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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ
Από το υπ’ αριθµό 28/2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου Νέας Προποντίδας.
Αριθµ. Πίνακα: 27/2014
Αριθµ. Απόφασης: 672/2014
Περίληψη: Πρόταση συνεργασίας µε ιστοσελίδα µε σκοπό την ανάδειξη και προβολή
των µνηµείων και αξιοθέατων του ∆ήµου Ν. Προποντίδας.
Στα Νέα Μουδανιά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 30η του µηνός
∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 2:00 µ.µ., συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Νέας Προποντίδας, ύστερα από την υπ’ αριθµ.
πρωτ. 41229/24-12-2014 πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ.
Πελαγίας Ιορδανίδου, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των
τριάντα τριών µελών, βρέθηκαν παρόντα τα δεκαεννιά, ήτοι:
Παρόντες:
1) Ιορδανίδου Πελαγία (Πρόεδρος), 2)Τσοµπανάκης Κωνσταντίνος, 3)Κοκκινίδης
Κωνσταντίνος,
4)Τσιρούδας Φώτιος, 5)Καραπανταζής Ιωάννης, 6)Μποµπότας
Γεώργιος, 7)Γεωργαλάς Ιωάννης, 8)Καµπάνης Κωνσταντίνος, 9)Πασσαλής
Κωνσταντίνος,
10)Ουζούνης
Αστέριος,
11)Κουτσουµούκης
Κωνσταντίνος,
12)Κοκκινίδης Συµεών, 13)Τσαλκιτζής Παντελεήµων 14)Μηκέ-Τσέλιου Χριστίνα,
15)Πανανός Θεόδωρος, 16)Μωυσίδης Μωυσής, 17)Ευτάτογλου Γεώργιος, 18)Γκιλής
Γεώργιος, 19)Τσακµάκας Γεώργιος.
Απόντες:
1)Μπέης Εµµανουήλ, 2)Τσικαρίδης Παναγιώτης, 3)Σιαφλιάκης ∆ηµήτριος
4)Χατεδάκης Αναστάσιος, 5)Παπαδόπουλος Θωµάς, 6)Κασσαµανώλη Παναγιώτα,
7)Ταβλαρίδης Σταύρος, 8)Αθανασάρας Φίλιππος, 9)Τσούφης ∆ηµήτριος, 10)Σαρόγλου
Χαράλαµπος, 11)Αυταράς Αντώνιος, 12)Καπετάνος Ιωάννης, 13)Κασάπης Νικόλαος,
14)Παπαγιάννης Ανδρέας.
Ο κ. ∆ήµαρχος, βρέθηκε παρών. Παρών και ο Γ.Γ. του ∆ήµου κ. Λέλεκας Ανδρέας.
Κλήθηκαν στη συνεδρίαση όλοι οι Πρόεδροι των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων
αλλά δεν παραβρέθηκε κανείς.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Παπαδόπουλος Θωµάς και Τσικαρίδης Παναγιώτης
προσήλθαν αµέσως µετά την έναρξη της συνεδρίασης. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Μπέης
Εµµανουήλ και Κασσαµανώλη Παναγιώτα προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του
2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Σιαφλιάκης ∆ηµήτριος
και Ταβλαρίδης Σταύρος προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Πανανός Θεόδωρος αποχώρησε κατά τη
διάρκεια συζήτησης του α’ σκέλους του 14ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Οι
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Ουζούνης Αστέριος, Γεωργαλάς Ιωάννης, Τσιρούδας Φώτιος,
Κοκκινίδης Συµεών και Κασσαµανώλη Παναγιώτα αποχώρησαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του α’ σκέλους του 14ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθαν
κατά τη διάρκεια συζήτησης του α’ σκέλους του 15ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Μηκέ- Τσέλιου Χριστίνα και Καµπάνης Κωνσταντίνος
αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του α’ σκέλους του 14ου θέµατος της
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ηµερήσιας διάταξης και προσήλθαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του α’ σκέλους του
19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Η ∆ηµοτική Σύµβουλος Κασσαµανώλη
Παναγιώτα αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του α΄ σκέλους του 17ου θέµατος
της ηµερήσιας διάταξης και προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του α’ σκέλους του
19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Τσιρούδας Φώτιος
αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του κ’ σκέλους του 18ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης και προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του β’ σκέλους του 18ου
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος Μωϋσίδης Μωϋσής
αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του α’ σκέλους του 19ου θέµατος της
ηµερήσιας διάταξης.
Η Πρόεδρος, έδωσε το λόγο στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο κ. Κοκκινίδη Κωνσταντίνο,
ο οποίος εισηγούµενος το 20ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των
Συµβούλων την από 24-12-2014 εισήγηση της ∆/νσης Προγραµµατισµού Οργάνωσης
και Πληροφορικής, η οποία έχει ως εξής:
«Προκειµένου να αναδείξουµε και να προβάλουµε τα µνηµεία και τα αξιοθέατα του
∆ήµου µας, µέσω των νέων τεχνολογιών, προτείνεται η συνεργασία µε ιστοσελίδα.
Με την υπ' αριθµό πρωτοκόλλου 14840/25-10-2012 εγκύκλιο του τµήµατος
Τουριστικής Προβολής του Υπουργείου Τουρισµού δίνονται κατευθύνσεις για την ορθή
εφαρµογή της διαδικασίας παροχής σύµφωνης γνώµης που ορίζει το άρθρο 30 του
Ν.3498/2006 (ΦΕΚ 230/Α) περι τουριστικής προβολής των φορέων του στενού και του
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Στα ανωτέρω πλαίσια ο ∆ήµος µας έλαβε πρόταση από τον Κυρόπουλο Παναγιώτη η
οποία και επισυνάπτεται.
Τα βασικά σηµεία της αίτησης - πρότασης είναι τα εξής:
Σε κάθε αξιοθέατο που επιλέγει ο δήµος, τοποθετείται µια πινακίδα µε έναν κωδικό,
barcode τύπου QR, που διαβάζεται από κινητά. Όταν ο επισκέπτης σκανάρει τον κωδικό
µε τον κινητό του, ανοίγει αυτόµατα µια ιστοσελίδα για το αξιοθέατο που βρίσκεται,
µέσα από την ιστοσελίδα www.urbotour.com. Η ιστοσελίδα έχει σε πολλές γλώσσες
πληροφορίες για το αξιοθέατο, φωτογραφίες, εκδηλώσεις, ωράριο λειτουργίας, στοιχεία
επικοινωνίας, σύνδεση µε µέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόταση άλλων αξιοθέατων κ.α.
Στην υπηρεσία περιλαµβάνεται και η δωρεάν εφαρµογή TravellerCompanion, ένας
πλήρης ηλεκτρονικός, τουριστικός οδηγός για κινητά, που θα έχει όλα τα αξιοθέατα που
επιλέγει ο δήµος, και ήδη περιλαµβάνει όλους τους δήµους και όλες τις επιχειρήσεις που
χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες µας.
Την εφαρµογή µπορείτε να κατεβάσετε σε συσκευές µε Android ή iOS της Apple.
Επίσης περιλαµβάνεται περιβάλλον διαχείρισης, που σηµαίνει ότι ο δήµος µπορεί να
αλλάζει το κείµενο, να προσθέσει γλώσσες, φωτογραφίες, εκδηλώσεις και νέα
αξιοθέατα, όποτε το επιθυµεί, χωρίς περιορισµό και χωρίς κόστος.
Αυτήν τη στιγµή χρησιµοποιείται από τους δήµους Πύλης, Μαλεβιζίου, Βοΐου και
έχει εγκριθεί προς κατασκευή από άλλους 17 δήµους: ∆ιστόµου-Αράχωβας-Αντίκυρας,
Μεσολογγίου, Βέροιας, Σερρών, Σκιάθου, ∆ίου-Ολύµπου, Πωγωνίου, Φούρνων,
Φολέγανδρου, Γόρτυνας, Καρπάθου, Παγγαίου, Τοπείρου, Αγιάς, Αµοργού, Κύθνου και
Ζαγοράς-Μουρεσίου.
Η υπηρεσία αυτή προσφέρεται δωρεάν.
Το µόνο κόστος για το δήµο είναι η κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων, οι
οποίες πρέπει ως ελάχιστη απαίτηση να είναι πλαστικοποιηµένες εκτυπώσεις σε φύλλο
αλουµινίου, µε ελάχιστο µέγεθος 20x30 εκατοστά».``
Κατόπιν κάλεσε τα µέλη του Συµβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις του Ν.3463/2006 και του Ν. 3852/2010,
αποφασίζει οµόφωνα:
Την έγκριση των παρακάτω ενεργειών τουριστικής προβολής του ∆ήµου Ν.
Προποντίδας:
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•

Κατασκευή ιστοσελίδων για επιλεγµένα τουριστικά αξιοθέατα.

•

Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης στα αξιοθέατα αυτά.

•

Χρήση εφαρµογής για κινητά ως τουριστικό οδηγό για τα επιλεγµένα αξιοθέατα.

Την υποβολή αιτήµατος στο Υπουργείο Τουρισµού για παροχή σύµφωνης γνώµης.

Η Πρόεδρος
υπογραφή

Ο Γραµµατέας
υπογραφή
Ακριβές αντίγραφο
Ν. Μουδανιά, 19/1/2014
Η Πρόεδρος

Ιορδανίδου Πελαγία

