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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 9ης τακτικής συνεδρίασης
Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2015
Αριθμός Απόφασης 201 /2015

ΠΕΡΙ: Αποδοχή πρότασης συνεργασίας για παροχή υπηρεσίας τουριστικής προβολής
του Δήμου Ναυπακτίας.
Στη Ναύπακτο σήμερα 27-04-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 μ. μ. το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπακτίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη,
βορειοδυτική αίθουσα), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10500/23-4-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του συμβουλίου και
στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄
87) όπως ισχύουν.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Κοτσανάς Ανδρέας του Ιωάννη
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση
κατά την διάρκεια της συζήτησης του 50ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
2. Κανέλλος Χαράλαμπος του Δημητρίου
3. Καρακώστας Κωνσταντίνος του Χρήστου
4. Κονίδας Παναγιώτης του Γεωργίου
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση
κατά την διάρκεια της συζήτησης του 50ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
5. Κοτίνης Πολύκαρπος του Γεωργίου
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση
μετά την συζήτηση του 52ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης.
6. Κοτρωνιάς Θωμάς του Παναγιώτη
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση
κατά την διάρκεια της συζήτησης του 50ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
7. Κούκουνας Αθανάσιος του Ανδρέα
8. Κωστογιάννης Νικόλαος του Αθανασίου
9. Πολονύφης Αντώνιος του Κωνσταντίνου
10. Ράπτης Ιωάννης του Γεωργίου
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση
κατά την διάρκεια της συζήτησης του 50ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
11. Σαλαμούρας Χρήστος του Ιωάννη
12. Σιαμαντάς Γεώργιος του Ιωάννη
13. Σμπούκη ( Πελέκη ) Αγγελική του Ιωάννη
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση
κατά την διάρκεια της συζήτησης του 21ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
14. Σύψας Ιωάννης του Παναγιώτη
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15. Σωτηρόπουλος Πολύκαρπος του Νικολάου
16. Μπουλές Ιωάννης του Βασιλείου
17. Αγγελόπουλος Βασίλειος του Νικολάου
18. Ζιαμπάρα Μαρία του Κωνσταντίνου
19. Τσέλιος Σπυρίδων του Αντωνίου
20. Τραχύλης Σπυρίδων του Σταύρου

21. Τσουκαλάς Κωνσταντίνος του Δημητρίου

Αποχώρησε από τη συνεδρίαση
κατά την διάρκεια της συζήτησης του 50ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Αποχώρησε από τη συνεδρίαση
κατά την διάρκεια της συζήτησης του 37ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

22. Γούλας Γεώργιος του Σπυρίδωνος
23. Τσαγγουρνός Βασίλειος του Γρηγορίου
ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Φράγκος Αντώνιος του Σπυρίδωνος
2. Βλάντης Ανδρέας του Ιωάννη
3. Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού
4. Πατσαούρας Βασίλειος του Γεωργίου
Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Δήμαρχος κ. Λουκόπουλος Παναγιώτης ο οποίος
κλήθηκε νόμιμα.
Παρών ήταν επίσης και ο ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου
κ.Μηνόπουλος Αθανάσιος.
Στη συνεδρίαση παρών ήταν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ναυπάκτου κ. Πλούμης Νικόλαος ο οποίος κλήθηκε νόμιμα.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία με την παρουσία 22 Δημοτικών Συμβούλων από το σύνολο των 27, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ανέγνωσε το 32ο θέμα της ημερησίας διατάξεως «Πρόταση συνεργασίας για παροχή υπηρεσίας τουριστικής προβολής του δήμου Ναυπακτίας» και έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Ράπτη ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δ.Σ. την από 24-2-2015 εισήγηση της Δ/νσης Κοιν. Αλληλεγγύης η οποία έχει ως εξής:
«Θέμα: Πρόταση συνεργασίας για παροχή υπηρεσίας τουριστικής προβολής του
Δήμου Ναυπακτίας.
ΣΧΕΤ.: Η με αρ. πρωτ. 1701/22-01-2015 πρόταση της Urbotour.
Προκειμένου να αναδείξουμε και να προβάλουμε τα μνημεία και τα αξιοθέατα του Δήμου μας, μέσω των νέων τεχνολογιών εισηγούμαστε τη συνεργασία μας με την ιστοσελίδα της Urbotour λαμβάνοντας υπ’ όψιν:
1) τη σχετική πρόταση με την οποία προτείνεται η χρήση από το Δήμο μας της
υπηρεσίας τουριστικής προβολής που παρέχει με διακριτικό τίτλο UrboTour,
μέσω της ιστοσελίδας www.urbotour.com. Η υπηρεσία συνίσταται κατά κύριο
λόγο σε :
 Κατασκευή ιστοσελίδων για επιλεγμένα τουριστικά αξιοθέατα.
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Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στα αξιοθέατα αυτά.



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

2) Το αρ. πρωτ. 514666/24.12.2014 εγγράφου του Ε.Ο.Τ , «Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής
προβολής των Περιφερειών και των Δήμων»
3) Την αρ. 79/2015 απόφαση Δ.Σ σχετικά με την έγκριση του ετήσιου προγράμματος τουριστικής προβολής του Δήμου Ναυπακτίας.
4) Τη θετική άποψη του ΕΟΤ με τις σχετικές παρατηρήσεις.
5) Την αρ. 568 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας για
δέσμευση πίστωσης 300 ευρώ με Φ.Π.Α.
Θέτουμε υπ’ όψιν του Δ.Σ. τα κάτωθι:
Σύμφωνα με την πρόταση, κατόπιν υποδείξεως και παροχής υλικού από το Δήμο, η Urbotour αναλαμβάνει τη δωρεάν κατασκευή ιστοσελίδων, μίας για κάθε επιλεγμένο αξιοθέατο (και για τουλάχιστον 10 αξιοθέατα). Για καθεμία ιστοσελίδα θα υπάρχει πινακίδα που θα περιλαμβάνει ένα γραμμωτό κωδικό 2 διαστάσεων (barcode τύπου QR
code), ο οποίος μπορεί να σαρωθεί από ειδικό λογισμικό κινητών συσκευών (έξυπνου
τηλεφώνου-ταμπλέτας) και να ανοίξει αυτόματα την αντίστοιχη ιστοσελίδα του αξιοθέατου στο οποίο βρίσκεται ο επισκέπτης.
Η εργασία περιλαμβάνει δύο φάσεις, τη Φάση Αρχικής Κατασκευής και τη Φάση Διαχείρισης, οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια.
Στη φάση αρχικής κατασκευής εκτός από τα προβλεπόμενα στις σ. 2-3 της πρότασης
εισηγείται και την κατασκευή 10 μεταλλικών πινακίδων προς εγκατάσταση (για αντίστοιχα αξιοθέατα), με συνολικό κόστος 300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Μέσα από την ιστοσελίδα www.urbotour.com, ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να προσθέτει αξιοθέατα, πέραν των 10 αρχικών. Υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν όσα
αξιοθέατα επιθυμεί ο Δήμος, οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμεί, αφού η υπηρεσία θα παρέχεται για πάντα δωρεάν στον Δήμο. Ο Δήμος θα έχει επίσης τη δυνατότητα
να προσθέτει και να μεταβάλλει περιεχόμενο, όπως κείμενα, φωτογραφίες, εκδηλώσεις,
καθώς και να προσθέτει περισσότερες γλώσσες. Στο πάνω μέρος της σελίδας θα υπάρχει επιλογή γλώσσας, ανάμεσα σε ελληνικά, αγγλικά και τις υπόλοιπες γλώσσες αν έχουν συμφωνηθεί. Στην επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανίζεται το περιεχόμενο που περιγράφεται στη συνέχεια.
Στην ιστοσελίδα θα υπάρχουν:

όπου πατώντας απλώς ένα κουμπί θα δηλώνεται η παρουσία του επισκέπτη στο συγκεκριμένο αξιοθέατο
ραφής, διεύθυνσης, απόστασης και χάρτη με οδηγίες πρόσβασης από το τρέχον αξιοθέατο

3

ΑΔΑ: Ω2ΝΑΩΚΓ-ΧΘ6

αξιοθέατα σύμφωνα
με μια θεματική σειρά
Ακόμα, ενδεχομένως να υπάρχουν διαφημιστικές προβολές, που θα αποτελούν όμως
ταυτόχρονα χρήσιμη πληροφόρηση για τον επισκέπτη, όπως εστιατόρια, καφετέριες,
τουριστικές επιχειρήσεις.
Εκτός από τα προαναφερθέντα, στο μέλλον θα προστίθενται κι άλλες δυνατότητες πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται χωρίς πρόσθετο κόστος, αλλά κι επιπρόσθετες υπηρεσίες.
Η εφαρμογή Traveller Companion, διαθέσιμη για συσκευές με λειτουργικό σύστημα
Android και iOS, παρέχεται εντελώς δωρεάν. Ουσιαστικά λειτουργεί ως ανεξάρτητος
ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός, για τα αξιοθέατα που έχει επιλέξει ο Δήμος. Περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που περιέχονται στις ιστοσελίδες των αξιοθέατων. Έτσι, ο
επισκέπτης μπορεί να κατεβάζει την εφαρμογή και να έχει συνέχεια μαζί του τις πληροφορίες για την περιοχή.
Η εφαρμογή επίσης λειτουργεί ως σαρωτής κωδικών QR, οπότε δε χρειάζεται να έχει
στον κινητό του ξεχωριστή εφαρμογή μόνο για την σάρωση των κωδικών
Στη Φάση Διαχείρισης η UrboTour καλύπτει το κόστος για τη διατήρηση των ιστοσελίδων και έχει την ευθύνη της διαχείρισης και της εύρυθμης λειτουργίας τους. Το κόστος
κατασκευής των πινακίδων επιβαρύνει τον Δήμο. Η ευθύνη τοποθέτησης πινακίδας σε
κάθε αξιοθέατο ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο.
Το Δ.Σ. καλείται να αποφασίσει:
1) Tην αποδοχή ή μη της πρότασης της Urbotour όπως αυτή περιγράφηκε ανωτέρω.
2) Tη δαπάνη των 300 ευρώ με Φ.Π.Α για την κατασκευή των απαραίτητων πινακίδων.
3) Τον Κ.Α. του προϋπολογισμού οικον. έτους 2015 σε βάρος του οποίου θα γίνει
η δαπάνη σύμφωνα και με την Π.Α.Υ , ήτοι Κ.Α 00-6431.001«Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου» στο σκέλος των δαπανών που
έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2015 του Δήμου Ναυπακτίας».
Στη συνέχεια ο κ. Ράπτης πρότεινε προς τα μέλη του Δ.Σ. την έγκριση της ανωτέρω εισήγησης .
Επί του θέματος τοποθετήθηκαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Τσαγγουρνός και
Γούλας.
Τέλος ο Πρόεδρος του Δ.Σ. έθεσε σε ψηφοφορία την πρόταση του κ. Ράπτη την
οποία ομόφωνα ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο.
Η αναλυτική συζήτηση για το θέμα αυτό περιλαμβάνεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της απόφασης αυτής.
Οπότε το συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του
την ανωτέρω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Αποδέχεται την πρόταση της Urbotour σύμφωνα με την οποία κατόπιν υποδείξεως και παροχής υλικού από το Δήμο, η Urbotour αναλαμβάνει τη δωρεάν κατασκευή ιστοσελίδων, μίας για κάθε επιλεγμένο αξιοθέατο (και για τουλάχιστον
10 αξιοθέατα). Για καθεμία ιστοσελίδα θα υπάρχει πινακίδα που θα περιλαμβά4
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νει ένα γραμμωτό κωδικό 2 διαστάσεων (barcode τύπου QR code), ο οποίος
μπορεί να σαρωθεί από ειδικό λογισμικό κινητών συσκευών (έξυπνου τηλεφώνου-ταμπλέτας) και να ανοίξει αυτόματα την αντίστοιχη ιστοσελίδα του αξιοθέατου στο οποίο βρίσκεται ο επισκέπτης.
Η εργασία περιλαμβάνει δύο φάσεις, τη Φάση Αρχικής Κατασκευής και τη Φάση Διαχείρισης, οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια.
Στη φάση αρχικής κατασκευής εκτός από τα προβλεπόμενα στις σ. 2-3 της πρότασης
εισηγείται και την κατασκευή 10 μεταλλικών πινακίδων προς εγκατάσταση (για αντίστοιχα αξιοθέατα), με συνολικό κόστος 300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Μέσα από την ιστοσελίδα www.urbotour.com, ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να προσθέτει αξιοθέατα, πέραν των 10 αρχικών. Υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν όσα
αξιοθέατα επιθυμεί ο Δήμος, οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμεί, αφού η υπηρεσία θα παρέχεται για πάντα δωρεάν στον Δήμο. Ο Δήμος θα έχει επίσης τη δυνατότητα
να προσθέτει και να μεταβάλλει περιεχόμενο, όπως κείμενα, φωτογραφίες, εκδηλώσεις,
καθώς και να προσθέτει περισσότερες γλώσσες. Στο πάνω μέρος της σελίδας θα υπάρχει επιλογή γλώσσας, ανάμεσα σε ελληνικά, αγγλικά και τις υπόλοιπες γλώσσες αν έχουν συμφωνηθεί. Στην επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανίζεται το περιεχόμενο που περιγράφεται στη συνέχεια.
Στην ιστοσελίδα θα υπάρχουν:

ebook, Twitter και Foursquare,
όπου πατώντας απλώς ένα κουμπί θα δηλώνεται η παρουσία του επισκέπτη στο συγκεκριμένο αξιοθέατο
στασης και χάρτη με οδηγίες πρόσβασης από το τρέχον αξιοθέατο

εις περιηγήσεων, ώστε ο επισκέπτης να επισκέπτεται τα αξιοθέατα σύμφωνα
με μια θεματική σειρά
Ακόμα, ενδεχομένως να υπάρχουν διαφημιστικές προβολές, που θα αποτελούν όμως
ταυτόχρονα χρήσιμη πληροφόρηση για τον επισκέπτη, όπως εστιατόρια, καφετέριες,
τουριστικές επιχειρήσεις.
Εκτός από τα προαναφερθέντα, στο μέλλον θα προστίθενται κι άλλες δυνατότητες πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται χωρίς πρόσθετο κόστος, αλλά κι επιπρόσθετες υπηρεσίες.
Η εφαρμογή Traveller Companion, διαθέσιμη για συσκευές με λειτουργικό σύστημα
Android και iOS, παρέχεται εντελώς δωρεάν. Ουσιαστικά λειτουργεί ως ανεξάρτητος
ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός, για τα αξιοθέατα που έχει επιλέξει ο Δήμος. Περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που περιέχονται στις ιστοσελίδες των αξιοθέατων. Έτσι, ο
επισκέπτης μπορεί να κατεβάζει την εφαρμογή και να έχει συνέχεια μαζί του τις πληροφορίες για την περιοχή.
Η εφαρμογή επίσης λειτουργεί ως σαρωτής κωδικών QR, οπότε δε χρειάζεται να έχει
στον κινητό του ξεχωριστή εφαρμογή μόνο για την σάρωση των κωδικών
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Στη Φάση Διαχείρισης η UrboTour καλύπτει το κόστος για τη διατήρηση των ιστοσελίδων και έχει την ευθύνη της διαχείρισης και της εύρυθμης λειτουργίας τους. Το κόστος
κατασκευής των πινακίδων επιβαρύνει τον Δήμο. Η ευθύνη τοποθέτησης πινακίδας σε
κάθε αξιοθέατο ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο.
2. Εγκρίνει τη δαπάνη των 300 ευρώ με Φ.Π.Α για την κατασκευή των απαραίτητων πινακίδων.
3. Η ανωτέρω δαπάνη, σύμφωνα και με την Π.Α.Υ., θα βαρύνει τον Κ.Α 006431.001 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2015 με τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης & προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου».
Οπότε συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως πιο κάτω:
Ο Πρόεδρος
Υπογραφή

Ο Γραμματέας
Τα μέλη
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές αντίγραφο
Ναύπακτος
28/04/2015
Ο Προϊστάμενος Τμήματος
Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
και ειδικός γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου
Μηνόπουλος Αθανάσιος

6

