ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/19 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 32/2019
Στη Λευκάδα σήµερα στις 21 του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 17:00 ήρθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ∆ιοικητηρίου Λευκάδας
(Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ. πρωτ. 907/17-1-2019 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
Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1
Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
2
Νικητάκης Μάρκος
2
Κούρτης Φίλιππος
3
Περδικάρης Αθανάσιος
3
Πολίτης Σπυρίδων
4
Χαλικιάς Ευάγγελος
4
Βλάχος Κων/νος
5
Σέρβος Κων/νος
5
Κοντοµίχης Ευάγγελος
6
Αρβανίτης Σπυρίδων
6
Κακλαµάνη Αναστασία
7
Κατηφόρης Χρήστος
7
Τριλίβας Χρήστος
8
Φίλιππας Γεώργιος
8
Κατωπόδη Ευανθία
9
Θερµός Ευάγγελος
9
Σκληρός Παναγιώτης
10
Σκλαβενίτης Ευάγγελος
10
Μήτσουρας Πέτρος
11
Βλάχος Ευστάθιος
11
(οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
12
Παπαδόπουλος Ανδρέας
12
13
Γιαννιώτης Οδυσσέας
13
14
Καρφάκη Μαριάννα
14
15
Γρηγόρη Ασπασία
15
16
Βικέντιος Νικόλαος
16
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
17
Αραβανής Βασίλειος
17
18
Πετούση-Σκιαδά Ζωή
18
κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
19
Ζουριδάκης Ευτύχιος
19
20
Σκληρός Φίλιππος
20
21
Καββαδάς Θωµάς
21
22
Φρεµεντίτης Χριστόφορος
22
23
Γληγόρης Κων/νος
23
24
24
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα
είκοσι τρία (23) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης.
ο
ο
Το 4 θέµα της Η.∆. προτάχθηκε οµόφωνα και συζητήθηκε µετά το 1 θέµα της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος αποχώρησε κατά την συζήτηση του 1 θέµατος Ε.Η.∆.
ου
ου
Ο ∆.Σ. Καββαδάς Θωµάς αποχώρησε πριν την συζήτηση του 2 θέµατος Ε.Η.∆. επανήλθε πριν την συζήτηση του 1 θέµατος
ου
της Η.∆. και αποχώρησε πάλι πριν την συζήτηση του 18 θέµατος της Η.∆.
ου
ο
Ο ∆.Σ. Αραβανής Βασίλειος αποχώρησε πριν την συζήτηση του 4 θέµατος της Η.∆. το οποίο συζητήθηκε µετά το 1 θέµα και
ο
πριν το 2 θέµα της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Γρηγόρη Ασπασία αποχώρησε κατά την συζήτηση του 2 θέµατος της Η.∆.
ου
Οι ∆.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα και Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησαν πριν την συζήτηση του 6 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Αρβανίτης Σπυρίδων, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 9 θέµατος της Η.∆.
ου
Ο ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 28 θέµατος της Η.∆.
ου
Η ∆.Σ. Καρφάκη Μαριάννα, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 35 θέµατος της Η.∆.
ο

ΘΕΜΑ 29 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 1ης/2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση προγράµµατος δράσεων τουριστικής προβολής ∆ήµου Λευκάδας έτους 2019.
Εισηγητής: Αθανάσιος Περδικάρης, Αντιδήµαρχος
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Ο Αντιδήµαρχος κ.Αθανάσιος Περδικάρης, εισηγούµενος το θέµα διάβασε την αρ. 2/2019 απόφαση της
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου Λευκάδας, η οποία έχει ως εξής και ζήτησε τη έγκρισή
της:
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
η
1 Συνεδρίαση 2019
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ: Από το πρακτικό της υπ΄αριθ. 1ης/2019 συνεδρίασης
της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου Λευκάδας
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 2/2019
Στη Λευκάδα και στην αίθουσα Συνεδριάσεων Επιτροπών ∆ήµου 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 /11-01-2019 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 ∆ιονύσιος
5. Γληγόρη Ασπασία
6. Γαρύφαλλος ∆ηµήτρης
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 ∆ηµήτρης
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 ∆ήµου Λευκάδας
ο:

ΘΕΜΑ 2 «Πρόγραµµα δράσεων τουριστικής προβολής ∆ήµου Λευκάδας 2019».
Εισηγητής : Αθανάσιος Περδικάρης Αντιδήµαρχος, Πρόεδρος.
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα ενηµέρωσε τα µέλη της Επιτροπής για το πρόγραµµα δράσεων τουριστικής
προβολής του ∆ήµου Λευκάδας έτους 2019.
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 ∆ήµου 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 ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Το Γραφείο Τουρισµού του ∆ήµου 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 ∆ηµοτικό Συµβούλιο για ψήφιση. Η
απόφαση του ∆ηµοτικού 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 ∆ράσεων Τουριστικής Προβολής ∆ήµου Λευκάδας για το 2019
προκειµένου να υποβληθεί στον ΕΟΤ για παροχή σύµφωνης γνώµης.
Το πρόγραµµα υποβάλλεται σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στην υπ’ αρ. 5788/20-5-2016 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 ∆ήµων της Χώρας».
Για το Πρόγραµµα έτους 2019 προτείνονται οι εξής παρεµβάσεις και δράσεις :
1._Ο ∆ήµος 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 «ΤΡΙΣ∆ΙΑΣΤΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ», 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.
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Στο πλαίσιο του έργου µε την χρήση ειδικής πλατφόρµας διαχείρισης ψηφιακού περιεχοµένου θα δηµιουργηθεί ένας
ενοποιηµένος ψηφιακός πολιτιστικός οδηγός του ∆ήµου Λευκάδας που θα προσφέρει, σε πολλαπλά επίπεδα και µε διαφορετικές
τεχνολογίες, πληροφορίες προς το επισκέπτη. Μέσω της πλατφόρµας διαχείρισης και της βάσης δεδοµένων πολιτιστικού
πλούτου που θα έχει δηµιουργηθεί, ο ∆ήµος 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 ∆ήµος 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.
- ∆ηµιουργία εφαρµογής Εικονικής Πραγµατικότητας (VR).
- ∆ηµιουργία 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 ∆ήµου
- 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.
- Προώθηση της βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης.
- Παροχή σύγχρονων υπηρεσιών e-Tourism.
- Επικοινωνία ανάµεσα σε τουρίστες, σηµεία ενδιαφέροντος, τοπικές επιχειρήσεις
και το ∆ήµο 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).
- ∆ηµιουργική 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 ∆ήµος Λευκάδας σχεδίασε, προώθησε τις διαδικασίες καθώς και το πρωτόκολλο συνεργασίας των εµπλεκόµενων φορέων,
υποβάλλοντας πρόταση για εφαρµογή αναπτυξιακών στρατηγικών, µέσω της Ο.Χ.Ε. ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ) 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 ΕΝ∆ΟΧΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ : 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 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 ∆ήµος Λευκάδας θα
προχωρήσει στην δηµοπράτηση και υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΙΚΟΥ
ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΟ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ» προϋπολογισµού 500.000,00 ευρώ. εντάχθηκε
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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 «∆ΙΑΧ/ΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΕΙ∆ΩΝ & ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ». Το έργο είναι προϋπολογισµού 258.780,00 ευρώ και θα υλοποιηθεί από τον Φορέα ∆ιαχ/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 ∆ήµο µας.
5._ Με δεδοµένη την υποστελέχωση της αρµόδιας υπηρεσίας του ∆ήµου 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 ∆ήµος. Για το λόγο αυτό το υλικό που υπάρχει σήµερα στην κυριότητά του ∆ήµου 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
∆ηµιουργία 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.
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._ ∆ηµιουργία 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 ∆ήµος Λευκάδας θα πρέπει να απευθυνθεί σε ειδικούς κατά κατηγορία
γνώστες των αντικειµένων µε σκοπό την συγκέντρωση θεµατικών κειµένων.
10._ ∆ηµιουργία µυθοπλασίας για τη Λευκάδα
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισµός : 1.000 ευρώ
∆ιεθνώς 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 ∆ήµος. 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.
- 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 ∆ήµου.
∆ράσεις µε στήριξη Ε.Ο.Τ. και Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Λόγω του συγκεκριµένου και περιορισµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου 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.
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1._ Αποστολή-∆ιακίνηση υλικού και προϊόντων στις εκθέσεις τουρισµού.
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισµός : 500 ευρώ
2._ Μετακινήσεις αιρετών, προσωπικού και συνεργατών του ∆ήµου Λευκάδας
για την υποστήριξη τουριστικών εκθέσεων και λοιπών δράσεων.
Συνολικός ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 4.000 ευρώ
3._ ∆ράσεις ∆ηµοσίων 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 ∆ήµου 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
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ:
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
∆Υ C.I.S Travel Market, Αγία Πετρούπολη, Ρωσία
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019
∆Υ World Travel Market, London, Αγγλία
∆Υ Philoxenia, Θεσσαλονίκη
Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του προγράµµατος τουριστικής προβολής του ∆ήµου Λευκάδας για το 2019, ο
Πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου 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 ∆ράσεων Τουριστικής Προβολής ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2019 όπως αυτό παρουσιάζεται στην
Εισήγηση της Παρούσας Απόφασης.
Η παρούσα Απόφαση θα διαβιβασθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση.
Η Απόφαση αυτή πήρε αριθµό 2 /2019.»

Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο οµόφωνα µε δεκαπέντε (15) ψήφους, αποφασίζει:
Εγκρίνει την ανωτέρω αρ. 2/2019 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου
Λευκάδας, που αφορά στο πρόγραµµα δράσεων τουριστικής προβολής ∆ήµου Λευκάδας έτους 2019.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 32/2019.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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