ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 30/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 400
Στη Λευκάδα σήµερα στις 12 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
14:30 ήρθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την
αριθµ. 34479/2-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η
οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής Ελευθέριος –Πρόεδρος
2. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
3. Αραβανής Ανδρέας
4. Καρβούνης Σπυρίδων
5. Σάντα-Μακρή Αικατερ.
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7.Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Γαζής Αναστάσιος
9. Καρτάνος Ιωάννης
10. Βικέντιος Νικόλαος
11.Σίδερης Αντώνιος
12. Γεωργάκης Βασίλειος
13.Αραβανής Σπυρίδων
14.Γιαννούτσος Πέτρος
15.Ρόκκος Στυλιαν.
16.Ζουριδάκης Ευτύχιος
17. Καββαδάς Αθανάσιος
18. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
19. Μακρυγιώργου Νίκη
20. Νικητάκης Μάρκος.
21. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
22. Ροντογιάννης Κων/νος
23. Βλάχος Σπυρίδων
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

1. ∆ρακονταειδής Κων/νος
2. Μεσσήνης Ιωάννης
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4. Σώλος Φώτιος
5 Βεργίνης Ξενοφ.
6. Μελάς Βασίλειος
7. Στραγαλινός Βασίλειος
8. Μαργέλης Γεώργιος
9. Λάζαρη Πηνελόπη
10.Φίλιππας Γεώργιος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (23) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 30/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης στο έργο «Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
Ψηφιακή Σύγκλιση» µε στο «Ε.Φ.∆. ΕΕΤΑΑ» και συγκεκριµένα τη δράση Νο 3 «Οδηγό
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Πόλης», συνολικού προϋπολογισµού 21.961.750,00 ευρώ για τους 325 ∆ήµους της Χώρας,
στα πλαίσια της τουριστικής προβολής του ∆ήµου, και ορισµός υπεύθυνου Πράξης.
Εισηγητής: Κώστας Α. Αραβανής, ∆ήµαρχος

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα επειδή η έγκριση υποβολής πρότασης και
ολοκλήρωσης του έργου θα δώσει τη δυνατότητα για υποβολή και έγκριση και δεύτερης
πρότασης.
Το ∆.Σ. οµόφωνα δέχεται το κατεπείγον της συνεδρίασης.
Ο κος ∆ήµαρχος ενηµερώνει τα µέλη του ∆.Σ. ως εξής:
Προτείνουµε την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Ψηφιακή Σύγκλιση” µε
Ε.Φ.∆. την ΕΕΤΑΑ, προϋπολογισµού 21.961.750,00 ευρώ για έργα στους 325 δήµους της
Χώρας (ΦΕΚ αριθµ. Φυλ. 3031/28-11-2013). Συγκεκριµένα δε να υποβάλλουµε τεχνικό δελτίο
για την πρόταση “Ο∆ΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ”.-αριθµ. Πρόσκλησης......................, ψηφιακή δράση Νο 3
(Οδηγός Πόλης), που συνοπτικά έχει ως εξής:
Ο∆ΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ: Αντικείµενο του έργου αποτελεί η ανάπτυξη µιας διαδικτυακής πλατφόρµας
γεωχωρικών πληροφοριών που θα προσφέρει Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους Πολίτες σε
πραγµατικό χρόνο µέσω σύγχρονων διαδραστικών εφαρµογών και προηγµένων τεχνολογιών
πληροφορικής.
Οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν στην ψηφιακή απεικόνιση γεωχωρικά συσχετισµένων
πληροφοριών σχετικά µε την ευρύτερη περιοχή αρµοδιότητας του ∆ήµου, οι οποίες θα
καλύπτουν

θεµατικές

ικανές

να

αποτελέσουν

έναν

πλήρη

Οδηγό

∆ήµου

(σηµεία

ενδιαφέροντος, δροµολόγια ΜΜΜ, επιχειρήσεις, δηµόσιες υπηρεσίες και υποδοµές κ.α.).
Γενικά το έργο περιλαµβάνει λειτουργίες σχετικές µε:
-απεικόνιση και εύρεση σηµείων ενδιαφέροντος ανά θεµατική κατηγορία
-απεικόνιση και εύρεση δροµολογίων και στάσεων ΜΜΜ
-εντοπισµό και απεικόνιση διευθύνσεων και περιοχών
-εντοπισµό και απεικόνιση δηµοσίων υπηρεσιών και υποδοµών
-εντοπισµό και απεικόνιση επιχειρήσεων και επαγγελµατιών
-εύρεση βέλτιστων διαδροµών µεταξύ επιλεγµένων σηµείων
-απεικόνιση θέσεων στάθµευσης
-καθορισµό και απεικόνιση προτεινόµενων θεµατικών διαδροµών στην περιοχή ενδιαφέροντος
-απεικόνιση εκδηλώσεων και γεγονότων
-croudsourcing (απεικόνιση (tagging) σηµείων ενδιαφέροντος και φωτογραφιών, περιγραφών
από επισκέπτες του site, επιχειρήσεων από επιχειρηµατίες κ.α.)
Προτείνουµε δε ως υπεύθυνο Πράξης την υπάλληλο του ∆ήµου Φραγκούλη Αµαλία
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση.
Οµόφωνα αποφασίζει
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α) εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Ψηφιακή Σύγκλιση” µε
Ε.Φ.∆. την ΕΕΤΑΑ, προϋπολογισµού 21.961.750,00 ευρώ για έργα στους 325 δήµους της
Χώρας (ΦΕΚ αριθµ. Φυλ. 3031/28-11-2013) και συγκεκριµένα την υποβολή τεχνικού δελτίου
για την πρόταση “Ο∆ΗΓΟΣ ΠΟΛΗΣ”.-αριθµ. Πρόσκλησης......................, ψηφιακή δράση Νο 3
(Οδηγός Πόλης).
β) ορίζει ως υπεύθυνο πράξης την υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας κα Φραγκούλη Αµαλία.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 400/13.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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