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ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Από το πρακτικό 6/2012  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
    Στην Ελαφόνησο σήμερα την  25Η   του μηνός ΜΑΪΟΥ του έτους 2012, ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:00΄     το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  συνήλθε  σε  δημόσια  συνεδρίαση  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων,  ύστερα  από  τη  με  αριθμό 
659/18-5-2012 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ Αρώνη Γεωργίου, που δημοσιεύτηκε στον 
ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  του  Δήμου  και  επιδόθηκε  με  αποδεικτικό  στο  Δήμαρχο,  στους  Δημ.  Συμβούλους,  
σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δ. Κ. Κ. (Ν. 3463/2006-ΦΕΚ Α΄ 114/2006), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 
     Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Ψαρομμάτης και από τους Δημοτικούς Συμβούλους ήταν: 
               Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                                    ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ                      
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
 ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗ Λ                                    
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                             
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ             
ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                        
ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 ΜΕΝΤΗ ΛΙΑΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρί-
ασης και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ανομίτρη Διονύση να εισηγηθεί το 1ο  θέμα της ημερή-
σιας διάταξης.

ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ     25/ 2012
ΘΕΜΑ 1ο Ενέργειες για τη δημιουργία ταυτότητας για τον προορισμό Ελαφόνη-

σος, σχεδιασμός επικοινωνιακών προτύπων – εργαλείων (λογότυπο  , οδηγός, φυλ-
λάδιο, κτλ).                                  

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της τουριστικής πολιτικής και με βάση την υπ’αριθμ.15566/23-10-
2011 εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού με θέμα “Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της 
διαδικασίας σύμφωνης γνώμης όπως ορίζεται στο άρθρο 3, Ν.3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α) του Υπουργείου 
Τουρισμού και Πολιτισμού, επιβάλλεται η σύνταξη και υποβολή για έγκριση στην αρμόδια Διεύθυνση 
της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, Ετήσιου Προγράμματος Προβολής όλων των ΟΤΑ Α & Β βαθμού 
κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους. Ειδικά για το έτος 2012 όπως μας ενημέρωσε υπάλληλος της αρ-
μόδιας Διεύθυνσης, η υποβολή μπορεί να γίνει και αργότερα.

Παράλληλα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης προ-
γραμματίζει και δρομολογεί την επικείμενη περίοδο ενέργειες για την ανάπτυξη και εφαρμογή του Προ-
γράμματος Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας. 

Ως εκ τούτου, προτείνουμε για έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο την υλοποίηση ενεργειών για 
τη δημιουργία εικόνας και ταυτότητας της περιοχής, απαραίτητων για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρ-
μογή Προγράμματος Τουριστικής Προβολής (βλ. 2013) και για την ανταπόκριση και συμμετοχή μας στο 
πρόγραμμα της Περιφέρειας όσον αφορά στο Δήμο μας, καθώς και για ενδεχόμενες συνέργειες με γειτο-
νικούς Δήμους ή /και Φορείς. Επίσης, προτείνουμε την έγκριση για την υλοποίηση ενέργειας για τις άμε-
σες ανάγκες εξυπηρέτησης των επισκεπτών. 

Να σημειωθεί ότι αντίστοιχες ενέργειες προετοιμασίας, συλλογής και επεξεργασίας υλικού -ψη-
φιακού και κείμενα- για τις ανάγκες επικοινωνίας δεν έχουν πραγματοποιηθεί το παρελθόν. Δεν υπάρχει 
σχετικό αρχειακό υλικό, με αποτέλεσμα η συνολική ενέργεια προετοιμασίας να ξεκινά από το μηδέν. Να 
σημειωθεί επίσης ότι οι ενέργειες για την Τουριστική Προβολή βασίζονται στην ευρύτερη στρατηγική 
επικοινωνίας και στην εξειδικευμένη στρατηγική τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου.
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Παρακαλούμε όπως εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η δρομολόγηση των  ενεργειών προκει-
μένου να περάσουμε στην υλοποίηση και εν συνεχεία τα σχετικά αρχεία με τα νέα εικαστικά σε συνδυα-
σμό με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αποσταλούν στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργεί-
ου ώστε να χορηγηθεί σύμφωνη γνώμη.

Συγκεκριμένα πρέπει να δρομολογηθούν οι εξής ενέργειες:
Α]Δημιουργία ταυτότητας 

1. Ονοματοθεσία περιοχής και σύνδεση με μότο-σλόγκαν που θα αντικατοπτρίζει τα χαρακτηριστικά 
του προορισμού

2. Δημιουργία λογότυπου που θα αποτελέσει το έμβλημα της περιοχής και σχετικών οδηγιών εφαρ-
μογής

3. Δημιουργία ολοκληρωμένης απεικόνισης της ενέργειας για την προβολή του προορισμού 
4. Δημιουργία βασικού εικαστικού το οποίο θα προσαρμόζεται σε διαφορετικές διαστάσεις για την 

ικανοποίηση αναγκών εφαρμογής σε όλα τα έντυπα και media (προσαρμογή διαστάσεων και προ-
σαρμογή media πχ καταχώριση, banner, internet).

Β]Συλλογή και επεξεργασία υλικού
5. Σύνταξη κειμένων-περιγραφές, οδηγίες, μεταφράσεις που θα χρησιμοποιηθούν στο σύνολο της 

επικοινωνιακής προβολής, ηλεκτρονικής και έντυπης και στις προωθητικές ενέργειες.
6. Συλλογή, επεξεργασία και ψηφιοποίηση φωτογραφικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί για την 

ενιαία προβολή του προορισμού στο σύνολο των επικοινωνιακών ενεργειών.
Γ]Για την άμεση εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

7. Δημιουργία mini τουριστικού εντύπου / χάρτη-οδηγού / ειδική έκδοση που θα προμηθεύεται / κα-
τεβάζει ο επισκέπτης της επίσημης ιστοσελίδας του Δήμου elafonisos.gov.gr - από το πεδίο επι-
σκεπτών.

Για τη δημιουργία του λογοτύπου προτείνεται η σύσταση ομάδας που θα συνεργαστεί με τους ειδι-
κούς επαγγελματίες, προκειμένου για τη συνεχή διεργασία και σχολιασμό του δημιουργικού. 

Η ομάδα πρέπει  να αποτελείται από κατοίκους-ντόπιους που φέρουν την κουλτούρα της περιοχής.
Στη συνέχεια ακολούθησε διαλογική συζήτηση μετά το πέρας της οποίας το Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τις ενέργειες   Α,Β, και Γ, όπως ακριβώς αναφέρονται στην εισήγηση του Δημάρχου.
 Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης ενέργειας προτείνει η ομάδα να αποτελείται από τον Πρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου, Γιώργο Αρώνη και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, Μιχάλη Αρώνη και Ιω-
άννη Ρουμάνη.

Για τις παραπάνω ενέργειες δεν αναφέρονται σχετικές πιστώσεις, αφού θα πραγματοποιηθούν από 
συνεργάτες και υπαλλήλους του Δήμου, εθελοντές - εξειδικευμένους επαγγελματίες, ενώ άλλες θα καλυ-
φθούν από επιχειρηματίες του τόπου οι οποίοι και θα έχουν πρόσβαση στο παραγόμενο υλικό (φωτογρα-
φικό). 

Στις  παραπάνω  ενέργειες  που  θα  αποτελέσουν  τα  βασικά  εργαλεία  και  την  πλατφόρμα  για  την 
ανάπτυξη του προγράμματος προβολής για τα επόμενα έτη δεν συμπεριλαμβάνεται η συλλογή και επε-
ξεργασία οπτικοακουστικού υλικού / video.

Η απόφαση έλαβε α.α. 25/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το  πρακτικό  6/25 Μαΐου 2012   του Δ.Σ. που αφού  

συντάχθηκε, διαβάστηκε  και υπογράφεται ως εξής:

     Ο Πρόεδρος                        Η Γραμματέας                                 Τα Μέλη

Γεώργιος Σ. Αρώνης             ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤ.                     ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ,  ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ , 

                                                                    ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ  ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, 

           ΜΕΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ,   ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΛΙΑΡΟΥ

                                                                                          ΛΙΑΡΟΥ ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ,

 ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ,  ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

Ακριβές αντίγραφο                                                                          
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