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Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, σήμερα
23 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε
έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής
Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς
Συμβούλους, εκπροσώπους φορέων και ιδιώτες κ.κ.: 1)Ευστράτιο
Βαρδάκη – Πρόεδρο, 2)Γεώργιο Ντίνο, 3)Χαράλαμπο Παπαδόπουλο,
4)Ντέζη
Πετσοπούλου,
5)Άγγελο
Ματθαίου,
6)Αριστομένη
Σταματόπουλο, τακτικά Μέλη, καθώς και 7)Βάνα Μπεντεβή –
αναπληρωματικό μέλος, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 36650/10-112017 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Ευστράτιου Βαρδάκη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με αποδεικτικό
παραλαβής στα Μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι κ.κ. 1)Δημήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, 2)Αριστείδης Τηλιγάδης, 3)Γεώργιος Ράλλης,
4)Αναστάσιος Μαστροκούκος, 5)Ντόρα Κατσωνοπούλου τακτικά Μέλη,
λόγω κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου
έντεκα (11) Μελών παραβρέθηκαν επτά (7) Μέλη σύμφωνα με την
παρ.1 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Απολογισμός δράσεων για την τουριστική
προβολή του Δήμου έτους 2017».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ευστράτιος Βαρδάκης ανακοινώνει
το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημερώνει τα μέλη ότι η
συνεδρίαση είναι έκτακτη ενόψει του στενού χρονικά περιθωρίου
ένταξης του θέματος στην επερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στις 27/11/2017 προκειμένου αφού εγκριθεί ο απολογισμός
δράσεων 2017, υποβληθεί και ο προγραμματισμός δράσεων για το έτος
2018 και εν συνεχεία να συμπεριληφθούν στο προϋπολογισμό του
Δήμου Αιγιαλείας, σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 514666/24-12-2014
Απόφαση Γεν. Γραμματέα ΕΟΤ η οποία επικυρώθηκε με την αριθ.
5788/20-5-2016 απόφαση του, και εισηγείται τα εξής:
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«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Σύμφωνα και με την υπ’ αριθ. 514666/24-12-2014 Απόφαση Γεν.
Γραμματέα του ΕΟΤ πρέπει να υποβληθεί για έγκριση ο απολογισμός
δράσεων για την τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας του έτους
2017. Κατά το έτος 2017 κατόπιν εισηγήσεων – προτάσεων της
Τουριστικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. Αιγιαλείας και με την λήψη
αποφάσεών του υλοποιήθηκαν οι παρακάτω δράσεις:
1) Με την απόφαση Δ.Σ Αιγιαλείας 673/2016 η οποία εγκρίθηκε
με την υπ’ αριθ. 8188/22-2-2017 απόφαση του Γεν. Γραμματέα της
Αποκεντρωμένης Δ/σης αποφασίστηκε: α)«Για την δημιουργία –
εκτύπωση οκτασέλιδου ενημερωτικού τουριστικού φυλλαδίου το ποσό
των 2.400,00 € πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι σύνολο 2.976,00 € δεδομένου ότι
είχε σύμφωνη γνώμη από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Τουρισμού/ Ελλ.
Οργανισμό Τουρισμού με το υπ’ αριθ. 5689/10-5-2017 έγγραφό του
β)Για την δημιουργία ιστοσελίδας τουριστικής προβολής του
Δήμου Αιγιαλείας το ποσό των 6.000,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ήτοι σύνολο
7.440,00 €», δεδομένου ότι είχε σύμφωνη γνώμη από το Υπουργείο
Ανάπτυξης & Τουρισμού/ Ελλ. Οργανισμό Τουρισμού με το υπ’ αριθ.
12570/24-11-2016 έγγραφό του
γ) Την ανάθεση των παραπάνω υπηρεσιών σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/ 25/
ΕΕ).
2)Με την απόφαση 247/2017 του Δημ. Συμβουλίου Αιγιαλείας
εγκρίθηκε η δημιουργία – εκτύπωση τουριστικού χάρτη του Δήμου
Αιγιαλείας καθώς επίσης και η έγκριση δαπάνης και η διάθεση
πίστωσης ποσού 4.800,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για τον
παραπάνω σκοπό, δεδομένου ότι είχε σύμφωνη γνώμη από το
Υπουργείο Ανάπτυξης & Τουρισμού/ Ελλ. Οργανισμό Τουρισμού με το
υπ’ αριθ. 1782/22-2-2017 έγγραφό του».
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι την έγκριση του απολογισμού για
το 2017 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 70 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
Αφού άκουσε την Εισήγηση του Προέδρου κ. Ευστράτιου
Βαρδάκη και έλαβε υπόψη τις ανωτέρω προτάσεις που έχουν
υποβληθεί και υλοποιηθεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ.
Αιγιαλείας αριθ. 673/2016 & 247/2017, με τα έγγραφα του ΕΟΤ αριθ.
12570/24-11-2016, 5689/10-5-2017 και 1782/22-2-2017 περί παροχής
σύμφωνης γνώμης και την υπ’ αριθ. 514666/24-12-2014 Εγκυκλίου,
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.
87/τ.Α/07.06.2010) μετά από διαλογική συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την λήψη
απόφασης για έγκριση του απολογισμού των δράσεων Τουριστικής
Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2017, η
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οποία και θα αποσταλεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης & Τουρισμού/ Ελλ.
Οργανισμό Τουρισμού αρμόδια υπηρεσία του Ε.Ο.Τ., ως παρακάτω:
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
Α) δημιουργία – εκτύπωση
οκτασέλιδου ενημερωτικού
τουριστικού φυλλαδίου
το ποσό των 2.400,00 € πλέον ΦΠΑ
24% ήτοι σύνολο 2.976,00 €
Β) δημιουργία ιστοσελίδας
τουριστικής προβολής του Δήμου
Αιγιαλείας
το ποσό των 6.000,00€ πλέον
ΦΠΑ 24% ήτοι σύνολο 7.440,00 €»,
Γ) δημιουργία – εκτύπωση
τουριστικού χάρτη του
Δήμου Αιγιαλείας
ποσού 4.800,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ : 15.216,00€
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 4/2017.
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Σωστό αντίγραφο από το πρωτότυπο
που βρίσκεται στο αρχείο μας
Αίγιο 27/11/2017
Ο Βεβαίων Πρόεδρος της Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
Δήμου Αιγιαλείας
Ευστράτιος Βαρδάκης

3

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
& ΠΡΟΒΟΛΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
Έκτακτης Συνεδρίασης Επιτροπής Τουριστικής
Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Αιγιαλείας
23 Νοεμβρίου 2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 5
Στο Αίγιο και στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, σήμερα 23
Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30΄, συνήλθε σε έκτακτη –
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
του Δήμου Αιγιαλείας, από τους Δημοτικούς Συμβούλους, εκπροσώπους
φορέων και ιδιώτες κ.κ.: 1)Ευστράτιο Βαρδάκη – Πρόεδρο, 2)Γεώργιο Ντίνο,
3)Χαράλαμπο Παπαδόπουλο, 4)Ντέζη Πετσοπούλου, 5)Άγγελο Ματθαίου,
6)Αριστομένη Σταματόπουλο, τακτικά Μέλη, καθώς και 7)Βάνα Μπεντεβή –
αναπληρωματικό μέλος, μετά από την υπ’ αριθ. πρωτ.: 36650/10-11-2017
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Ευστράτιου Βαρδάκη, η οποία
κοινοποιήθηκε νόμιμα με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με αποδεικτικό
παραλαβής στα Μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 3 & 6 του άρθρου
75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010).
Δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν οι κ.κ. 1)Δημήτριος
Τριανταφυλλόπουλος, 2)Αριστείδης Τηλιγάδης, 3)Γεώργιος Ράλλης,
4)Αναστάσιος Μαστροκούκος, 5)Ντόρα Κατσωνοπούλου τακτικά Μέλη, λόγω
κωλύματος.
Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, δηλαδή επί συνόλου έντεκα (11)
Μελών παραβρέθηκαν επτά (7) Μέλη σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 75
του Ν.3852/2010, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Για το αντικείμενο: «Προγραμματισμός δράσεων για την τουριστική
προβολή του Δήμου για το έτος 2018».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Ευστράτιος Βαρδάκης ανακοινώνει το 2ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης και ενημερώνει τα μέλη ότι η συνεδρίαση είναι
έκτακτη ενόψει του στενού χρονικά περιθωρίου ένταξης του θέματος στην
επερχόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 27/11/2017
προκειμένου αφού εγκριθεί ο απολογισμός δράσεων 2017, υποβληθεί και ο
προγραμματισμός δράσεων για το έτος 2018 και εν συνεχεία να
συμπεριληφθούν στο προϋπολογισμό του Δήμου Αιγιαλείας και εισηγείται τα
εξής:
«Κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι,
Η Επιτροπή για την τουριστική προβολή του Δήμου μας και στο πλαίσιο
των δράσεων της θα πρέπει να εισηγηθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο ένα
προσχέδιο προγραμματισμού – προϋπολογισμού δράσεων για το έτος 2018.
Οι δράσεις αυτές θεωρώ ότι είναι απαραίτητες για την καλύτερη τουριστική
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προβολή του Δήμου μας για τις οποίες παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά
ποσά.
Δημιουργία- καταχώρηση Τουριστικού Οδηγού 15.000,00€
Πρόκειται για έντυπο τουριστικό οδηγό, γραμμένο σε δυο γλώσσες
(ελληνική και αγγλική) που θα περιλαμβάνει όλα τα αξιοθέατα του Δήμου
Αιγιαλείας και θα παρέχει γενικές πληροφορίες για την ιστορία, το λαϊκό
πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον.
Επίσης θα παρουσιάζεται η Αιγιάλεια και οι τρείς βασικοί προορισμοί της
το Κέντρο, Ανατολική και Δυτική και τέλος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
σχετικά με τον αθλητισμό, τις εκδηλώσεις της περιοχής, τα παραδοσιακά
προϊόντα, τα καταλύματα και την διασκέδαση.
-

- Συντήρηση/Τεχνική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
1.500,00€
Η υφιστάμενη διαδικτυακή εφαρμογή (discoveraigialeia.gr) θα αποτελεί το
κύριο μέσο προβολής κάθε δραστηριότητας ή σημείου τουριστικού
ενδιαφέροντος και θα παρέχει κάθε χρηστική πληροφορία. Πρέπει να
διατηρείται πάντα ενημερωμένο και διαθέσιμο και να προωθείται αυτόματα,
μέσω μηχανών αναζήτησης σε κάθε ενδιαφερόμενο επισκέπτη, της Ελλάδας ή
του εξωτερικού.
- Συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια
20.000,00€
Αφορά τη συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια και σεμινάρια του Εξωτερικού.
Προτείνεται ως οικονομική αλλά εξίσου ουσιαστική κίνηση, η αποστολή
τριών τουλάχιστων εκπροσώπων του δήμου σε τουλάχιστον τρεις
διεθνείς εκθέσεις, (όπως λ.χ. η διεθνής έκθεση του Λονδίνου World
Travel Market με σκοπό το κλείσιμο συμφωνιών και συνεργασιών με
σχετικά γραφεία και οργανισμούς. Η δαπάνη αφορά τα έξοδα
μεταφοράς, διαμονής και σίτισης τριών εκπροσώπων του δήμου σε
τουλάχιστον 3 ή 4 εκθέσεις, συνέδρια και σεμινάρια.
Φιλοξενία (εστίαση – διαμονή)
5.000,00€
Αφορά τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και σίτισης καλεσμένων, όπως
δημοσιογράφων, εκπροσώπων τουριστικών οργανισμών ή γραφείων, καθώς
και μεσιτικών γραφείων.
-

Έξοδα διαφήμισης (εφημερίδες , site κλπ)
25.000,00€
Όλα τα ανωτέρω θα αναρτώνται και θα κοινοποιούνται μέσω της κεντρικής
ιστοσελίδας της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου (discoverageialeia.gr). Ο
κλαδικός έντυπος ή ψηφιακός τύπος, ως σκοπό έχει τη προώθηση της σελίδας
ή των επιμέρους θεμάτων στην ίδια την τουριστική βιομηχανία (τουριστικοί
οργανισμοί- γραφεία, κλπ). Παράλληλα, ο θεματικός τύπος (ενημέρωση, μόδα,
τουριστικά ένθετα, λευκώματα κλπ) ως σκοπό έχει να προωθήσει τη κεντρική
σελίδα του Δήμου στον ίδιο τον επισκέπτη, Έλληνα ή ξένο, που επιθυμεί να
επισκεφθεί τον δήμο.
-

Διοργάνωση/Συμμετοχή εκδηλώσεων
20.000,00€
Η διοργάνωση ή η συμμετοχή σε εκδηλώσεις - ως οικονομικότερη λύση- σε
εύκολα προσβάσιμες μεγαλουπόλεις, όπως λ.χ Πάτρα, Μεσολόγγι, Κόρινθο
-
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αλλά και στις βασικές μητροπολιτικές πόλεις της Ελλάδας, (Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Πειραιά) δίνουν τη δυνατότητα στον δήμο, να προβάλλει και να
προωθήσει την ταυτότητά του σε Έλληνες τουρίστες. Συμπληρωματικά, η
ενίσχυση εκδηλώσεων στον δήμο, με σκοπό την προσέλκυση τουρισμού,
Αγορά δώρων φιλοξενουμένων – τουριστικών παραγόντων
5.000,00€
Πρόκειται για δώρα και γενικά για αντικείμενα φιλοφρονήσεων (usb sticks,
κονκάρδες, στυλό, ημερολόγια κλπ., τα οποία προσφέρονται σε τουριστικούς
παράγοντες και πρόσωπα προς ενίσχυση της διαδικασίας προβολής του
τουρισμού αι του Δήμου.
-

Παραγωγή έντυπου ή Ψηφιακού Ενημερωτικού Υλικού
(20.000,00€)
Περιλαμβάνει την ανατύπωση μετάφραση και ψηφιοποίηση του υφιστάμενου
Τουριστικού Οδηγού, σε περισσότερες γλώσσες (ανάλογα με την στρατηγική
στόχευση του δήμου). Επίσης, τη δημιουργία video και έντυπου υλικού για την
ακριβή αποτύπωση της ταυτότητας και του ύφους που θέλει να εξάγει ο
Δήμος. Επιπροσθέτως, περιλαμβάνει επιμέρους
έντυπα η ψηφιακό
ενημερωτικό για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, και τη στοχευμένη
προώθησή τους. Τα ανωτέρω, θα πρέπει να διατεθούν εκτός από την
Ελληνική και αγγλική, στις γλώσσες των στοχευόμενων αγορών από
πιστοποιημένους μεταφραστές από αρμόδιο φορέα ή υπουργείου, με σκοπό
την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας απόδοσης των κειμένων.
-

- Αποτύπωση Υποδομών Φιλοξενίας
10.000,00€
Διαθέσιμα επικαιροποιημένα στοιχεία της Περιφέρειας, και του Δήμου,
αποτυπώνουν την κατάσταση των κύριων υποδομών (προσβασιμότητα,
ενέργεια, νερό, τηλεπικοινωνίες, απορρίμματα, υγεία, ασφάλεια κλπ και τη
μεσοπρόθεσμη εξέλιξή τους) βάση των οποίων εξάγονται συμπεράσματα για
την φέρουσα τουριστική ικανότητα της περιοχής μας, τα πλεονεκτήματα που
πρέπει να αξιοποιηθούν καθώς επίσης και τα προβλήματα που πρέπει να
επιλυθούν. Επιπροσθέτως, στοιχεία και πρόσφατες
μελέτες των
Επιμελητήριων Αχαΐας, και του ΞΕΕ αποτυπώνουν την ακριβή δυναμική των
ξενοδοχειακών υποδομών και διαθέτουν χρήσιμες πληροφορίες για την
γεωγραφική κάλυψη καθώς και την εποχικότητά τους. Επίσης, διαθέτουν
στατιστικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης τουριστικής
δραστηριότητας.
Η επεξεργασία των ανωτέρω, επιτρέπει τη διαμόρφωση Στρατηγικών
πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού ώστε
μέσω της γεωγραφικής και χρονικής διάχυσης της τουριστικής ανάπτυξης, να
διασφαλιστεί η διάχυση του οφέλους στο κοινωνικό σύνολο, και η
ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης στο περιβάλλον και τις υποδομές.
Ως
άκρως απαραίτητη κρίνεται η αποτύπωση υποδομών φιλοξενίας
ιδιωτικών ακινήτων εντός των συνόρων του Δήμου, τα οποία μπορεί να
διατεθούν για τη βραχεία ή εποχιακή μίσθωση σε τουρίστες/ επισκέπτες,
σύμφωνα με το μοντέλο αξιοποίησης ιδιωτικών ακινήτων από τον οργανισμό
«Αθήνα 2004».
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Η Επιτροπή, προσδοκά, να αξιοποιήσει τη διαθέσιμη ιδιωτική περιουσία,
συμπληρωματικά της υφιστάμενης τουριστικής υποδομής, με σκοπό τόσο τη
στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας, τη γεωγραφική και χρονική διάχυσή
της, την διασπορά του κοινωνικού οφέλους, και την τόνωση της τοπικής
οικονομίας
μέσω
της
ενίσχυσης
παράπλευρων
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων (υπηρεσίες εστίασης, καθαριότητας, μεσιτείας, ταξιδιωτικών
υπηρεσιών, εμπορίου κλπ) 365 μέρες το έτος.
Ο προϋπολογισμός (10.000€), αφορά το κόστος λογισμικού (cloud data
base) για την καταχώρηση και επεξεργασία των πληροφοριών, νομικές και
φοροτεχνικές συμβουλές, την εκπαίδευση και αποστολή για αυτοψία στα ίδια
τα ακίνητα μεσιτών, εκτιμητών, μηχανικών για την κατηγοριοποίηση των
ακινήτων την ενημέρωση των ιδιοκτητών, κλπ.
Μεταφράσεις σε τρεις γλώσσες
5.000,00€
Η μετάφραση σε ξένες γλώσσες του πάσης φύσεως έντυπου υλικού
θεωρείται πρωταρχικής σημασίας, καθώς κρίνεται απαραίτητο για την
καλύτερη προώθηση των παραπάνω εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν –
διανεμηθούν στο πλαίσιο εκθέσεων - εκδηλώσεων για την τουριστική
προβολή του Δήμου.
-

- Δημόσιες Σχέσεις / Εξωστρέφεια Συλλόγων
15.000,00€
Ο δήμος διαθέτει ενεργούς
και αξιόλογους θεματικούς Συλλόγους.
(αθλητικούς, πολιτιστικούς κλπ). Οι σύλλογοι, μπορούν να συνεισφέρουν
ουσιαστικά στην Τουριστική ανάπτυξη, διοργανώνοντας μικρής ή μεγάλης
κλίμακας εκδηλώσεις, διεκπεραιώνοντας επί μέρους δράσεις, (διεθνείς
διαγωνισμούς, κοινές εκδηλώσεις με ομοειδείς πανελλήνιους συλλόγους κλπ).
Η επιτροπή, θα πρέπει να ενθαρρύνει την εξωστρέφεια των συλλόγων, είτε
εντός αλλά κυρίως εκτός του Δήμου, και να ενισχύει την ένταξή τους στον
Στρατηγικό Σχεδιασμό.
Η δαπάνη αφορά ημερίδες ενημέρωσης εκπαίδευσης και συντονισμού, την
ενίσχυση της οργάνωσης και της εξωστρέφειας των συλλόγων, την μετατροπή
υφιστάμενων εκδηλώσεων μικρής κλίμακας, σε εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας,
την ένταξη των δραστηριοτήτων στο γενικό στρατηγικό σχεδιασμό, με σκοπό
την ομαλή διάχυση των δραστηριοτήτων στον χώρο και στον χρόνο κλπ.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 70 του
Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Τ.Α 7-6-2010) παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
Αφού άκουσε την Εισήγηση του Προέδρου κ. Ευστράτιου Βαρδάκη και
έλαβε υπόψη το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει προγραμματισμός των
δράσεων της Επιτροπής για το έτος 2018 και εν συνεχεία να συμπεριληφθούν
στο προϋπολογισμό του Δήμου Αιγιαλείας, καθώς και τις διατάξεις του
άρθρου 70 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α/07.06.2010) μετά από διαλογική
συζήτηση,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας την λήψη απόφασης για
έγκριση του προγραμματισμού δράσεων για την τουριστική προβολή του
Δήμου για το έτος 2018, συνολικού ποσού εξόδων περίπου 141,500,00€, η
οποία θα αποσταλεί στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΟΤ και συγκεκριμένα ως
εξής:
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1. Δημιουργία- καταχώρηση Τουριστικού Οδηγού 15.000,00€
Πρόκειται για έντυπο τουριστικό οδηγό, γραμμένο σε δυο γλώσσες
(ελληνική και αγγλική) που θα περιλαμβάνει όλα τα αξιοθέατα του Δήμου
Αιγιαλείας και θα παρέχει γενικές πληροφορίες για την ιστορία, το λαϊκό
πολιτισμό, το φυσικό περιβάλλον.
Επίσης θα παρουσιάζεται η Αιγιάλεια και οι τρείς βασικοί προορισμοί της
το Κέντρο, Ανατολική και Δυτική και τέλος όλες τις απαραίτητες πληροφορίες
σχετικά με τον αθλητισμό, τις εκδηλώσεις της περιοχής, τα παραδοσιακά
προϊόντα, τα καταλύματα και την διασκέδαση.
2. Συντήρηση/Τεχνική Υποστήριξη Ιστοσελίδας
1.500,00€
Η υφιστάμενη διαδικτυακή εφαρμογή (discoveraigialeia.gr) θα αποτελεί το
κύριο μέσο προβολής κάθε δραστηριότητας ή σημείου τουριστικού
ενδιαφέροντος και θα παρέχει κάθε χρηστική πληροφορία. Πρέπει να
διατηρείται πάντα ενημερωμένο και διαθέσιμο και να προωθείται αυτόματα,
μέσω μηχανών αναζήτησης σε κάθε ενδιαφερόμενο επισκέπτη, της Ελλάδας ή
του εξωτερικού.
3. Συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια, σεμινάρια
20.000,00€
Αφορά τη συμμετοχή σε εκθέσεις, συνέδρια και σεμινάρια του Εξωτερικού.
Προτείνεται ως οικονομική αλλά εξίσου ουσιαστική κίνηση, η αποστολή
τριών τουλάχιστων εκπροσώπων του δήμου σε τουλάχιστον τρεις
διεθνείς εκθέσεις, (όπως λ.χ. η διεθνής έκθεση του Λονδίνου World
Travel Market με σκοπό το κλείσιμο συμφωνιών και συνεργασιών με
σχετικά γραφεία και οργανισμούς. Η δαπάνη αφορά τα έξοδα
μεταφοράς, διαμονής και σίτισης τριών εκπροσώπων του δήμου σε
τουλάχιστον 3 ή 4 εκθέσεις, συνέδρια και σεμινάρια.
4. Φιλοξενία (εστίαση – διαμονή)
5.000,00€
Αφορά τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και σίτισης καλεσμένων, όπως
δημοσιογράφων, εκπροσώπων τουριστικών οργανισμών ή γραφείων, καθώς
και μεσιτικών γραφείων.
5. Έξοδα διαφήμισης (εφημερίδες , site κλπ)

25.000,00€
Όλα τα ανωτέρω θα αναρτώνται και θα κοινοποιούνται μέσω της κεντρικής
ιστοσελίδας της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου (discoverageialeia.gr). Ο
κλαδικός έντυπος ή ψηφιακός τύπος, ως σκοπό έχει τη προώθηση της σελίδας
ή των επιμέρους θεμάτων στην ίδια την τουριστική βιομηχανία (τουριστικοί
οργανισμοί- γραφεία, κλπ). Παράλληλα, ο θεματικός τύπος (ενημέρωση, μόδα,
τουριστικά ένθετα, λευκώματα κλπ) ως σκοπό έχει να προωθήσει τη κεντρική
σελίδα του Δήμου στον ίδιο τον επισκέπτη, Έλληνα ή ξένο, που επιθυμεί να
επισκεφθεί τον δήμο.
6. Διοργάνωση/Συμμετοχή εκδηλώσεων
20.000,00€
Η διοργάνωση ή η συμμετοχή σε εκδηλώσεις - ως οικονομικότερη λύση- σε
εύκολα προσβάσιμες μεγαλουπόλεις, όπως λ.χ Πάτρα, Μεσολόγγι, Κόρινθο
αλλά και στις βασικές μητροπολιτικές πόλεις της Ελλάδας, (Αθήνα,
Θεσσαλονίκη, Πειραιά) δίνουν τη δυνατότητα στον δήμο, να προβάλλει και να
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προωθήσει την ταυτότητά του σε Έλληνες τουρίστες. Συμπληρωματικά, η
ενίσχυση εκδηλώσεων στον δήμο, με σκοπό την προσέλκυση τουρισμού,
7. Αγορά δώρων φιλοξενουμένων – τουριστικών παραγόντων
5.000,00€
Πρόκειται για δώρα και γενικά για αντικείμενα φιλοφρονήσεων (usb sticks,
κονκάρδες, στυλό, ημερολόγια κλπ., τα οποία προσφέρονται σε τουριστικούς
παράγοντες και πρόσωπα προς ενίσχυση της διαδικασίας προβολής του
τουρισμού αι του Δήμου.
8. Παραγωγή έντυπου ή Ψηφιακού Ενημερωτικού Υλικού 20.000,00€
Περιλαμβάνει την ανατύπωση μετάφραση και ψηφιοποίηση του υφιστάμενου
Τουριστικού Οδηγού, σε περισσότερες γλώσσες (ανάλογα με την στρατηγική
στόχευση του δήμου). Επίσης, τη δημιουργία video και έντυπου υλικού για την
ακριβή αποτύπωση της ταυτότητας και του ύφους που θέλει να εξάγει ο
Δήμος. Επιπροσθέτως, περιλαμβάνει επιμέρους
έντυπα η ψηφιακό
ενημερωτικό για τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, και τη στοχευμένη
προώθησή τους. Τα ανωτέρω, θα πρέπει να διατεθούν εκτός από την
Ελληνική και αγγλική, στις γλώσσες των στοχευόμενων αγορών από
πιστοποιημένους μεταφραστές από αρμόδιο φορέα ή υπουργείου, με σκοπό
την διασφάλιση της υψηλής ποιότητας απόδοσης των κειμένων.
9. Αποτύπωση Υποδομών Φιλοξενίας
10.000,00€
Διαθέσιμα επικαιροποιημένα στοιχεία της Περιφέρειας, και του Δήμου,
αποτυπώνουν την κατάσταση των κύριων υποδομών (προσβασιμότητα,
ενέργεια, νερό, τηλεπικοινωνίες, απορρίμματα, υγεία, ασφάλεια κλπ και τη
μεσοπρόθεσμη εξέλιξή τους) βάση των οποίων εξάγονται συμπεράσματα για
την φέρουσα τουριστική ικανότητα της περιοχής μας, τα πλεονεκτήματα που
πρέπει να αξιοποιηθούν καθώς επίσης και τα προβλήματα που πρέπει να
επιλυθούν. Επιπροσθέτως, στοιχεία και πρόσφατες
μελέτες των
Επιμελητήριων Αχαΐας, και του ΞΕΕ αποτυπώνουν την ακριβή δυναμική των
ξενοδοχειακών υποδομών και διαθέτουν χρήσιμες πληροφορίες για την
γεωγραφική κάλυψη καθώς και την εποχικότητά τους. Επίσης, διαθέτουν
στατιστικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά της υφιστάμενης τουριστικής
δραστηριότητας.
Η επεξεργασία των ανωτέρω, επιτρέπει τη διαμόρφωση Στρατηγικών
πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού ώστε
μέσω της γεωγραφικής και χρονικής διάχυσης της τουριστικής ανάπτυξης, να
διασφαλιστεί η διάχυση του οφέλους στο κοινωνικό σύνολο, και η
ελαχιστοποίηση της επιβάρυνσης στο περιβάλλον και τις υποδομές.
Ως
άκρως απαραίτητη κρίνεται η αποτύπωση υποδομών φιλοξενίας
ιδιωτικών ακινήτων εντός των συνόρων του Δήμου, τα οποία μπορεί να
διατεθούν για τη βραχεία ή εποχιακή μίσθωση σε τουρίστες/ επισκέπτες,
σύμφωνα με το μοντέλο αξιοποίησης ιδιωτικών ακινήτων από τον οργανισμό
«Αθήνα 2004».
Η Επιτροπή, προσδοκά, να αξιοποιήσει τη διαθέσιμη ιδιωτική περιουσία,
συμπληρωματικά της υφιστάμενης τουριστικής υποδομής, με σκοπό τόσο τη
στήριξη της τουριστικής δραστηριότητας, τη γεωγραφική και χρονική διάχυσή
της, την διασπορά του κοινωνικού οφέλους, και την τόνωση της τοπικής
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οικονομίας
μέσω
της
ενίσχυσης
παράπλευρων
επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων (υπηρεσίες εστίασης, καθαριότητας, μεσιτείας, ταξιδιωτικών
υπηρεσιών, εμπορίου κλπ) 365 μέρες το έτος.
Ο προϋπολογισμός (10.000€), αφορά το κόστος λογισμικού (cloud data
base) για την καταχώρηση και επεξεργασία των πληροφοριών, νομικές και
φοροτεχνικές συμβουλές, την εκπαίδευση και αποστολή για αυτοψία στα ίδια
τα ακίνητα μεσιτών, εκτιμητών, μηχανικών για την κατηγοριοποίηση των
ακινήτων την ενημέρωση των ιδιοκτητών, κλπ.
10.
Μεταφράσεις σε τρεις γλώσσες
5.000,00€
Η μετάφραση σε ξένες γλώσσες του πάσης φύσεως έντυπου υλικού
θεωρείται πρωταρχικής σημασίας, καθώς κρίνεται απαραίτητο για την
καλύτερη προώθηση των παραπάνω εντύπων που θα χρησιμοποιηθούν –
διανεμηθούν στο πλαίσιο εκθέσεων - εκδηλώσεων για την τουριστική
προβολή του Δήμου.
11.
Δημόσιες Σχέσεις / Εξωστρέφεια Συλλόγων
15.000,00€
Ο δήμος διαθέτει ενεργούς και αξιόλογους θεματικούς Συλλόγους (αθλητικούς,
πολιτιστικούς κλπ). Οι σύλλογοι, μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην
Τουριστική ανάπτυξη, διοργανώνοντας μικρής ή μεγάλης κλίμακας
εκδηλώσεις, διεκπεραιώνοντας επί μέρους δράσεις, (διεθνείς διαγωνισμούς,
κοινές εκδηλώσεις με ομοειδείς πανελλήνιους συλλόγους κλπ). Η επιτροπή,
θα πρέπει να ενθαρρύνει την εξωστρέφεια των συλλόγων, είτε εντός αλλά
κυρίως εκτός του Δήμου, και να ενισχύει την ένταξή τους στον Στρατηγικό
Σχεδιασμό.
Η δαπάνη αφορά ημερίδες ενημέρωσης εκπαίδευσης και συντονισμού, την
ενίσχυση της οργάνωσης και της εξωστρέφειας των συλλόγων, την μετατροπή
υφιστάμενων εκδηλώσεων μικρής κλίμακας, σε εκδηλώσεις μεγάλης κλίμακας,
την ένταξη των δραστηριοτήτων στο γενικό στρατηγικό σχεδιασμό, με σκοπό
την ομαλή διάχυση των δραστηριοτήτων στον χώρο και στον χρόνο κλπ.
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 141,500,00€
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 5/2017.
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη
Σωστό αντίγραφο από το πρωτότυπο
που βρίσκεται στο αρχείο μας
Αίγιο 27/11/2017
Ο Βεβαίων Πρόεδρος της Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής
Δήμου Αιγιαλείας
Ευστράτιος Βαρδάκης
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