεια εξειδικεύεται η ανάγκη και τα στάδια υλοποίησης της ΟΧΕ, στην ΠΙΝ
η οποία αφορά στην κατηγορία : Αστικές Περιοχές, Παράκτια Ζώνη, Ορεινές
Περιοχές/Ενδοχώρα, σε συνδυασμό με το παραγωγικό τους πρότυπο. Συγκεκριμένα
η ΟΧΕ Λευκάδας εξειδικεύεται, στο πλαίσιο του χωρικού προτύπου του ΠΕΠ-ΙΝ
2014-2020 «Παράκτιος χώρος με έμφαση στη Θαλάσσια Οικονομία».
Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της ΟΧΕ Λευκάδας, ανά χωρικό τύπο, είναι:
• ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ με προτεραιότητα σε δράσεις που αφορούν τη
θαλάσσια οικονομία : θαλάσσιος-παράκτιος τουρισμός (λιμάνια, μαρίνες,
παραλίες, αγκυροβόλια), περιβάλλον και πολιτισμός, κ.λπ
• ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : διαφοροποίηση τουριστικού
προϊόντος και προώθηση θεματικού ποιοτικού τουρισμού.
• ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (μεγάλη συγκέντρωση) ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ :
εμβάθυνση δημιουργικής και πολιτιστικής οικονομίας, διασύνδεση
πολιτιστικού αποθέματος και επιχειρηματικής αξιοποίησης.
• ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ημιαστικές, μικρή συγκέντρωση) που έχουν ανάγκη
παραγωγικής ανασύνταξης και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που
εγκυμονούν κινδύνους, όπως π.χ. σεισμοί.
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της ΟΧΕ Λευκάδας είναι η δημιουργία ενός ισχυρού
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βιώσιμου πόλου ανάπτυξης με συνοχή, χωρική οργάνωση και ισόρροπη
πολυλειτουργική ανάπτυξη με τελικό στόχο την ανάδειξη της περιοχής μας σε
διακριτό τουριστικό προορισμό που θα βασίζεται στην ποιότητα , συμβάλλοντας
διαχρονικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας και στην
συνολική ανάπτυξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
3._ Μετά από έγκριση πρότασης που υποβλήθηκε και ένταξη στο Ε.Π. Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων, ο Δήμος Λευκάδας θα προχωρήσει στην δημοπράτηση και υλοποίηση
του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 500.000,00
ευρώ. εντάχθηκε στο Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Το έργο αφορά ορισμένες
παρεμβάσεις στο εν λειτουργία ιχθυοτροφείο Παλαιό Λευκάδας και κυρίως δράσεις
προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης του οικοσυστήματος. Στα πλαίσια
αυτά προβλέπεται και η οικοτουριστική ανάδειξη της λιμνοθάλασσας.
4._ Στα πλαίσια του Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στον Άξονα Προτεραιότητας
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» υποβλήθηκε και
εντάχθηκε το έργο με τίτλο «ΔΙΑΧ/ΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΙΔΩΝ & ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Το έργο είναι προϋπολογισμού 258.780,00 ευρώ και θα
υλοποιηθεί από τον Φορέα Διαχ/σης Αμβρακικού Κόλπου Λευκάδας, ο οποίος είχε
υποβάλλει την σχετική πρόταση, της οποίας οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και
δράσεις προέκυψαν σε συνεννόηση και συνεργασία του Φορέα με τον Δήμο μας.
5._ Με δεδομένη την υποστελέχωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και
ιδιαίτερα την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, θεωρείται αναγκαία η πρόσληψη
συνεργάτη – συμβούλου για υποστήριξη στον τομέα της τουριστικής προβολής.
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 11.000,00 ευρώ
6. _ Ανανέωση και εμπλουτισμός του φωτογραφικού υλικού
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός για διαφήμιση : 1.000 ευρώ
Πολλά δημοσιεύματα και αφιερώματα στη Λευκάδα, σε έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο, στηρίζουν την παρουσίασή τους σε υλικό που διαθέτει ο Δήμος. Για το λόγο
αυτό το υλικό που υπάρχει σήμερα στην κυριότητά του Δήμου μας χρειάζεται
επικαιροποίηση και εμπλουτισμό με μια νέα σύγχρονη, εικαστική ματιά, αλλά και
ποικιλία για να μην χρησιμοποιούνται και επαναλαμβάνονται οι ίδιες εικόνες σε
αφιερώματα και δημοσιεύσεις που αφορούν τη περιοχή μας.
7._ Αρχείο κειμένων
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός για διαφήμιση: 2.200 ευρώ
Δημιουργία ενός αρχείου κειμένων που θα περιγράφουν κάθε τουριστική πτυχή των
νησιών μας με στόχο να συμπληρωθεί να εξασφαλιστεί ένα δυναμικό περιεχόμενο
που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφημίσεις, συνεντεύξεις, στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στον υπό δημιουργία Τουριστικό Ψηφιακό
Τρισδιάστατο Οδηγό.
8._ Επικαιροποίηση παλαιών και δημιουργία νέων θεματικών videos.
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Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 3.500 ευρώ
Επιβάλλεται η επικαιροποίηση των ιδιαίτερα επιτυχημένων videos που διαθέτουμε
και τα οποία, μετά από έγκριση του Ε.Ο.Τ. χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις δράσεις εκδηλώσεις ή δόθηκαν ως αναμνηστικά δώρα σε επιλεγμένους επισκέπτες μας.
Επίσης κρίνεται απολύτως αναγκαία και η δημιουργία θεματικών videos και
ψηφιακών λευκωμάτων.
Τα νέα videos ή ψηφιακά λευκώματα θα αποσκοπούν στην πληρέστερη εικόνα των
ενδιαφερομένων για συγκεκριμένες και ιδιαίτερες δράσεις που μπορούν να
αναπτύξουν σε Λευκάδα, Κάλαμο και Καστό, όπως :
- Εναλλακτικός Τουρισμός με την ποικιλότητα που προσφέρει η Λευκάδα
(ιστιοπλοΐα, paraglide, kitesurf, windsurf, parapente, mountain-bike, ορειβασία,
ιππασία, καταδύσεις, κλπ),
- Θρησκευτικός Τουρισμός,
- Γαμήλιος προορισμός, κ.λπ.
9._ Δημιουργία έντυπου υλικού θεματικού τουρισμού
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 1.000 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.
10._ Δημιουργία μυθοπλασίας για τη Λευκάδα
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 1.000 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, μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, κλπ. 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.
11._Προμήθεια υλικού
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 800 ευρώ
Προτείνουμε την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Γραφείου Τουρισμού (όπως
φωτογραφική μηχανή, τάμπλετ, κ.λπ. στις εκθέσεις και γενικά στις εκδηλώσεις που
εκπροσωπείται ο Δήμος. Επίσης:
- Κατασκευή διαφημιστικών προωθητικών συσκευασιών (όπως τσάντες, υλικά
συσκευασίας, κ.λπ.).
- Προμήθεια roll-up τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των τουριστικών
εκθέσεων, σε αγγλικά και ελληνικά.
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- 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.
Δράσεις με στήριξη Ε.Ο.Τ. και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Λόγω του συγκεκριμένου και περιορισμένου προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας
για την Τουριστική Προβολή και προκειμένου να συμμετέχει σε εξειδικευμένες
δράσεις μεσαίου ή υψηλού κόστους απαιτείται η στήριξη της Π.Ι.Ν. και του Ε.Ο.Τ.
Αναφέρουμε ενδεικτικά :
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 και τηλεοπτικών παραγωγών, η δημιουργία
videoclips, ντοκιμαντέρ και διαφημιστικού υλικού, η πραγματοποίηση συνεδρίων σε
θέματα τουρισμού, η αποστολή υλικού σε εκθέσεις και οποιαδήποτε άλλη δράση
που θα ήταν επιλέξιμη για τον φορέα στήριξης.
1._ Αποστολή-Διακίνηση υλικού και προϊόντων στις εκθέσεις τουρισμού.
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 500 ευρώ
2._ Μετακινήσεις αιρετών, προσωπικού και συνεργατών του Δήμου Λευκάδας
για την υποστήριξη τουριστικών εκθέσεων και λοιπών δράσεων.
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.000 ευρώ
3._ Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 1.000 ευρώ
Προτείνεται η δυνατότητα φιλοξενίας έγκριτων δημοσιογράφων από το τουριστικό
ρεπορτάζ, υπεύθυνων δημοσίων σχέσεων, τουριστικών πρακτόρων, διάσημων
προσωπικοτήτων από το χώρο της τέχνης, της επιστήμης, του αθλητισμού κ.λπ.
Αναλυτικότερα στη δράση αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες φιλοξενίας - ξενάγησης
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.

4._ Συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας σε διεθνείς εκθέσεις για το 2019 :
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
10-12 BIT, Milano, Ιταλία
21- 24 International Fair of Tourism, Βελιγράδι, Σερβία
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
6-10 ΙΤΒ, Berlin, Γερμανία
12-14 MITT, Moscow, Ρωσία
22-24 B.M.T. Napoli, Borsa Mediterranea del Turismo, Ιταλία
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
ΔΥ C.I.S Travel Market, Αγία Πετρούπολη, Ρωσία
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΔΥ World Travel Market, London, Αγγλία
ΔΥ Philoxenia, Θεσσαλονίκη
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του προγράμματος τουριστικής προβολής
του Δήμου Λευκάδας για το 2019, ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής
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
Για έγκριση του Προγρ/ματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής Δήμου Λευκάδας για
το έτος 2019 όπως αυτό παρουσιάζεται στην Εισήγηση της Παρούσας Απόφασης.
Η παρούσα Απόφαση θα διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2 /2019.
Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος έληξε τη συνεδρίαση της
Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Αθανάσιος Περδικάρης

Τα παρόντα μέλη

Καββαδάς Άγγελος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Γαζής Διονύσιος
Γληγόρη Ασπασία
Καββαδάς Θωμάς
Μελά Μαρία
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σολδάτος Πάνος
Γαρύφαλλος Δημήτρης
Κατηφόρης Σοφοκλής
(Αναπλ/κός Ν. Γράψα)
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
1η Συνεδρίαση 2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Από το πρακτικό της υπ΄αριθ. 1ης/2019 συνεδρίασης
της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Λευκάδας
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 2/2019
Στη Λευκάδα και στην αίθουσα Συνεδριάσεων Επιτροπών Δήμου Λευκάδας σήμερα
στις 16 Ιανουαρίου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης μετά την αριθμ. 660 /11-012019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη
(σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής).
Παρόντες
1. Περδικάρης Αθανάσιος, Πρόεδρος
2. Καββαδάς Άγγελος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
4. Γαζής Διονύσιος
5. Γληγόρη Ασπασία
6. Γαρύφαλλος Δημήτρης
7. Καββαδάς Θωμάς
8. Μελά Μαρία
9. Ζουριδάκης Ευτύχιος
10. Σολδάτος Πάνος
11. Κατηφόρης Σοφοκλής (Αναπλ/κός Νικ. Γράψα)

Απόντες
1. Γληγόρης Κώστας
2. Κατωπόδης Ζαχαρίας
3. Βερύκιος Κων/νος
4. Κατωπόδης Παναγιώτης
5. Καββαδά Αικατερίνη
6. Παξινός Δημήτρης
7. Σκιαδαρέσης Σωτήρης

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγ. 5 του
Κανονισμού της Επιτροπής Τουρισμού δηλαδή σε σύνολο (18) 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
ΘΕΜΑ 2ο: «Πρόγραμμα δράσεων τουριστικής προβολής Δήμου Λευκάδας 2019».
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 2019.
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Ανέφερε ότι στις δραστηριότητες – αρμοδιότητες 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 Δήμου στο εσωτερικό και εξωτερικό, με παρουσία σε εκθέσεις, διαφήμιση
σε ΜΜΕ, καταχωρίσεις σε έντυπα ή ηλεκτρονικά και με άλλες ενέργειες ή δράσεις
τις οποίες θα επεξεργάζεται η Επιτροπή και θα εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Το Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Λευκάδας θέτει προς συζήτηση και επεξεργασία
στην Επιτροπή το παρόν σχέδιο Τουριστικής Προβολής για το έτος 2019, το οποίο
μετά την διαμόρφωση και έγκρισή του θα υποβληθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για
ψήφιση. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διαβιβαστεί στον Ε.Ο.Τ.
προκειμένου να εξασφαλιστεί η σύμφωνη γνώμη του.
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 :
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ την έγκριση του Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής
Δήμου Λευκάδας για το 2019 προκειμένου να υποβληθεί στον ΕΟΤ για παροχή
σύμφωνης γνώμης.
Το πρόγραμμα υποβάλλεται σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 5788/20-52016 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».
Για το Πρόγραμμα έτους 2019 προτείνονται οι εξής παρεμβάσεις και δράσεις :
1._Ο Δήμος Λευκάδας θα προχωρήσει στην δημιουργία ολοκληρωμένης
Πλατφόρμας προβολής Τουρισμού και Πολιτισμού με ενσωμάτωση τρισδιάστατων
εφαρμογών, στα πλαίσια υλοποίησης πρότασής του που υποβλήθηκε και εντάχθηκε
στο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων με προϋπολογισμό 297.600,00 ευρώ και τίτλο
«ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», στο πλαίσιο
της πρόσκλησης ΙΟΝ49. Στόχος μας είναι μέσω μίας ολιστικής, σε επίπεδο
τεχνολογιών, ψηφιακής προσέγγισης να προβάλουμε το πλούσιο πολιτιστικό
απόθεμα των νησιών μας, δίνοντάς τους προστιθέμενη αξία.
Η δημιουργία κατάλληλων υποδομών, οι σύγχρονες τεχνολογίες που θα
χρησιμοποιηθούν και η καταγραφή, χαρτογράφηση, οριοθέτηση και τρισδιάστατη
αναπαράσταση της φυσικής, ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας με την
ανάπτυξη και τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών (VR & 360°Video, AR), θα
συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού
προϊόντος των νησιών μας.
Στο πλαίσιο του έργου με την χρήση ειδικής πλατφόρμας διαχείρισης ψηφιακού
περιεχομένου θα δημιουργηθεί ένας ενοποιημένος ψηφιακός πολιτιστικός οδηγός
του Δήμου Λευκάδας που θα προσφέρει, σε πολλαπλά επίπεδα και με
διαφορετικές τεχνολογίες, πληροφορίες προς το επισκέπτη. Μέσω της πλατφόρμας
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διαχείρισης και της βάσης δεδομένων πολιτιστικού πλούτου που θα έχει
δημιουργηθεί, ο Δήμος θα έχει την δυνατότητα να βελτιώνει υφιστάμενα σημεία
ενδιαφέροντος και να προσθέτει νέα, να δημιουργεί νέες διαδραστικές
παιχνιδοποιημένες περιηγήσεις, να καταχωρεί πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α.
Ο ψηφιακός πολιτιστικός οδηγός θα μπορεί να εκτελεστεί σε κινητά τηλέφωνα και
ταμπλέτες, ενώ το περιεχόμενο του θα μπορεί να αλλάξει όπως προαναφέρθηκε
από ένα ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης πολύ εύκολο στην χρήση. Ο Δήμος θα
μπορεί να δημιουργεί επιπλέον πολιτιστικούς οδηγούς (διακριτές εφαρμογές) σε
περίπτωση που το κρίνει αναγκαίο όπως π.χ. σε περίπτωση συγκεκριμένων
εκδηλώσεων ή θεματικών που χρήζουν ιδιαίτερης προβολής. Στον συγκεκριμένο
ψηφιακό πολιτιστικό οδηγό θα καταχωρηθούν τα σημεία ενδιαφέροντος ανά
κατηγορία με περιγραφικά στοιχεία (φωτογραφίες, κείμενα, κ.α.) και χωρικές
συντεταγμένες. Επιπλέον μέσα από την εφαρμογή θα προσφέρονται δυνατότητες,
όπως παρακάτω :
-Λειτουργικότητες Επαυξημένης Πραγματικότητας (AR) για κινητές συσκευές.
-Ψηφιακή αποτύπωσησημείων ενδιαφέροντος, η οποία περιλαμβάνει τη λήψη
360°βίντεο περιήγησης, την πανοραμική φωτογράφιση τοποθεσιών και την 3D
ψηφιοποίηση, ανακατασκευή ή και μοντελοποίηση επιλεγμένων σημείων.
- Δημιουργία εφαρμογής Εικονικής Πραγματικότητας (VR).
- Δημιουργία interactive χάρτη της περιοχής με χρηστικές πληροφορίεςκαι
ημερολόγιο με όλες τις εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται, σε συνδυασμό με την
παροχή σύγχρονων υπηρεσιών e-Tourism.
- Απεικόνιση με εικονική επίγεια τρισδιάστατη περιήγηση τα μονοπάτια και τα
σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, με διαδραστικό ντοκιμαντέρ, που θα
περιλαμβάνει αφηγήσεις, κείμενα, φωτογραφικό υλικό, video, μουσικές και κάθε
διαθέσιμο αρχειακό υλικό σε ψηφιακή μορφή, κλπ.
Τέλος η ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών, δράσεων αποτύπωσης και
εφαρμογών για την διαχείριση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και του
περιβαντολλογικού πλούτου της Λευκάδας, βάσει του προγράμματος για τη
βιώσιμη ανάπτυξη των Ιόνιων νησιών, με την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και
της ελκυστικότητας της Περιφέρειας, μέσα από την αξιοποίηση της οικονομίας της
γνώσης, του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού αποθέματος θα επιφέρει πολλά
οφέλη όπως:
- Περαιτέρω ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και των
αξιοθέατων της περιοχής με αύξηση της επισκεψιμότητας σε μέρη τουριστικού
ενδιαφέροντος.
- Αναβάθμιση των παρεχόμενων πολιτιστικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Δήμου
- Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τοπικού τουριστικού προϊόντος και της
επιχειρηματικότητας.
- Ποιοτική τουριστική ανάπτυξη και γενικότερη αναβάθμιση της περιοχής, με την
παροχή σύγχρονων, καινοτόμων και ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
- Ανάπτυξη της πολιτιστικής συμμετοχής και της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας
σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας.
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- Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης.
- Παροχή σύγχρονων υπηρεσιών e-Tourism.
- Επικοινωνία ανάμεσα σε τουρίστες, σημεία ενδιαφέροντος, τοπικές επιχειρήσεις
και το Δήμο που θα αποτελέσει ένα σύστημα αλληλεπίδρασης στη λογική των
«έξυπνων πόλεων».
- Προβολή σε κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες και γενικότερα σε πληθυσμό, ο
οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να μεταβεί επιτόπια (e-learning).
- Δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου στο περιβάλλον, τον πολιτισμό
και τον αθλητισμό.
Για τα επιλεγμένα σημεία ενδιαφέροντος θα παραχθεί δίγλωσσο πληροφοριακό
υλικό στα Ελληνικά και τα Αγγλικά (π.χ. ονομασίες, ιστορικές πληροφορίες,
λαογραφικά στοιχεία), ως αποτέλεσμα μελέτης της σχετικής βιβλιογραφίας και
αυτόματης συλλογής σχετικών κειμένων από το διαδίκτυο (focused crawling).
2._ Ο Δήμος Λευκάδας σχεδίασε, προώθησε τις διαδικασίες καθώς και το
πρωτόκολλο συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων, υποβάλλοντας πρόταση
για εφαρμογή αναπτυξιακών στρατηγικών, μέσω της Ο.Χ.Ε. ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
(ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ) 2014-2020, προϋπολογισμού 24.000.000
ευρώ.
Οι «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις» αποτελούν ένα από τα εργαλεία για το
σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών και μπορούν
να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, μέσω
συνδυασμένων επενδύσεων από διαφορετικούς θεματικούς στόχους των
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Στη συνέχεια εξειδικεύεται η ανάγκη και τα στάδια υλοποίησης της ΟΧΕ, στην ΠΙΝ
η οποία αφορά στην κατηγορία : Αστικές Περιοχές, Παράκτια Ζώνη, Ορεινές
Περιοχές/Ενδοχώρα, σε συνδυασμό με το παραγωγικό τους πρότυπο. Συγκεκριμένα
η ΟΧΕ Λευκάδας εξειδικεύεται, στο πλαίσιο του χωρικού προτύπου του ΠΕΠ-ΙΝ
2014-2020 «Παράκτιος χώρος με έμφαση στη Θαλάσσια Οικονομία».
Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της ΟΧΕ Λευκάδας, ανά χωρικό τύπο, είναι:
• ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ με προτεραιότητα σε δράσεις που αφορούν τη
θαλάσσια οικονομία : θαλάσσιος-παράκτιος τουρισμός (λιμάνια, μαρίνες,
παραλίες, αγκυροβόλια), περιβάλλον και πολιτισμός, κ.λπ
• ΠΑΡΑΚΤΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : διαφοροποίηση τουριστικού
προϊόντος και προώθηση θεματικού ποιοτικού τουρισμού.
• ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (μεγάλη συγκέντρωση) ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ :
εμβάθυνση δημιουργικής και πολιτιστικής οικονομίας, διασύνδεση
πολιτιστικού αποθέματος και επιχειρηματικής αξιοποίησης.
• ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ (ημιαστικές, μικρή συγκέντρωση) που έχουν ανάγκη
παραγωγικής ανασύνταξης και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που
εγκυμονούν κινδύνους, όπως π.χ. σεισμοί.
Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της ΟΧΕ Λευκάδας είναι η δημιουργία ενός ισχυρού
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βιώσιμου πόλου ανάπτυξης με συνοχή, χωρική οργάνωση και ισόρροπη
πολυλειτουργική ανάπτυξη με τελικό στόχο την ανάδειξη της περιοχής μας σε
διακριτό τουριστικό προορισμό που θα βασίζεται στην ποιότητα , συμβάλλοντας
διαχρονικά στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας και στην
συνολική ανάπτυξη της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
3._ Μετά από έγκριση πρότασης που υποβλήθηκε και ένταξη στο Ε.Π. Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων, ο Δήμος Λευκάδας θα προχωρήσει στην δημοπράτηση και υλοποίηση
του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 500.000,00
ευρώ. εντάχθηκε στο Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Το έργο αφορά ορισμένες
παρεμβάσεις στο εν λειτουργία ιχθυοτροφείο Παλαιό Λευκάδας και κυρίως δράσεις
προστασίας, διαχείρισης και ήπιας αξιοποίησης του οικοσυστήματος. Στα πλαίσια
αυτά προβλέπεται και η οικοτουριστική ανάδειξη της λιμνοθάλασσας.
4._ Στα πλαίσια του Ε.Π. Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και στον Άξονα Προτεραιότητας
«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» υποβλήθηκε και
εντάχθηκε το έργο με τίτλο «ΔΙΑΧ/ΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΩΝ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΙΔΩΝ & ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ». Το έργο είναι προϋπολογισμού 258.780,00 ευρώ και θα
υλοποιηθεί από τον Φορέα Διαχ/σης Αμβρακικού Κόλπου Λευκάδας, ο οποίος είχε
υποβάλλει την σχετική πρόταση, της οποίας οι προτεινόμενες παρεμβάσεις και
δράσεις προέκυψαν σε συνεννόηση και συνεργασία του Φορέα με τον Δήμο μας.
5._ Με δεδομένη την υποστελέχωση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου και
ιδιαίτερα την έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού, θεωρείται αναγκαία η πρόσληψη
συνεργάτη – συμβούλου για υποστήριξη στον τομέα της τουριστικής προβολής.
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 11.000,00 ευρώ
6. _ Ανανέωση και εμπλουτισμός του φωτογραφικού υλικού
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός για διαφήμιση : 1.000 ευρώ
Πολλά δημοσιεύματα και αφιερώματα στη Λευκάδα, σε έντυπο και ηλεκτρονικό
τύπο, στηρίζουν την παρουσίασή τους σε υλικό που διαθέτει ο Δήμος. Για το λόγο
αυτό το υλικό που υπάρχει σήμερα στην κυριότητά του Δήμου μας χρειάζεται
επικαιροποίηση και εμπλουτισμό με μια νέα σύγχρονη, εικαστική ματιά, αλλά και
ποικιλία για να μην χρησιμοποιούνται και επαναλαμβάνονται οι ίδιες εικόνες σε
αφιερώματα και δημοσιεύσεις που αφορούν τη περιοχή μας.
7._ Αρχείο κειμένων
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός για διαφήμιση: 2.200 ευρώ
Δημιουργία ενός αρχείου κειμένων που θα περιγράφουν κάθε τουριστική πτυχή των
νησιών μας με στόχο να συμπληρωθεί να εξασφαλιστεί ένα δυναμικό περιεχόμενο
που να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφημίσεις, συνεντεύξεις, στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και στον υπό δημιουργία Τουριστικό Ψηφιακό
Τρισδιάστατο Οδηγό.
8._ Επικαιροποίηση παλαιών και δημιουργία νέων θεματικών videos.
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Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 3.500 ευρώ
Επιβάλλεται η επικαιροποίηση των ιδιαίτερα επιτυχημένων videos που διαθέτουμε
και τα οποία, μετά από έγκριση του Ε.Ο.Τ. χρησιμοποιήθηκαν σε όλες τις δράσεις εκδηλώσεις ή δόθηκαν ως αναμνηστικά δώρα σε επιλεγμένους επισκέπτες μας.
Επίσης κρίνεται απολύτως αναγκαία και η δημιουργία θεματικών videos και
ψηφιακών λευκωμάτων.
Τα νέα videos ή ψηφιακά λευκώματα θα αποσκοπούν στην πληρέστερη εικόνα των
ενδιαφερομένων για συγκεκριμένες και ιδιαίτερες δράσεις που μπορούν να
αναπτύξουν σε Λευκάδα, Κάλαμο και Καστό, όπως :
- Εναλλακτικός Τουρισμός με την ποικιλότητα που προσφέρει η Λευκάδα
(ιστιοπλοΐα, paraglide, kitesurf, windsurf, parapente, mountain-bike, ορειβασία,
ιππασία, καταδύσεις, κλπ),
- Θρησκευτικός Τουρισμός,
- Γαμήλιος προορισμός, κ.λπ.
9._ Δημιουργία έντυπου υλικού θεματικού τουρισμού
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 1.000 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.
10._ Δημιουργία μυθοπλασίας για τη Λευκάδα
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 1.000 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, μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, κλπ. 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.
11._Προμήθεια υλικού
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 800 ευρώ
Προτείνουμε την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Γραφείου Τουρισμού (όπως
φωτογραφική μηχανή, τάμπλετ, κ.λπ. στις εκθέσεις και γενικά στις εκδηλώσεις που
εκπροσωπείται ο Δήμος. Επίσης:
- Κατασκευή διαφημιστικών προωθητικών συσκευασιών (όπως τσάντες, υλικά
συσκευασίας, κ.λπ.).
- Προμήθεια roll-up τα οποία θα χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες των τουριστικών
εκθέσεων, σε αγγλικά και ελληνικά.
14

- 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.
Δράσεις με στήριξη Ε.Ο.Τ. και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Λόγω του συγκεκριμένου και περιορισμένου προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας
για την Τουριστική Προβολή και προκειμένου να συμμετέχει σε εξειδικευμένες
δράσεις μεσαίου ή υψηλού κόστους απαιτείται η στήριξη της Π.Ι.Ν. και του Ε.Ο.Τ.
Αναφέρουμε ενδεικτικά :
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 και τηλεοπτικών παραγωγών, η δημιουργία
videoclips, ντοκιμαντέρ και διαφημιστικού υλικού, η πραγματοποίηση συνεδρίων σε
θέματα τουρισμού, η αποστολή υλικού σε εκθέσεις και οποιαδήποτε άλλη δράση
που θα ήταν επιλέξιμη για τον φορέα στήριξης.
1._ Αποστολή-Διακίνηση υλικού και προϊόντων στις εκθέσεις τουρισμού.
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 500 ευρώ
2._ Μετακινήσεις αιρετών, προσωπικού και συνεργατών του Δήμου Λευκάδας
για την υποστήριξη τουριστικών εκθέσεων και λοιπών δράσεων.
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός: 4.000 ευρώ
3._ Δράσεις Δημοσίων Σχέσεων
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισμός : 1.000 ευρώ
Προτείνεται η δυνατότητα φιλοξενίας έγκριτων δημοσιογράφων από το τουριστικό
ρεπορτάζ, υπεύθυνων δημοσίων σχέσεων, τουριστικών πρακτόρων, διάσημων
προσωπικοτήτων από το χώρο της τέχνης, της επιστήμης, του αθλητισμού κ.λπ.
Αναλυτικότερα στη δράση αυτή περιλαμβάνονται δαπάνες φιλοξενίας - ξενάγησης
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.

4._ Συμμετοχή του Δήμου Λευκάδας σε διεθνείς εκθέσεις για το 2019 :
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019
10-12 BIT, Milano, Ιταλία
21- 24 International Fair of Tourism, Βελιγράδι, Σερβία
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
6-10 ΙΤΒ, Berlin, Γερμανία
12-14 MITT, Moscow, Ρωσία
22-24 B.M.T. Napoli, Borsa Mediterranea del Turismo, Ιταλία
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
ΔΥ C.I.S Travel Market, Αγία Πετρούπολη, Ρωσία
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
ΔΥ World Travel Market, London, Αγγλία
ΔΥ Philoxenia, Θεσσαλονίκη
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του προγράμματος τουριστικής προβολής
του Δήμου Λευκάδας για το 2019, ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Επιτροπής
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
Για έγκριση του Προγρ/ματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής Δήμου Λευκάδας για
το έτος 2019 όπως αυτό παρουσιάζεται στην Εισήγηση της Παρούσας Απόφασης.
Η παρούσα Απόφαση θα διαβιβασθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
Η Απόφαση αυτή πήρε αριθμό 2 /2019.
Επειδή δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση ο Πρόεδρος έληξε τη συνεδρίαση της
Επιτροπής.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Αθανάσιος Περδικάρης

Τα παρόντα μέλη

Καββαδάς Άγγελος
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
Γαζής Διονύσιος
Γληγόρη Ασπασία
Καββαδάς Θωμάς
Μελά Μαρία
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σολδάτος Πάνος
Γαρύφαλλος Δημήτρης
Κατηφόρης Σοφοκλής
(Αναπλ/κός Ν. Γράψα)
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