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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 27
της 21ης Δεκεμβρίου 2017
Αριθμός Απόφασης 300
Θ Ε Μ Α 4ο: Κατάρτιση Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής
Προβολής του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων
Θεοδώρων, για το έτος 2018.
Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους
2017, ημέρα της εβδομάδος Πεμπτη και ώρα 5:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 27604/15-122017 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και
εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης &
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν
δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων
Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο Συμβουλίου
της Τοπικής Κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο
οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαπέντε
(15), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Θυμής Φίλιππος,
3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Παντελέου Κων/νος, 5.Παπαθανασίου Αθανάσιος,
6.Πέρρας Σωτήριος, 7.Πρωτοπαππά Μαρία, 8.Ράτης Σπυρίδων, 9.Ρουμελιώτης
Γεώργιος, 10.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 11.Σπύρου Κων/νος, 12.Λογοθέτης
Κων/νος, 13.Μουζάκης Αθανάσιος, 14.Πέτρου Θεόδωρος, 15.Ασημακόπουλος
Χρήστος.
Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας και Αγίων
Θεοδώρων, ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη και κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης
Αριστείδης, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής
Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Βλάσσης Ευάγγελος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Θυμής Μιχαήλ,
4.Κορδαλή Σωτηρία, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Παύλου Παύλος, 7.Πρωτονοτάριος
Δημήτριος, 8.Βαρελάς Παναγιώτης, 9.Γεωργίου Χαράλαμπος, 10.Δόσχορης

Κων/νος, 11.Κοφινάς Ηλίας, 12.Θεοδώρου Αγγελική, οι οποίοι δεν προσήλθαν
αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στην παρούσα συνεδρίαση δεν παρευρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Κοινότητας Ισθμίας κ. Δήμου Κων/νος, αν και κλήθηκε νόμιμα.
Πριν την έναρξη της συζήτησης οποιουδήποτε θέματος προσήλθε ο
δημοτικός σύμβουλος κ. κοφινάς Ηλίας, ο οποίος αποχώρησε πριν την συζήτηση
του 6ου θέματος και δεν επέστρεψε μέχρι την λήξη της συνεδρίασης.
Πριν την συζήτηση του 3ου θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ.
Βλάσσης Ευάγγελος, ο οποίος και παρέμεινε μέχρι την λήξη της συνεδρίασης.
Πριν την συζήτηση του 4ου θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι
κ.κ. Γεωργίου Χαράλαμπος, Βαρελάς Παναγιώτης και Θυμής Μιχάλης, ο οποίοι
παρέμειναν μέχρι την λήξη της συνεδρίασης, ενώ αποχώρησε ο κ. Πέρρας
Σωτήριος.
Επί του 4ου θέματος της συνεδρίασης (ύστερα κι από την συζήτηση τριών
έκτακτων), ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο
φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :
1. Οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4276/14 (ΦΕΚ 155/τ.Α΄/30.07.2014 τεύχος
Α΄) - Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και
τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις, που
αντικατέστησαν εκείνες του άρθρου 30 του Ν. 3498/2006, σύμφωνα με τις οποίες
η σύμφωνη γνώμη για την υλοποίηση των προγραμμάτων τουριστικής προβολής
και διαφήμισης της χώρας ή περιοχών αυτής θα παρέχεται στο εξής από τον
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.).
2. Το υπ΄ αριθ. 16996/31.07.2014 (με αρίθμ. Πρωτ. Κ.Ε.Δ.Ε. 1793/12.08.2014)
έγγραφο του Τμήματος Τουριστικής Πολιτικής του Υπουργείου Τουρισμού,
σύμφωνα με το οποίο τα αιτήματα περί παροχής σύμφωνης γνώμης για
διαφημιστικά προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των φορέων του
δημοσίου, θα πρέπει να απευθύνονται στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού.
3. Η υπ΄ αρίθμ. 514666/24.12.2014 (με ΑΔΑ: ΩΥ09469ΗΙΖ-Ε08) Απόφαση
Γενικού Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στην οποία
καθορίζονται οι γενικές κατευθύνσεις που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορείς του
δημοσίου, προκειμένου να έχουν την σύμφωνη γνώμη αυτού, σε προγράμματα
δράσεων τουριστικής προβολής τους, υποβάλλοντας ετησίως σχέδιο – πρόταση,
εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε έτους. Μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: το
πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών προβολής του
φορέα, το χρονοδιάγραμμα, καθώς και συγκεκριμένες ενέργειες, όπου αυτό είναι
εφικτό. Τέλος αναφέρεται ότι το αίτημα συνοδεύεται απαραιτήτως από Απόφαση
του οικείου Δημοτικού ή Περιφερειακού Συμβουλίου.
4. Η υπ΄ αρίθμ. 5788/20-05-2016 (με ΑΔΑ: 7ΛΠΣ469ΗΙΖ-7ΕΨ) Απόφαση Γενικού
Γραμματέα του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού περί επικαιροποίησης της
ανωτέρω εγκυκλίου.
5. Το γεγονός ότι με το Π.Δ. 899/76 (ΦΕΚ 329/1976 τ.Α’), “Περί ανακηρύξεως
περιοχών της Χώρας ως τουριστικών τόπων”, η περιοχή του Δήμου μας έχει
ανακηρυχθεί ως τουριστικός τόπος, και συνεπώς προκύπτει η αναγκαιότητα
τουριστικής προβολής και δημοσιότητάς του.
6. Το σχέδιο του Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου
Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, έτους 2018, όπως εκπονήθηκε από
τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Λουτρακίου (LTO) και
υποβλήθηκε προς επεξεργασία στην Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου μας (σχετ.
η υπ΄ αριθ. 311/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί συγκρότησης

αυτής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).
7. Το από 15-12-2017 πρακτικό (με ένα και μοναδικό θέμα) συνεδρίασης της
Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται στο Δημοτικό
Συμβούλιο την έγκριση του Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής του
Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, έτους 2018, σύμφωνα με το
προαναφερθέν σχέδιο, όπως αυτό συμπληρώθηκε από προτάσεις των μελών
της Επιτροπής.
Λαβών τον λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Σακελλαρίου ενημέρωσε το Σώμα ότι
το σκέλος του Σχεδίου του εν λόγω Προγράμματος που αφορά προβολή σε
ραδιόφωνο και έντυπα, προκειμένου να είναι πιο αναλυτικό, θα διαμορφωθεί ως
εξής:
o Απόκριες: Καρναβάλι Λουτρακίου
Καρναβάλι Αγίων Θεοδώρων
Κούλουμα Περαχώρας - Ισθμίων - Σχίνου
o Πάσχα στο Λουτράκι
o Τριήμερο Αγίου Πνεύματος
o Καλοκαιρινές εκδηλώσεις: Λουτρακίου - Περαχώρας,
Αγίων Θεοδώρων,
Ισθμίας,
Σχίνου.
o Φθινοπωρινές
Αποδράσεις
&
Αθλητικές
δραστηριότητες σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
o Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις: Ένας Δρόμος
Χριστούγεννα στο Λουτράκι, Μαγικά Χριστούγεννα
στην Περαχώρα, άναμμα του Δέντρου στους Αγίους
Θεοδώρους, λοιπές εκδηλώσεις.
Ακολούθως ο κ. Θυμής Μιχάλης πρότεινε τα χρήματα που απαιτούνται για
την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής να
διατεθούν για την διαφήμιση του υδροθεραπευτηρίου. Η πρόταση τέθηκε σε
ψηφοφορία και απορρίφθηκε κατά πλειοψηφία καθότι υπέρ ψήφισαν εκτός από
τον ίδιο και οι κ.κ. Κοφινάς, Μουζάκης, Βαρελάς, Λογοθέτης ενώ απείχε ο κ.
Πέτρου.
To Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ των μελών του
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά
πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Λογοθέτη Κων/νου, Μουζάκη Αθαν., Πέτρου Θεοδ.,
Κοφινά Ηλία, Ασημακόπουλου Χρ., Βαρελά Παν. & Θυμή Μιχ.)
Καταρτίζει το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων Τουριστικής Προβολής του
Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, για το έτος 2018, σύμφωνα με
το υποβληθέν σχέδιο, όπως αυτό το εισηγήθηκε η οικεία Επιτροπή Τουρισμού
και τροποποιήθηκε με την αναφερόμενη στο προοίμιο της παρούσας πρόταση
του κ. Αντιδημάρχου, ως κάτωθι:
Ι.

Προτεινόμενες Ενέργειες Τουριστικής Προβολής 2018
Στο πλαίσιο της εφαρμογής του στρατηγικού πενταετούς πλάνου
τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας
και Αγίων Θεοδώρων, για το έτος 2018, προτείνονται ενέργειες που θα

υποστηρίξουν την προώθηση του προορισμού στις αγορές στόχους, θα
αυξήσουν την αναγνωσιμότητά του σε αυτές τις αγορές με αποτελεσματικό
τρόπο και συνολικά θα αναβαθμίσουν την επικοινωνία και την εικόνα του
προορισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι προτεινόμενες ενέργειες αναλυτικά:
i.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ 2018 & ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
B2B WORKSHOPS
Προτείνεται ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά η συμμετοχή μας στις εξής
εκθέσεις:
 Ρωσία ΜΙΤΤ – Μάρτιος 2018
 Γερμανία ITB – Μάρτιος 2018
 Μιλάνο BIT – Απρίλιος 2018
 Γαλλία IFTM – Σεπτέμβριος 2018
 Αγγλία WTM – Νοέμβριος 2018
 Philoxenia – Νοέμβριος 2018
 Πολωνία Grecka Panorama – Δεκέμβριος 2018
 Greek Tourism Expo – Δεκέμβριος 2018
Στις εκθέσεις αυτές ο Δήμος θα συμμετέχει στο stand της
Περιφέρειας Πελοποννήσου ή του ΕΟΤ.
Ο Δήμος δύναται να λάβει μέρος και σε άλλες εκθέσεις, ειδικά σε
θεματικές εκθέσεις, εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο κατά τη διάρκεια
του έτους.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ B2B WORKSHOPS 2018
Για το 2018 προτείνεται η συμμετοχή ή/και η διοργάνωση B2B
Workshops στις εξής αγορές στόχους:
 Γαλλία
 Γερμανία
 Ιταλία
 Ισραήλ
 Σουηδία
 Δανία
Παράλληλα, ο Δήμος δύναται να συμμετέχει δια των
εκπροσώπων του σε B2B workshops που θα διοργανώσει ο
ΕΟΤ και η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
ii.

ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ
Ειδικά για την αγορά των Αθηνών, προτείνεται η συνέχεια των
ενεργειών προβολής και προώθησης με διάθεση budget για
προβολή σε ραδιόφωνα και έντυπα μέσα.
Προτεινόμενες Θεματικές Ενότητες 2018
o Απόκριες: Καρναβάλι Λουτρακίου
Καρναβάλι Αγίων Θεοδώρων
Κούλουμα Περαχώρας - Ισθμίων - Σχίνου

o Πάσχα στο Λουτράκι
o Τριήμερο Αγίου Πνεύματος
o Καλοκαιρινές εκδηλώσεις: Λουτρακίου - Περαχώρας,
Αγίων Θεοδώρων,
Ισθμίας,
Σχίνου.
o Φθινοπωρινές
Αποδράσεις
&
Αθλητικές
δραστηριότητες σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
o Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις: Ένας Δρόμος
Χριστούγεννα στο Λουτράκι, Μαγικά Χριστούγεννα
στην Περαχώρα, άναμμα του Δέντρου στους Αγίους
Θεοδώρους, λοιπές εκδηλώσεις.
iii.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ FAM TRIPS ΚΑΙ PRESS TRIPS
Προτείνεται
η
φιλοξενία
δημοσιογράφων,
ώστε
να
αρθρογραφήσουν και να προωθήσουν τον προορισμό. Η
φιλοξενία θα συνδυάζεται με αναλυτική παρουσίαση του
προορισμού και επαφή με τοπικούς φορείς και επαγγελματίες
του τουρισμού. Παράλληλα, στόχος της φιλοξενίας των
δημοσιογράφων θα πρέπει να είναι και η δικτύωση με αυτούς
και η σταθερή ενημέρωσή τους με αποστολή δελτίων τύπου για
οτιδήποτε θα μπορούσε να τους αφορά. Η φιλοξενία θα πρέπει
να γίνεται κυρίως με παροχή φιλοξενίας από τις τουριστικές
επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρήσεις αναψυχής,
αθλητισμού, διασκέδασης, spa, casino κτλ) με την υποστήριξη
της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

iv.

GOOGLE ADWORDS/ SEARCH, DISPLAY & YOUTUBE
ADS
Προτείνεται η διάθεση budget για διαφήμιση του προορισμού
στις μηχανές αναζήτησης της Google με στοχευμένα keywords,
τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και για display
ads και youtube ads.

v.

FACEBOOK & INSTAGRAM ADS
Προτείνεται η διάθεση budget για προβολή του προορισμού
μέσω του Facebook & του Instagram σε Ελλάδα και εξωτερικό.

vi.

ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Επανεκτύπωση brochures και flyers Visit Loutraki για χρήση
προβολής και προώθησης του προορισμού σε εκθέσεις,
workshops κλπ καθώς και για χρήση από όλες τις επιχειρήσεις
και τα ξενοδοχεία του Δήμου μας.

vii.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

ΜΟΡΦΩΝ

Γραφιστική δημιουργία λογοτύπου πολλαπλών εφαρμογών που
θα προσδιορίζει την ταυτότητα της εκάστοτε θεματικής μορφής
τουρισμού και θα ακολουθεί την συνολική επικοινωνία της.
II. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2018
Ενέργεια

Προϋπολογισμός
Κόστους

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ &
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ B2B WORKSHOPS
2018
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ FAM & PRESS
TRIPS

€10.000,00
€ 4.500,00
€ 10.000,00

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ/ΕΝΤΥΠΑ
GOOGLE ADWORDS
FACEBOOK & INSTA ADS
ΕΠΑΝΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
VISIT LOUTRAKI
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Συνολικός Προϋπολογισμός
Ενεργειών 2018

€ 2.000,00
€600,00
€4.900,00
€ 2.800,00
€ 34.800,00*

*Περιλαμβάνει τον αναλογούν Φ.Π.Α.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 300/2017.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
(΄Επονται υπογραφές )
Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 04 Ιανουαρίου 2018
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
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