
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ      

                                                                                             Αριθ. Απόφ:  3/2014 

 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 1
ο 
πρακτικό της 24-01-2013  

συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δήμου Κάσου 

 

Θέμα: «Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ψηφιακή Σύγκλιση – Ψηφιακές 

Υπηρεσίες Δήμων» 

    

 

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα  24
η
  Ιανουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:15 

συνήλθε σε έκτακτη  συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Κάσου, μετά από την υπ’ αριθμ. 188/24-01-2014 

πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  σε καθένα από τους Δημοτικούς Συμβούλους καθώς 

και στο Δήμαρχο Κάσου σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι παρίσταται ο  Δήμαρχος Κάσου και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε 

σύνολο 13 μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7)  μέλη, ήτοι: 

 

Παρόντες                 Απόντες 
 

1. Ιωάννης   Ασπράς Πρόεδρος       1. Μαρία Φραγκούλη           Αν και νόμιμα προσκλήθηκε 

2. Γεώργιος Κουριαντάκης Μέλος  2. Μηνάς Ιερομόναχος        Αν και νόμιμα προσκλήθηκε 

3. Ιωάννης Μονδάνος Μέλος      3. Αντώνιος Χατζηπέτρου  Εκτός Κάσου 

4. Κωνσταντίνος Μηνάς Μέλος      4. Ευαγγελία Δημητρίου     Εκτός Κάσου 

5. Εμμανουήλ Σοφίλλας Μέλος               5. Εμμανουήλ Μανούσος   Αν και νόμιμα προσκλήθηκε 

6. Φωτεινή Αρπατζή Μέλος               6. Ιωάννης Νικολάου         Αν και νόμιμα προσκλήθηκε 

7. Αντώνιος Ζάγορας Μέλος 

 

Η Δημοτική υπάλληλος Φιλιππίδη Φωτεινή, τήρησε τα πρακτικά. 

Ο Πρόεδρος έθεσε στο Σώμα να συζητηθεί ως κατεπείγον το παρόν θέμα. Το Δ.Σ. αποφάσισε 

ομόφωνα να συζητηθεί.  

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα εξέθεσε ότι:  

Με την υπ. αριθμό 59 Πρόσκληση της 24.12.2013 η  Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης «ΕΦΔ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» της 

«Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης προχώρησε στην προκήρυξη της εν 

λόγω πρόσκλησης που απευθύνεται στους πρωτοβάθμιους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 

(Δήμους).  

Στα πλαίσια της πρόσκλησης ο Δήμος Κάσου θα υποβάλλει ως δικαιούχος Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης 

Πράξης (ΤΔΠΠ) με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ».  Η προτεινόμενη πράξη εντάσσεται στο ΕΠ ΨΗΦΙΑΚ ΣΥΓΚΛΙΣΗ και στον ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», Ειδικό Στόχο 2.1: «Βελτίωση της 

καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ - Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα». 

Το κύριο αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός- ανάπτυξη- υλοποίηση και θέση σε λειτουργία της 

δικτυακής πλατφόρμας της πύλης για αγροτουριστικά προϊόντα και η ενσωμάτωση σε αυτήν εφαρμογών 

ηλεκτρονικών αγορών (B2C), ηλεκτρονικών επιχειρηματικών συνεργασιών (Β2Β) και ηλεκτρονικών 

κρατήσεων αγροτουριστικών καταλυμάτων. 
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Οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν το σύνολο των αγροτουριστικών προϊόντων που παράγονται και διατίθενται 

στα όρια του δήμου καθώς και ένα κεντρικό σημείο πρόσβασης και κράτησης δωματίων σε αγροτουριστικά 

καταλύματα που εν δυνάμει υπάρχουν ή σχεδιάζεται να δημιουργηθούν στα όρια του δήμου. Ειδικότερα το 

έργο περιλαμβάνει: 

 Την δημιουργία ενός διαδικτυακού τόπου αναφορικά με αγροτουριστικά προϊόντα και καταλύματα. 

 Την ανάπτυξη υποεφαρμογών ηλεκτρονικών αγορών (B2C) και ηλεκτρονικών επιχειρηματικών 

συνεργασιών (Β2Β) για αγροτουριστικά προϊόντα, και ηλεκτρονικών κρατήσεων αγροτουριστικών 

καταλυμάτων με χρήση qr-codes.  

 Την εισαγωγή δεδομένων για πιλοτική χρήση 

 Την διασύνδεση με το υφιστάμενο ΟΠΣ του δήμου 

 Την εκπαίδευση των διαχειριστών του δήμου 

 Την ενημέρωση των κατοίκων του δήμου και σχέδιο διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου. 

 Επιτόπια υποστήριξη κατά την διάρκεια της πιλοτικής λειτουργίας 

 Οι εφαρμογές που θα αναπτυχθούν θα είναι διαθέσιμες μέσω Διαδικτύου, και θα πρέπει 

υποστηρίζουν τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα των φορητών συσκευών (iOS, Android και Windows 

Phone). 

Με την προτεινόμενη πράξη ο Δήμος θα προμηθευτεί: 

• Ηλεκτρονική Διαδικτυακή Πύλη  

• Εφαρμογές για ηλεκτρονικές αγορές (B2C) και συνεργασίες (B2B), για αγροτουριστικά 

προϊόντα 

• Εφαρμογή για αγροτουριστικά καταλύματα 

o Υποσύστημα Διαχείρισης Τουριστικών Υπηρεσιών 

o Υποσύστημα online Κρατήσεων 

o Υποσύστημα Διαχείρισης Χώρων αγροτουριστικών καταλυμάτων 

o Υποσύστημα Τουριστικής Εμπειρίας 

• Εφαρμογή για QR-Codes 

• Υπηρεσίες Παραμετροποίησης 

• Υπηρεσίες Εκπαίδευσης  

• Υπηρεσίες Πιλοτικής Λειτουργίας   

• Δράση Δημοσιότητας 

• Υπηρεσίες Εγγύησης  «Καλής Λειτουργίας» & Συντήρησης 

 

Ο προϋπολογισμός της πρότασης με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 61.500€ και αποτελεί δημόσια 

δαπάνη. 

ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΩΝ ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

1. Την υποβολή πρότασης (τεχνικού δελτίου προτεινόμενης πράξης) με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

– ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ» στα πλαίσια της πρόσκλησης 59 - 

«Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων». 

2. Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ να προβεί σε οποιαδήποτε 

άλλη ενέργεια που ήθελε απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση. 

3. Τον ορισμό της κας Σταματίνας Χαλκιά ως υπεύθυνη της προτεινόμενης πράξης για όλο το διάστημα 

υλοποίησης της. 

 

 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου 
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι             Ο μ ό φ ω ν α   : 

1. Την υποβολή πρότασης (τεχνικού δελτίου προτεινόμενης πράξης) με τίτλο: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

– ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΟΥ» στα πλαίσια της πρόσκλησης 59 - 

«Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμων». 

2. Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜ. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ να προβεί σε οποιαδήποτε 

άλλη ενέργεια που ήθελε απαιτηθεί προκειμένου να υποβληθεί η εν λόγω πρόταση. 

3. Τον ορισμό της κας  Σταματίνας Χαλκιά ως υπεύθυνη της προτεινόμενης πράξης για όλο το διάστημα 

υλοποίησης της. 

Μετά την ένταξη της πράξης ο Δήμος Κάσου θα προβεί στη σχετική αναμόρφωση του 

Προϋπολογισμού του Δήμου.  

Η απόφαση πήρε α/α 3/2014. 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως 

 

              Ο Πρόεδρος    Τα Μέλη 

Υπ: Ιωάννης Μιχ. Ασπράς                                                

    

                                               Υπ:  Γεώργιος Κουριαντάκης  

                               Υπ: Ιωάννης Μονδάνος 
                                               Υπ: Κωνσταντίνος Μηνάς 

                                                                   Υπ: Εμμανουήλ Σοφίλλας 

                                               Υπ: Φωτεινή Αρπατζή 

                                               Υπ: Αντώνιος Ζάγορας 

    

 
Ακριβές Απόσπασμα 

από το Βιβλίο Πρακτικών 

   Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Κάσου   Η Ειδική Γραμματέας 

 

 

 

         Ιωάννης Μιχ. Ασπράς       Φωτεινή Ι. Φιλιππίδη  
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