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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 21 Ιανουαρίου 2014
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 21η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 το Δημοτικό
Συμβούλιο συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από την με αριθμό 192/171-2014 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:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΜΕΝΑ)
ΑΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. αφού διαπίστωσε την ύπαρξη της απαρτίας κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στον Ειδικός Συνεργάτη του Δήμου Ελαφονήσου, κ Σταύρο
Δεληγιαννίδη να εισηγηθεί το 5ο θέμα:
Αριθ. Απόφ. 13/2014 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ Ε.Π «ΨΗΦΙΑΚΗ
ΣΥΓΚΛΙΣΗ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 59 - «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΩΝ»
Ο Ειδικός Συνεργάτης, κ. Σταύρος Δεληγιαννίδης, εισηγούμενος το 5o θέμα της ημερήσιας
διάταξης είπε:
Ο Υπ. Εσωτερικών καλεί τους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (∆ήμους) για
την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο
πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, με τις
εξής προϋποθέσεις :
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•

Κάθε προτεινόμενη πράξη δύναται να αφορά αποκλειστικά μόνο μία (1) πρόταση από τις
αναγραφόμενες στο Πίνακα Ψηφιακών Υπηρεσιών

•

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ).

•

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι μικρότερος ή ίσος των 61.500 ευρώ.

•

Ο Φορέας διαθέτει βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας τύπου Α. Ο φορέας διαθέτει
διαχειριστική επάρκεια τύπου Β.

Βάσει των ανωτέρω ο Δήμος μπορεί να υποβάλλει μόνο μία από τις ακόλουθες επιλογές ψηφιακές υπηρεσίες:
1 Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων
2 Απεικόνιση χωροταξικών και πολεοδομικών δεδομένων
3 Οδηγός πόλης
4 ∆ιαδικτυακή πύλη ανάπτυξης επιχειρηματικότητας / απασχόλησης
5 ∆ιαχείριση αιτημάτων καθημερινότητας του πολίτη
6 ∆ιαχείριση σήμανσης και οδικού δικτύου
7 Ψηφιακή πύλη ενημέρωσης του Πολίτη
8 Αγροτική παραγωγή-Τουρισμός (ανάδειξη ευκαιριών)
9 Αθλητικές ∆ραστηριότητες
10 Προώθηση τοπικού εμπορίου
11 Τηλεματική διαχείριση απορριμματοφόρων
Η Ελαφόνησος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς στην
Ελλάδα. Διαθέτει πλούσια πολιτισμική κληρονομιά και αλιευτική παράδοση ενώ οι παραλίες της
είναι διεθνώς αναγνωρισμένες για την φυσική τους ομορφιά.
Ο Δήμος Ελαφονήσου έχει εκπονήσει και εγκρίνει ολοκληρωμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα
(ΑΔΣ 2/2013) και σχεδιασμό τουριστικής προβολής για το έτος 2014 (ΑΔΣ 80/2013). Στα
πλαίσια των αποφάσεων αυτών γίνεται σαφής αναφορά στην τουριστική ανάδειξη και προβολή
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Ελαφονήσου με τη χρήση καινοτόμων τεχνολογικών μέσων,
όπως portal, mobile applications, αξιοποίηση social media κ.α.
Στην πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών – Ψηφιακή Σύγκλιση, η ψηφιακή υπηρεσία που
ευθυγραμμίζεται περισσότερο με το στρατηγικό σχεδιασμό και του πρόγραμμα τουριστικής
προβολής του Δήμου Ελαφονήσου, είναι η επιλογή 3 : Οδηγός Πόλης.
Στόχος του έργου είναι ο «Οδηγός Δήμου Ελαφονήσου» να αποτελέσει αφενός μεν σημαντικό
μέσο προβολής του Δήμου, συμβάλλοντας στην τουριστική ανάπτυξη του, όσο και να καθιερωθεί
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ως ένα χρηστικό μέσο αναζήτησης πληροφοριών για την περιοχή, συμβάλλοντας στην
ουσιαστικότερη καθημερινή εξυπηρέτηση των πολιτών. Μέσω της συγκεκριμένης διαδικτυακής
υπηρεσίας οι χρήστες της θα μπορούν μέσω ενός φιλικού περιβάλλοντος βασισμένου σε
τεχνολογίες γεωπληροφορικής να αποκτούν πρόσβαση σε

τουριστικές και άλλες χρηστικές

πληροφορίες για τομείς του Δήμου, όπως:
•

Σημεία ενδιαφέροντος Πολιτισμού - Διασκέδασης

•

Υποδομές Παιδείας - Εκπαίδευσης

•

Υποδομές και Υγείας - Κοινωνικής Περίθαλψης

•

Υποδομές Αθλητισμού

•

Υπηρεσίες Δημόσιας Διοίκησης

•

Επιχειρήσεις και επαγγελματικές υποδομές

•

Ενημέρωσης θέσεων Parking

ή να λαμβάνουν υπηρεσίες σχετικά με την αναζήτηση λύσεων μετακίνησης. Η εμφάνιση των
πληροφοριών θα γίνεται μέσα από την γεωχωρική απεικόνισή τους ανάλογα με τις επιλεχθείσες
κατά περίπτωση παραμέτρους.
Το έργο στοχεύει να παρέχει ψηφιακά τις παρακάτω Υπηρεσίες προς Πολίτες, Επιχειρήσεις και
Φορείς:
•

Υπηρεσία απεικόνισης και εύρεσης σημείων ενδιαφέροντος ανά θεματική κατηγορία.

•

Υπηρεσία εντοπισμού και απεικόνισης τουριστικών περιοχών.

•

Υπηρεσία εντοπισμού και απεικόνισης δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών.

•

Υπηρεσία εντοπισμού και απεικόνισης επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

•

Υπηρεσία εύρεσης βέλτιστων διαδρομών μεταξύ επιλεγμένων σημείων.

•

Υπηρεσία απεικόνισης θέσεων στάθμευσης.

•

Υπηρεσία καθορισμού και απεικόνισης προτεινόμενων θεματικών διαδρομών στην
περιοχή ενδιαφέροντος.

•

Υπηρεσία απεικόνισης εκδηλώσεων και γεγονότων.

•

Υπηρεσία croudsourcing (απεικόνιση (tagging) σημείων ενδιαφέροντος και φωτογραφιών,
περιγραφών από επισκέπτες του site, επιχειρήσεων από επιχειρηματίες κ.α.)

Με την υποβολή πρότασης συμμετοχής στην πρόσκληση και εφόσον αυτή εγκριθεί και
χρηματοδοτηθεί, θα ακολουθήσει επιλογή αναδόχου με διαγωνιστική μέθοδο ο οποίος και θα
αναλάβει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του έργου, ακολουθώντας τις κατευθύνσεις
που θα υποδείξει ο Δήμος Ελαφονήσου.
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Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δ.Σ ζήτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο τη γνώμη του σχετικά με
την υποβολή πρότασης συμμετοχής στο Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», πρόσκληση 59 – Ψηφιακές
Υπηρεσίες Δήμων και αυτό μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την υποβολή πρότασης συμμετοχής στο Ε.Π «Ψηφιακή Σύγκλιση» της πρόσκλησης 59 «ψηφιακές υπηρεσίες δήμων», με τίτλο: «Οδηγός Πόλης Δήμου Ελαφονήσου».
Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο, Παναγιώτη Ψαρομμάτη να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που
ήθελε απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση.
Ορίζει τον κ. Δεληγιανίδη Σταύρο, ειδικό συνεργάτη του Δήμου Ελαφονήσου ως υπεύθυνο της
προτεινόμενης πράξης για όλο το διάστημα υλοποίησης της.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 13/2014
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
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