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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το πρακτικό 8/2015 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Σήμερα την 27-4-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε
σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
παρ. 4 του Ν. 3852/2010, ύστερα από την αριθ. Πρωτ. 10633/23-4-2015 πρόσκληση του
Προέδρου Δ.Σ. κ. Γεωργίου Φραγκούλη, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου
και επιδόθηκε με αποδεικτικό επίδοσης στους δημοτικούς συμβούλους, για συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.
Ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Μπαΐλης είναι παρών.

ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρότασης προβολής του Δήμου Πρέβεζας στο UrboTour».
Κατά την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 33 δημοτικών
συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Φραγκούλης Γεώργιος
17. Κώτσης Δημήτριος
1. Αυδίκος Δημήτριος
2. Καζάκου Παρθενία
18. Ροπόκης Ευάγγελος
2. Τσούτσης Χρήστος
3. Συγκούνας Ευάγγελος
19. Κατσιπανέλης Δημήτριος
4. Πανταζής Νικόλαος
20. Παππάς Δημήτριος
5. Σαραμπασίνας Παύλος
21. Νίτσας Γεώργιος
6. Ματέρης Κωνσταντίνος
22. Δαρδαμάνης Ιωάννης
7. Κατσαούνος Θεόδωρος
23. Βαρέλας Χρήστος
8. Πιπιλίδης Λάζαρος
24. Κλάπας Μιλτιάδης – Ηλίας
9. Νέσσερης Χρήστος
25. Καλλίνικος Διονύσιος
10. Κορωναίος Κοσμάς
26. Κατέρης Κωνσταντίνος
11.Κακιούζης Χαράλαμπος
27. Κωστούλας Βασίλειος
12.Ντίτσος Γεράσιμος
28. Παπαδιώτης Γεώργιος
13.Αναγνώστου Νικόλαος
29. Τσόγκα Ελένη
14.Αγγέλη – Παπαϊωαννίδου Ελ. 30. Νόβας Ιωάννης - Ταξιάρχης
15.Βαρτελάτου Στυλιανή
31.Τσοβίλης Ευάγγελος
16.Γιαννουλάτος Ευάγγελος
Κατά την διάρκεια της συνεδρίασης και πριν την συζήτηση του παρόντος θέματος, προσήλθε
ο κ. Αυδίκος και αποχώρησαν οι κ.κ. Κατέρης, Ματέρης, Βαρτελάτου και Βαρέλας.
Στην συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο κος
Πρέβεζας , για την τήρηση των πρακτικών .
Αριθ. Θέματος

:

Αριθ. Απόφασης :

Μπόμπορης Σταύρος , υπάλληλος του Δήμου
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Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του δημοτικού συμβουλίου, την εισήγηση του
Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Δήμου Πρέβεζας ( αρμόδιος κ. Αλισανδράτος ),που
έχει ως εξής:
<<Σύμφωνα με το αριθ. Εισ. 37605/26/11/2014 έγγραφο τουκ. Παναγιώτη Καρόπουλου
προτείνεται ο Δήμος Πρέβεζας να κάνει χρήση της υπηρεσίας τουριστικής προβολής με
τον διακριτικό τίτλο Urbo Tour μέσω της ιστοσελίδας www.urbotour.com.H υπηρεσία
συνίσταται κατά κύριο λόγο σε :
1. Κατασκευή ιστοσελίδων γιά επιλεγμένα τουριστικά αξιοθέατα
2. Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στα αξιοθέατα αυτά.
Λεπτομέρειες της συγκεκριμένης πρότασης περιλαμβάνονται στα συνημμένα έγγραφα.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΕΙΤΑΙ
Να εγκρίνει κατ' αρχήν την συγκεκριμένη πρόταση η οποία όμως θα συζητηθεί ως προς
το οικονομικό σκέλος και την έγκριση της σχετικής δαπάνης σε προσεχές δημοτικό
συμβούλιο>>

ΚΛΑΠΑΣ: Η γνώμη μου είναι να το αποσύρετε το θέμα και εφόσον υπάρχει ανάγκη
τουριστικής προβολής μέσα από ιστοσελίδες, φέρτε ένα θέμα, να κάνουμε μια προκήρυξη,
παρά να πάμε να συζητάμε την πρόταση ενός ιδιώτη. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ. Και
για λόγους αισθητικής. Δεν είναι σωστό να 'ρχεται θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρόταση
ενός ιδιώτη, χωρίς να 'χουμε τι ζητάμε ακριβώς, να 'χουμε τεχνική περιγραφή των υπηρεσιών
που ζητάμε κοκ. Επειδή το φέρατε και στην Τουριστική Επιτροπή. Το τι λέει ένας ιδιώτης να
κάνει, είναι δικαίωμά του. Και ο άνθρωπος μπορεί να τα κάνει άρτια. Ο Δήμος όμως θα πρέπει
να κάνει -έτσι γίνονται αυτές οι δουλειές- θέλω να κάνω τουριστική προβολή. Παίρνω λοιπόν
και λέω, τι θέλω να κάνω; Θέλω να κάνω αυτό, αυτό, αυτό, να προβληθώ έτσι, να κάνω
εκείνο και μαζεύω προσφορές. Έρχεσαι εσύ, ο άλλος, ο άλλος, ο άλλος και επιλέγω την
αρτιότητα της πρότασης και το κάνω. Δεν είναι όποιος κάνει μια πρόταση στο Δήμο το
φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ψηφίσουμε τώρα ναι ή όχι. Διότι πράγματι η
πρότασή του μπορεί να είναι η καλύτερη και η φτηνότερη. Μπορεί να 'ναι αυτό. Εγώ όμως δεν
το ξέρω, διότι δεν έχω καμιά άλλη. Δεν έχω κάνει καμιά πρόσκληση, δεν ξέρω ακριβώς τι
ζητάω και θα πρέπει να αποδεχτώ ό,τι μου λέει αυτός. Αυτό δεν είναι σωστό. Ετοιμάστε μια
πρόταση ως Επιτροπή Τουριστικής Προβολής, να κάνουμε μια δημοπράτηση του έργου και να
'ρθούμε να συζητήσουμε.
ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ: Πρώτα απ' όλα, αν το διαβάσατε σωστά, η υπηρεσία είναι εντελώς δωρεάν. Ο
πάροχος δεν έχει καμία αξίωση απ' το Δήμο. Η πρόταση είναι συγκεκριμένη. Η παροχή, δεν
πρόκειται για τουριστική προβολή, αφορά σήμανση αρχαιολογικών ή άλλων πολιτιστικών
χώρων τους οποίους θα υποδείξει ο Δήμος μέσω μιας τεχνολογίας QR, η οποία με σάρωση
μέσα από τα smart phone σε σημεία τα οποία επιλέγει ο Δήμος, θα τοποθετηθούν και ανοίγει
ένα κείμενο στο λογισμικό του πάροχου. Είναι ο μόνος αυτή τη στιγμή που το κάνει. Η
εγκατάσταση της υπηρεσίας είναι δωρεάν. Από κει και πέρα το κόστος του Δήμου, είναι η
εκτύπωση μιας κόλλας Α4 πλαστικοποιημένης πάνω σ' ένα πλεξιγκλάς σε κάθε μνημείο. Αυτό
είναι το κόστος το οποίο καλείται ο Δήμος να πληρώσει , σε όσα σημεία θέλει κι όσα θέλει.
Εάν θέλει. Δεν υπάρχει κάποιο κρυμμένο χαρτί, και ήδη έχουνε μπει 54 Δήμοι.
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Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη του Δ.Σ. να αποφασίσουν σχετικά.
………………………………………………………………………………………………….....................................
Αφού έγινε διαλογική συζήτηση και το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε υπόψη του,την εισήγηση
της υπηρεσίας , καθώς και τα όσα ελέχθησαν ανωτέρω.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει την κατ' αρχήν πρόταση
προβολής του Δήμου Πρέβεζας στην υπηρεσία
τουριστικής προβολής με τον διακριτικό τίτλο< Urbo Tour>, μέσω της ιστοσελίδας
www.urbotour.com. Το οικονομικό σκέλος και η έγκριση σχετικής δαπάνης, θα συζητηθεί σε
προσεχές δημοτικό συμβούλιο.
Μειοψηφούν: Οι κ.κ. Κλάπας, Καλλίνικος, Κωστούλας, Τσόγκα, Παπαδιώτης, Νόβας και
Τσοβίλης.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ
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