ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 32/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 358
Στη Λευκάδα σήμερα στις 20 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και
ώρα 15.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
31225/14-10-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Σούνδιας Πραξιτέλης
Σώλος Φώτιος
Αραβανής Ανδρέας
Γιαννούτσος Πέτρος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Γεωργάκης Βασίλειος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Σίδερης Αντώνιος
Γαζής Αναστάσιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Μεσσήνη Κερασούλα
Ζουριδάκης Ευτύχιος
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Απουσίαζαν
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Αραβανής Γεράσιμος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Δρακονταειδής Κων/νος
Μικρώνης Ζώης
Κονιδάρης Κυριάκος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Στραγαλινός Βασίλειος
Γαβρίλης Δημήτριος
Λάζαρη Πηνελόπη
Βεργίνης Ξενοφών
Καββαδάς Αθανάσιος
Μαργέλης Γεώργιος
Μελάς Βασίλειος
Μεσσήνης Ιωάννης
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 30 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 32/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «e-Lefkas: Καινοτόμο Πληροφοριακό
Σύστημα Τουριστικής Προβολής Δήμου Λευκάδας» στα πλαίσια της Ανοιχτής Πρόσκλησης για
υποβολή προτάσεων στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου
Ιονίων Νήσων 2007-2013»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06: «Ψηφιακή σύγκλιση &
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επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων» το οποίο ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ» και
ορισμός υπευθύνου της πράξης.
Εισηγήτρια:κ. Φραγκούλη Αμαλία-Υπάλληλος Δήμου
Η υπάλληλος του Δήμου κα Αμαλία Φραγκούλη, εισηγούμενη το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Με το υπ’ αριθμ 1749 της 08/0/92011 έγγραφο, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων προχώρησε στην προκήρυξη πρόσκλησης στα πλαίσια της οποίας ο
Δήμος Λευκάδας ως δικαιούχος και φορέας υλοποίησης θα υποβάλλει Τεχνικό Δελτίο
Προτεινόμενης Πράξης με τίτλο «e-Lefkas: Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης
Τουριστικού Προϊόντος Δήμου Λευκάδας» συνολικού προϋπολογισμού ύψους 546.645,00 €.
Η στρατηγική μας για την ολοκληρωμένη αειφόρο ανάπτυξη στηρίζεται σε έναν πολύ
σημαντικό πυλώνα του τριτογενούς παραγωγικού τομέα που είναι ο τουρισμός. Στα πλαίσια
των σύγχρονων τακτικών υλοποίησης που υιοθετούμε στον τομέα αυτό περιλαμβάνεται και η
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος καταγραφής – προβολής και διαχείρισης

του

τουριστικού προϊόντος του Δήμου Λευκάδος βασισμένου σε σύγχρονα καινοτόμα δεδομένα και
πολλαπλά μέσα προβολής.
Πρόκειται για

ένα σύστημα αποτελούμενο από εξοπλισμό (σε μικρή κλίμακα),

λογισμικό, εξειδικευμένες υπηρεσίες, χαρτογραφικά και άλλης φύσης δεδομένα

το οποίο

στοχεύει (εξωστρέφεια) στην παροχή πληροφοριών υψηλού επιπέδου στο ευρύ κοινό,
τουρίστες/επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και σε οργανωμένους φορείς,
συλλόγους, ταξιδιωτικά γραφεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό που προτίθενται να
οργανώσουν διακοπές/επισκέψεις στο Δήμο Λευκάδας. Παράλληλα το σύστημα θα υποστηρίζει
διεργασίες εισαγωγής, ενημέρωσης και δημιουργίας της σχετικής πληροφορίας εσωτερικά στον
Δήμο ώστε το προϊόν να μπορεί να παραμένει επικαιροποιημένο.
Ισχυρό πλεονέκτημα και παράπλευρη συμβολή της προτεινόμενης δράσης είναι το
γεγονός ότι εκτός από την άμεση τουριστική προβολή του Δήμου, μπορεί να αποτελέσει
εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων και την οργάνωση τομέων που έμμεσα και άμεσα συνδέονται
και επηρεάζουν τον τουρισμό (π.χ. πολιτική προστασία και διαχείριση φυσικών καταστροφών,
διαχείριση και βελτίωση έργων και υποδομών, πολεοδομία και περιβάλλον).
Συνεπώς, στα πλαίσια της αειφορίας το συγκεκριμένο πληροφοριακό σύστημα μπορεί
να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη του Δήμου στον οικονομικό, κοινωνικό και
περιβαλλοντικό τομέα.
Στο τμήμα που σχετίζεται με το δυνητικό επισκέπτη η πληροφορία θα διαχέεται με όλα
τα σύγχρονα μέσα (διαδικτυακά, εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, φορητές συσκευές και μέσα
τηλεφωνίας) ενώ παράλληλα δεν θα αγνοηθεί η ανάγκη υποστήριξης παραδοσιακών εργαλείων
προβολής (π.χ. έντυποι χάρτες).
Στο υποστηρικτικό τμήμα της λύσης εσωτερικά στον Δήμο, θα δημιουργηθούν με χρήση
λογισμικού

ανοικτού

κώδικα

(χωρικά

ενεργοποιημένες

βάσεις

δεδομένων,

συστήματα

γεωγραφικών πληροφοριών, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου) οι υποδομές εκείνες που θα
επιτρέπουν την διαρκή επικαιροποίηση του προβαλλόμενου προϊόντος τόσο από το στελεχιακό
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δυναμικό

του

Δήμου

όσο

και

από

την επαγγελματική

τουριστική

κοινότητα

στην

οποία και θα δοθεί διαβαθμισμένη δυνατότητα πρόσβασης για την ενημέρωση του προϊόντος
τους.
Η βάση της υποδομής για τα ανωτέρω θα αποτελούν τα επικαιροποιημένα χωρικά
δεδομένα, τα πνευματικά δικαιώματα των οποίων θα κατέχει και θα διαχειρίζεται ο Δήμος σε
αντίθεση με όλα τα γνωστά διαδεδομένα αντίστοιχα προϊόντα (π.χ. Google Maps, Google Earth,
Bing). Αυτά θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το πλήρως επικαιροποιημένο γεωφυσικό
ανάγλυφο της περιοχής κάλυψης (3D δεδομένα) βασισμένο σε κατακόρυφες αεροφωτογραφίες
με ιδιαιτέρως υψηλό μέγεθος εικονοστοιχείου στο έδαφος (20 εκατοστά) , εικόνες – εργαλεία για
εικονική πλοήγηση, το οδικό δίκτυο της περιοχής έως και σε επίπεδο δασικού δρόμου,
μονοπατιών, τα υδρογραφικά στοιχεία, τα οικιστικά στοιχεία καθώς επίσης τα δεδομένα
τουριστικής υποδομής και σχετικά σημεία ενδιαφέροντος.
Η προτεινόμενη αρχιτεκτονική και ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος εγγυάται ότι
μετά την αρχική μαζική εισαγωγή και μετάπτωση δεδομένων, η συνεχής επικαιροποίηση του δεν
απαιτεί ιδιαίτερα μεγάλο κόστος ή πρόσθετο εξοπλισμό. Με την οικονομική και εύκολη
επικαιροποίηση των δεδομένων, το σύστημα συναντά τις ανάγκες του «σήμερα» αλλά και τις
ανάγκες μελλοντικών διαχειριστών και χρηστών.
Όσον αφορά στο τρέχον νομοθετικό πλαίσιο που σχετίζεται με τα ανοικτά δεδομένα και
τις εφαρμογές που θα χρησιμοποιηθούν, το έργο θα είναι σε πλήρη συμμόρφωση όσων ρητά
ορίζουν οι νόμοι 3882/2010 & 3979/2011. Ως εκ τούτου στα πλαίσια του θα υπάρξει ειδική
μέριμνα για την δημιουργία λειτουργικής ενότητας σχετικά με την «Υποδομή Γεωχωρικών
Πληροφοριών (Υ.Γε.Π.) για το Δήμο Λευκάδας». Τέλος όσον αφορά στο λογισμικό των
εφαρμογών του προτεινόμενου συστήματος θα ληφθεί υπόψη ο Νόμος 3979/2011, σύμφωνα με
τον οποίο το σύνολο του λογισμικού που θα αναπτύξει ο Ανάδοχος για Δήμο Λευκάδας, θα
προσφερθεί προς το Δήμο με άδεια που θα της επιτρέπει:
(α) να μελετά τον τρόπο λειτουργίας του λογισμικού,
(β) να το προσαρμόζει στις ανάγκες της,
(γ) να αναδιανέμει αντίγραφα του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό και σε
οποιονδήποτε,
(δ) να βελτιώνει και να δημοσιεύει ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο τις βελτιώσεις του
προϊόντος λογισμικού που έχει επιφέρει σε οποιονδήποτε.
Εισηγούμαστε
α)

την υποβολή πρότασης με τίτλο: «e-Lefkas: Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα
Τουριστικής Προβολής Δήμου Λευκάδας» και προϋπολογιμσού 546.644,00 €.

β)

να ορισθεί ως υπεύθυνος έργου κατάθεσης προτάσεων υπάλληλος του Δήμου
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την

παραπάνω εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
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1) Την υποβολή πρότασης με τίτλο: «e- Lefkas: Καινοτόμο Πληροφοριακό Σύστημα
Τουριστικής Προβολής Δήμου Λευκάδας» προϋπολογισμού 546.644,00 € στο ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«Δυτικής

Ελλάδας-Πελοποννήσου

Ιονίων

Νήσων

2007-2013»

ΑΞΟΝΑΣ

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 06: «Ψηφιακή σύγκλιση & επιχειρηματικότητα Ιονίων Νήσων».
2) Ορίζει ως υπεύθυνο έργου κατάθεσης προτάσεων την υπάλληλο του Δήμου κα Αμαλία
Φραγκούλη.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 358/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

