Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου
Ενημερωτικό σημείωμα Νο. 1
Περίοδος 28/6/2019-31/12/2020

H πράξη με τίτλο «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου», εγκρίθηκε με την υπ΄αρθ. 4310/1472/Α2 της 28/06/2019 της
ειδικής γραμματείας διαχείρισης του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και ειδικότερα του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020»
Η πράξη: «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγίου Νικολάου» υλοποιείται με κύριο δικαιούχο τον Δήμο Αγίου Νικολάου και συνδικαιούχο το Επιμελητήριο Λασιθίου. Να σημειωθεί ότι στην προετοιμασία της πρότασης συμμετείχε και ο εμπορικός σύλλογος Αγίου
Νικολάου. Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός της ανέρχεται σε €1.530.958,00 εξ των οποίων €1.209164,00 κατανέμονται ως
χρηματοδότηση στο Δήμο Αγίου Νικολάου και €321.794,00 ως χρηματοδότηση στο Επιμελητήριο Λασιθίου.
Με τη παρούσα πράξη επιδιώκεται η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται περιοχές που διαθέτουν
σημαντικούς τουριστικούς και πολιτιστικούς πόρους όπως ο δήμος Αγ. Νικολάου. Όσον αφορά στις χρηματοδοτούμενες δράσεις του
Επιμελητηρίου Λασιθίου, αυτές αφορούν δράσεις για την ανάδειξη της ταυτότητας της εμπορικής περιοχής μέσω της εγκατάστασης
ομοιόμορφων εξωτερικών στοιχείων (π.χ. πινακίδες, φωτιστικά, στέγαστρα, κλπ) καθώς και δράσεις προβολής και προώθησης της
εμπορικής περιοχής (διοργάνωση εκδηλώσεων, ηλεκτρονική πλατφόρμα ενίσχυσης τοπικής επιχειρηματικότητας, κλπ.). Από την πλευρά
του Δήμου Αγίου Νικολάου, προβλέπεται η χρηματοδότηση δαπανών εκσυγχρονισμού υποδομών, βελτίωσης της κινητικότητας και της
προσβασιμότητας, βελτίωσης του μικροκλίματος, αισθητικής αναβάθμισης αλλά και της εφαρμογής συστημάτων έξυπνης πόλης και
βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
Μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί οι κάτωθι δράσεις εκ μέρους του Επιμελητηρίου Λασιθίου:
1) Προκηρύχθηκε και υλοποιήθηκε το υποέργο Νο 18 με τίτλο «Προμήθεια Πλατφόρμα

ενίσχυσης τοπικής

επιχειρηματικότητας και προώθησης της Περιοχής».





Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η Πλατφόρμα Προώθησης της Εμπορικής Περιοχής, Ενίσχυσης της πιστότητας και
επιβράβευσης επισκεπτών (LOYALTY) για τα καταστήματα του Aγ. Νικολάου που εντάχθηκαν στην πράξη του OpenMall.
Το υποέργο Νο18 περιλαμβάνει ειδικότερα τις κάτωθι υπηρεσίες:
Προμήθεια Πλατφόρμας Προώθησης της Εμπορικής Περιοχής, Ενίσχυσης της πιστότητας και επιβράβευσης επισκεπτών
(LOYALTY)
Προμήθεια και εγκατάσταση beacons, QR Codes πλατφόρμας Προώθησης της Εμπορικής Περιοχής, Ενίσχυσης της πιστότητας
και επιβράβευσης επισκεπτών (LOYALTY)
Υπηρεσίες Δημιουργίας λογαριασμών καταστήματος στην πλατφόρμα για την προώθηση της Εμπορικής Περιοχής και της
Ενίσχυσης της πιστότητας και επιβράβευσης των επισκεπτών (LOYALTY)
Θα ακολουθήσει η εκπαίδευση των επαγγελματιών και εμπόρων που συμμετέχουν στην δράση η οποία εξαιτίας της πανδημίας
covid19 μετατέθηκε για το 2021. Στην δράση συμμετέχουν 113 επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο του παραδοτέου, λειτουργεί ήδη η πλατφόρμα «MyCityBrands» με τις επιμέρους εφαρμογές της να είναι
διαθέσιμες:
I.

Ιστοσελίδα για τους καταναλωτές και το ευρύ κοινό: http://lasithiopenmall.gr/

II.

Mobile Application καταναλωτών — Android: https://play.google.com/store/apps/details?
id=gr.noveltech.openmallagnikolaou

III.

Mobile Application καταναλωτών — iOS: https://apps.apple.com/gr/app/open-mall- αγίου -νικολάου/id539698501

IV.

Ιστοσελίδα Loyalty πλατφόρμας: https://lasithi.mycitybrands.com/

Ε.Π.: Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες

Προκηρύχθηκε και υλοποιείται το υποέργο Νο 19: «ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» σύμφωνα με το οποίο προσλήφθηκε ένας εξωτερικός συνεργάτης ειδικότητας
Μηχανολόγου Μηχανικού ο οποίος θα υποστηρίξει την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του υποέργου του Επιμελητηρίου
Λασιθίου
3) Θα προκηρυχθεί άμεσα εντός του 2021 και θα υλοποιηθεί στο προσεχές διάστημα και το υποέργο Νο 17: « Προμήθεια και
εγκατάσταση ομοιόμορφων επιγραφών» με το οποίο θα τοποθετηθούν σε όλες τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις του
«Ανοικτού κέντρου εμπορίου Δήμου Αγ. Νικολάου» ομοιόμορφες επιγραφές με το λογότυπό του opne mall αλλά και την
επωνυμία της κάθε επιχείρησης οι οποίες και θα «σηματοδοτούν» ουσιαστικά την λειτουργία του εντός της εμπορικής ζώνης
της πόλης του Αγίου Νικολάου.
2)

Για αναλυτικές πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να απευθύνεστε στον κο. Ευάγγελο Δουλουφάκη, e-mail:
douloufakis@epimlas.gr, ή 2841022231 ή στην κα Μαρία Δεμέτζου, email mdemetzou@dimosagn.gr, 2841340124
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