ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 1ης/21 Συνεδρίασης
(ΜΕ ΤΗΛΕ∆ΙΑΣΚΕΨΗ)
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 5/2021
Στη Λευκάδα σήµερα στις 25 του µηνός Ιανουαρίου, του έτους 2021, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18:00 ήρθε σε
τακτική Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, µε την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης (µέσω εφαρµογής
Webex), σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν µε αυτές του άρθρου 74
του Ν. 4555/18, του άρθρου 10 της από 11-3-2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), την υπ΄αριθ. ΚΥΑ ∆1α/Γ.Π.οικ.:
3060/15-1-2021 (ΦΕΚ 89/τ.Β΄/16-1-2021), τις υπ΄ αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,
163/33282/29.05.2020, ∆Ι∆Α∆/Φ.69/133/οικ.20764/7-11-2020, 426/77233/13-11-2020 εγκ. ΥΠ.ΕΣ., ύστερα από την
µε αρ. πρωτ. 3036/21-1-2021 πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα.
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Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
Κατωπόδη Νίκη
Βικέντιος Νικόλαος
Τυπάλδος Νικόλαος
Λύγδας Σπυρίδων
Λιβιτσάνος Ιωάννης
Κονιδάρης Κωνσταντίνος
Αργυρός Νικόλαος
Σολδάτος Θεόδωρος
Γληγόρης Παναγιώτης
Μαργέλη Μαρία
Σαρανταένας Ιωάννης
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Γαζής Αναστάσιος
Σκληρός Φίλιππος
Σολδάτος Γεώργιος
Γιαννιώτης Παναγιώτης
Γιαννούτσος Χαράλαµπος
∆ρακονταειδής Κωνσταντίνος
Σέρβος Κωνσταντίνος
Χαλικιάς Ευάγγελος
Γληγόρης Χρήστος
Γληγόρης Κωνσταντίνος
Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
Γαζής Νικόλαος
Λάζαρης Απόστολος
Βερροιώτης Ευάγγελος
Βεροιώτης Αλέξανδρος
Ζαβιτσάνος Πέτρος
Περδικάρης Αθανάσιος
Βλάχου Ειρήνη
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Μη Συµµετέχοντες στη συνεδρίαση
Τσιρογιάννης Γεώργιος
Μελάς Γεράσιµος
(οι οποίοι δεν συµµετείχαν στην τηλεδιάσκεψη,
αν και κλήθηκαν νόµιµα)

Ο ∆ήµαρχος κ. Χαράλαµπος ∆. Καλός, έλαβε την πρόσκληση και συµµετέχει στην συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη.
Στη συνεδρίαση µε τηλεδιάσκεψη, συµµετέχει και ο Νικόλαος Ζαβιτσάνος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των πρακτικών.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα τριάντα ένα (31)
µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

ο

Ο ∆.Σ. Τσιρογιάννης Γεώργιος, συµµετέχει στην συνεδρίαση από το 4 θέµα της Η.∆.

ο

ης

ΘΕΜΑ 5 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 1 Συνεδρίασης µε τηλεδιάσκεψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου:
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση Συµφωνητικού Συνεργασίας αξιοποίησης αποτελεσµάτων µεταξύ ΠΕ∆-ΙΝ και ∆ήµων
Ιονίων Νήσων, για το έργο «CULTURALION: Σχεδιασµός Νησιωτικών και ∆ιανησιωτικών Θεµατικών Πολιτιστικών
∆ιαδροµών και Ανάπτυξη Εφαρµογής ∆ιαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων».
Εισηγητής: Αναστάσιος Γαζής, Αντιδήµαρχος
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O Αντιδήµαρχος, κ. Αναστάσιος Γαζής, εισηγούµενος το θέµα, έθεσε υπόψη των µελών του Συµβουλίου
τα εξής:
«1. Τις δ/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10
2. Το υπ΄αριθ. 772/10-06-2020 έγγραφο της ΠΕ∆- ΙΝ
3.Το υπ΄αριθ. 781/11-06-2020 συµφωνητικό συνεργασίας αξιοποίησης αποτελεσµάτων της ΠΕ∆-ΙΝ.
Εισηγούµαι
1. Την έγκριση του Συµφωνητικού Συνεργασίας µεταξύ ΠΕ∆-ΙΝ και ∆ήµων Ιονίων Νήσων, για την αξιοποίηση του
έργου «CULTURALION: Σχεδιασµός Νησιωτικών και ∆ιανησιωτικών Θεµατικών Πολιτιστικών ∆ιαδροµών και
Ανάπτυξη Εφαρµογής ∆ιαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων», ως ακολούθως:
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ
CULTURALION: Σχεδιασµός Νησιωτικών και ∆ιανησιωτικών Θεµατικών Πολιτιστικών ∆ιαδροµών
και Ανάπτυξη Εφαρµογής ∆ιαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων
Στην Κέρκυρα, σήµερα, την 11.06.2020, µεταξύ των παρακάτω συµβαλλόµενων:
1.

την Περιφερειακή Ένωση ∆ήµων (ΠΕ∆) Ιονίων Νήσων, που εδρεύει στην Κέρκυρα, όπως
εκπροσωπείται νόµιµα από τον Πρόεδρο της, κύριο Παρίση Αλέξανδρο, και η οποία θα αποκαλείται
εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας «ΦΟΡΕΑΣ Α»,
2. τον ∆ήµου Κεντρικής Κέρκυρας & ∆ιαποντίων Νήσων, που εδρεύει στην Κέρκυρα, όπως
εκπροσωπείται νόµιµα από την ∆ήµαρχο, κυρία Υδραίου Μερόπη-Σπυριδούλα, και ο οποίος θα
αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας «ΦΟΡΕΑΣ Β»,
3. τον ∆ήµο Βόρειας Κέρκυρας, που εδρεύει στην Αχαράβη Κέρκυρας, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από
τον ∆ήµαρχο, κύριο Μαχειµάρη Γεώργιο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν
συντοµίας «ΦΟΡΕΑΣ Γ»,
4. τον ∆ήµο Νότιας Κέρκυρας, που εδρεύει στην Λευκίµµη Κέρκυρας, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από
τον από τον ∆ήµαρχο, κύριο Λέσση Κωνσταντίνο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα
χάριν συντοµίας «ΦΟΡΕΑΣ ∆»,
5. τον ∆ήµο Παξών, που εδρεύει στο Γάιο Παξών, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο, κύριο
Βλαχόπουλο Σπυρίδων, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας «ΦΟΡΕΑΣ
Ε»,
6. τον ∆ήµο Λευκάδας, που εδρεύει στην Λευκάδα, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο, κύριο
Καλό Χαράλαµπο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας «ΦΟΡΕΑΣ ΣΤ»,
7. τον ∆ήµο Μεγανησίου, που εδρεύει στο Κατωµέρι Μεγανησίου, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον
∆ήµαρχο, κύριο ∆άγλα Παύλο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας
«ΦΟΡΕΑΣ Ζ»,
8. τον ∆ήµο Αργοστολίου, που εδρεύει στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον
∆ήµαρχο, κύριο Μιχαλάτο Θεόφιλο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν
συντοµίας «ΦΟΡΕΑΣ Η»,
9. τον ∆ήµο Ληξουρίου, που εδρεύει στο Ληξούρι Κεφαλονιάς, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον
∆ήµαρχο, κύριο Κατσιβέλη Γεώργιο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν
συντοµίας «ΦΟΡΕΑΣ Θ»,
10. τον ∆ήµο Σάµης, που εδρεύει στην Σάµη Κεφαλονιάς, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο,
κύριο Μονιά – Νέτη Γεράσιµο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας
«ΦΟΡΕΑΣ Ι»,
11. τον ∆ήµο Ιθάκης, που εδρεύει στο Βαθύ Ιθάκης, όπως εκπροσωπείται νόµιµα τον ∆ήµαρχο, κύριο
Στανίτσα ∆ιονύσιο, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας «ΦΟΡΕΑΣ ΙΑ»,
12. τον ∆ήµο Ζακύνθου, που εδρεύει στην Ζάκυνθο, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο, κύριο
Αρετάκη Νικήτα, και ο οποίος θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα χάριν συντοµίας «ΦΟΡΕΑΣ ΙΒ».
έχοντας υπόψη:
1. τη µε αριθµό 1476/11.02.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «CULTURALION: Σχεδιασµός Νησιωτικών
και ∆ιανησιωτικών Θεµατικών Πολιτιστικών ∆ιαδροµών και Ανάπτυξη Εφαρµογής ∆ιαδραστικής
Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων» στο Ε.Π. Ιόνια Νησιά.
συµφωνούνται και γίνονται αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Το παρόν Συµφωνητικό Συνεργασίας συντάχθηκε και υπογράφεται στα πλαίσια των υποχρεώσεων του ΦΟΡΕΑ Α
ως ∆ικαιούχου του έργου CULTURALION, και αναπόσπαστα τµήµατά του αποτελούν η Απόφαση Ένταξης του
έργου και το εγκεκριµένο Τεχνικό ∆ελτίο Πράξης.
Σύντοµη Περιγραφή του Έργου
Τα Ιόνια Νησιά αποτελούν έναν ιδιαίτερα σηµαντικό εναλλακτικό τουριστικό προορισµό της Ελλάδας που προσφέρει
ένα συνδυασµό µοναδικού πολιτιστικού πλούτου, απαράµιλλου τοπίου και υψηλής ποιότητας προϊόντων και
υπηρεσιών. Παρά το γεγονός ότι την τελευταία δεκαετία η περιοχή αναπτύσσει σταδιακά ένα εναλλακτικό τουριστικό
προϊόν – τόσο λόγω της γενικότερης παγκόσµιας τάσης για βελτίωση και διαφοροποίηση των τουριστικών
προϊόντων και υπηρεσιών όσο και λόγω της σηµαντικής συµβολής προγραµµάτων τουριστικής ανάπτυξης - και ότι
πλήθος δράσεων λαµβάνουν χώρα για την τουριστική προβολή και προώθηση της περιοχής τόσο µεµονωµένα από
τους επιχειρηµατίες του τουρισµού όσο και από τους δηµόσιους φορείς και τα συλλογικά όργανα, εντούτοις δεν
υφίστανται ψηφιακά εργαλεία αυτοξενάγησης που να οδηγήσουν στην απογείωση της περιοχής και στην εδραίωση
δωδεκάµηνου τουριστικού ρεύµατος από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ο επισκέπτης σήµερα, σε διεθνές επίπεδο, έχει πολύ περιορισµένο χρόνο για τη διερεύνηση και σύγκριση
προορισµών, ενώ η εξέλιξη των µεταφορών του παρέχει εύκολη πρόσβαση σε όλα τα σηµεία του πλανήτη και σε
περιοχές µε πολύ χαµηλό κόστος και πολύ υψηλή ποιότητα υπηρεσιών. Το αποτέλεσµα είναι να κερδίζουν οι
προορισµοί που επενδύουν σε έξυπνα εργαλεία και σε έξυπνο marketing.
Η προσέλκυση επισκεπτών – πέραν των παραδοσιακών - σε περιοχές µέσου κόστους και υψηλής ποιότητας
προϊόντων, υπηρεσιών και πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος, όπως η περιοχή των Ιονίων Νήσων, είναι
ακόµα πιο δύσκολο έργο και απαιτεί έξυπνες και σύγχρονες λύσεις marketing και εργαλεία που θα φτάνουν στα
µάτια των δυνητικών αγοραστών – τουριστών µε τη χρήση κάθε δυνατού µέσου.
Στο παραπάνω πλαίσιο, θα δηµιουργηθούν τριάντα ολοκληρωµένες ελκυστικές νησιωτικές και διανησιωτικές
πολιτιστικές διαδροµές µε θεµατικό πυρήνα (σε συµφωνία µε όλους τους ∆ήµους των Ιονίων Νήσων). Με την έννοια
«θεµατικό» υποστηρίζεται η προώθηση των στοιχείων εκείνων που αναδεικνύουν τους πόρους, την ιστορία και τους
µύθους της περιοχής, και επάνω στα οποία θα έπρεπε ήδη εδώ και πολλά χρόνια τα Ιόνια Νησιά να στηρίζουν
ολόκληρο το εναλλακτικό τουριστικό του προϊόν, όπως ενδεικτικά: «Η επιστροφή του Οδυσσέα», «Στα Χνάρια των
Ενετών», «Οι ∆ρόµοι του Κρασιού και της Ελιάς», «Γεύσεις Επτανήσων», «Εξερεύνηση στα Σπήλαια του Ιονίου»,
«Στα Βήµατα των Ποιητών, των Ζωγράφων και των Συγγραφέων», «Ενετικές Περιπλανήσεις της Κέρκυρας», «Από
την Αρχαία Νήρικο στη Μεσαιωνική Αγία Μαύρα», «Περπατώντας στον Εθνικό ∆ρυµό Αίνου Κεφαλονιάς»,
«Κερκυραϊκές Γαστρονοµικές Αναζητήσεις», «Η Χελώνα Καρέτα – Καρέτα: Θαλάσσιο πάρκο Ζακύνθου» κ.α.
Επιπρόσθετα, θα δηµιουργηθεί µια εφαρµογή ψηφιακής διαδραστικής ξενάγησης on-the-go και at-home
(downloadable έκδοση για iOS και Android κινητές συσκευές).
Τέλος, προβλέπεται η προώθηση και προβολή της εφαρµογής και της προσέγγισης για τα Ιόνια Νησιά σε
επαγγελµατίες του τουρισµού και επισκέπτες.
Αποτελέσµατα Έργου (Προϊόντα προς Αξιοποίηση)
1. Τριάντα (30) ολοκληρωµένες ελκυστικές νησιωτικές και διανησιωτικές πολιτιστικές διαδροµές µε θεµατικό
πυρήνα σε ψηφιακό χαρτογραφικό υπόβαθρο
2. Εφαρµογή ψηφιακής διαδραστικής ξενάγησης on-the-go και at-home (downloadable έκδοση για iOS και
Android κινητές συσκευές).
3. Ιστοσελίδα.
4. Σελίδες κοινωνικών δικτύων.
5. Ενηµερωτικό φυλλάδιο
6. ∆έκα (10) promo videos

AΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ
Αντικείµενο του παρόντος Συµφωνητικού Συνεργασίας αποτελεί η υποστήριξη του ΦΟΡΕΑ Α στην αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων του Έργου προς όφελος της περιοχής των Ιονίων Νήσων και, κατ’ επέκταση, όλων των
συµβαλλόµενων.
Ο ΦΟΡΕΑΣ Α αναλαµβάνει:
Να συνεργαστεί µε τους ΦΟΡΕΙΣ Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ για την υλοποίηση του Έργου.
Να ολοκληρώσει τα προϊόντα/παραδοτέα του έργου, τη συνεχή ενηµέρωση των συµβαλλόµενων για την πρόοδο
των εργασιών, την αποστολή του ολοκληρωµένου υλικού στους συµβαλλόµενους και την αξιοποίηση των
αποτελεσµάτων από πλευράς του και σε συνεργασία µε τους υπόλοιπους συµβαλλόµενους.
Οι ΦΟΡΕΙΣ Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ αναλαµβάνουν:
Να συνεργαστούν µε τον ΦΟΡΕΑ Α για την υλοποίηση του Έργου.
Να ορίσουν έναν Υπεύθυνο Επικοινωνίας ανά ∆ήµο, ο οποίος θα αναλάβει την υποστήριξη του ΦΟΡΕΑ Α για
την υλοποίηση του Έργου.
Να συµβάλουν όπου είναι δυνατόν, µε την παροχή διευκολύνσεων, πρόσβασης, υλικού (πχ φωτογραφικού υλικού)
κτλ για την υλοποίηση του Έργου.
Να αξιοποιήσουν τα αποτελέσµατα του έργου µε κάθε εφικτό τρόπο (προώθηση και προβολή του Έργου σε
Ελληνικές και ∆ιεθνείς Εκθέσεις, Συνέδρια, κτλ) µέσα από τα εργαλεία και τις δράσεις του, µεµονωµένα ή σε
συνεργασία µε τον Φορέα Α.
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ΑΡΘΡΟ 2
∆ΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια του παρόντος συµφωνητικού είναι δέκα (10) έτη από την ηµεροµηνία υπογραφής του.

ΑΡΘΡΟ 3
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
11.1 Υποκατάσταση. Απαγορεύεται ρητώς στους ΦΟΡΕΙΣ Β, Γ, ∆, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ, ΙΒ η υποκατάστασή τους
από τρίτους για το παρόν Συµφωνητικό. Αν χωρήσει υποκατάσταση, τότε οι ΦΟΡΕΙΣ που υποκαταστάθηκαν
ευθύνονται για κάθε πταίσµα του τρίτου έναντι του ΦΟΡΕΑ Α, ενώ συγχρόνως από υπαιτιότητά του, λύεται η
παρούσα µόνο για τον συγκεκριµένο ΦΟΡΕΑ που υποκαταστάθηκε.
11.2 Πνευµατικά δικαιώµατα. Όλα τα προϊόντα που θα παραχθούν από τον ΦΟΡΕΑ Α στο πλαίσιο υλοποίησης
του Έργου CULTURALION θα ανήκουν στην ιδιοκτησία του ΦΟΡΕΑ Α, ο οποίος κατέχει και τα πνευµατικά τους
δικαιώµατα.
ΑΡΘΡΟ 4
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή παράταση του παρόντος συµφωνητικού γίνεται µόνον εγγράφως µε κοινή συµφωνία
των συµβαλλοµένων µερών.
Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη, σε απόδειξη των οποίων
συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται σε δεκατρία (13) πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συµβαλλόµενος από ένα και
ένα θα υποβληθεί στη ∆ιαχειριστική Αρχή του Ε.Π. Ιόνια Νησιά.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
2. Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Λευκάδας για την υπογραφή του Συµφωνητικού Συνεργασίας.
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία:
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν τριάντα (30) ∆.Σ.
Λευκό ψήφισαν δύο (2) ∆.Σ. οι κ.κ. Βερροιώτης Ευάγγελος και Βεροιώτης Αλέξανδρος.
Καταµετρήθηκαν τριάντα (30) ψήφοι (παρ. 1.β. του άρθρου 177 του Ν. 4635/2019).
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Την έγκριση του Συµφωνητικού Συνεργασίας µεταξύ ΠΕ∆-ΙΝ και ∆ήµων Ιονίων Νήσων, για την αξιοποίηση
του έργου «CULTURALION: Σχεδιασµός Νησιωτικών και ∆ιανησιωτικών Θεµατικών Πολιτιστικών
∆ιαδροµών και Ανάπτυξη Εφαρµογής ∆ιαδραστικής Τουριστικής Ξενάγησης των Ιονίων Νήσων», ως
ανωτέρω.
2. Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος Λευκάδας για την υπογραφή του Συµφωνητικού Συνεργασίας.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 5/2021.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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