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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Θέμα:

Από το πρακτικό της υπ’αριθμ. 18ης / 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου
«Έγκριση υπογραφής προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και
εταιρίας παροχής υπηρεσιών UrboTour για την ανάδειξη των αξιοθέατων του Δήμου με
σύγχρονο ηλεκτρονικό τρόπο».

Σήμερα την 8η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα
και ώρα 17.00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου σε τακτική
συνεδρίαση ύστερα από την υπ’αριθμ. 262/4.12.2014 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου η οποία επιδόθηκε σε καθέναν από τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους και τον
κ. Δήμαρχο σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 .
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα τριάντα τρία
(33) μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα τριάντα (30) μέλη :
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σταράμος Παναγιώτης
Ψυλογιάννης Σπυρίδων
Σταθόπουλος Λάμπρος
Κότσαλος Ανδρέας
Μπουσμπουρέλης Δημήτριος
Καραπαπάς Γεώργιος
Σκαρμούτσος Αναστάσιος
Διαμαντόπουλος Σπυρίδων
Κώτση-Αλαφοδήμου Βασιλική
Καρβέλης Σπυρίδων
Κοντογιάννης Γεώργιος
Γιαννόπουλος Κων/νος
Μπαλαμπάνης Δημήτριος
Τόλης Γεώργιος
Κότσαλος Αγαθάγγελος
Ρόμπολας Κων/νος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Βασιλείου Σπυρίδων
Μουρκούσης Νικόλαος
Γυφτογιάννης Ιωάννης
Δαουτίδης Κων/νος
Κατσούλης Παναγιώτης
Καρατσόλης Παντελής
Παπαδόπουλος Παναγιώτης
Κοκοτός Δημήτριος
Τέγας Ιωάννης
Σαλαγιάννης Παντελής
Αντωνίου Κων/νος
Μαργαρίτης Θεόδωρος
Μακρής Δημήτριος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Σταμούλης Παναγιώτης
Αντύπας Γεώργιος
Τσέλιου-Παναγοδήμου Ευαγγελία

Κατά την συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Καραπάνος Νικόλαος.

ΑΔΑ: Β58ΤΩΡΖ-ΡΘΙ
Ως ειδικός Γραμματέας παρέστη ο ορισθείς σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 103/2014
απόφαση Δημάρχου, Δημοτικός υπάλληλος Αντωνόπουλος Βασίλειος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών
Κοινοτήτων Αιτωλικού, Νεοχωρίου και Κατοχής .
● Στη διαδικασία των ερωτήσεων προσήλθε η Δημοτική Σύμβουλος κα. ΤσέλιουΠαναγοδήμου Ευαγγελία.
Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας o Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και
εισάγει το 8ο θέμα της Ημερησίας Διατάξεως «Έγκριση υπογραφής προγραμματικής συμφωνίας
μεταξύ Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου και εταιρίας παροχής υπηρεσιών UrboTour για την ανάδειξη
των αξιοθέατων του Δήμου με σύγχρονο ηλεκτρονικό τρόπο» και ακολούθως δίνει το λόγο στον
κ.Διαμαντόπουλο Σπυρίδωνα – Αντιδήμαρχο, ο οποίος αναφέρει ότι με την εταιρία Urbo Tour
και τη χρήση των υπηρεσιών της, παρέχεται η δυνατότητα στο Δήμο μας να προβάλει και να
αναδείξει τα αξιοθέατα της περιοχής μας, να διαφημιστούν οι τοπικές επιχειρήσεις και τα τοπικά
προϊόντα μας, γενικά τα στοιχεία που θα θέλαμε να γνωρίσει ο τουρίστας – επισκέπτης μέσα
από μία καινοτόμα εφαρμογή ψηφιακής απεικόνισης όλων των παραπάνω εκθεμάτων που θα
δίνουν άμεσα ενημέρωση για την ταυτότητα του εκθέματος ή της τοποθεσίας ή του προϊόντος.
Παρέχεται εντελώς ΔΩΡΕΑΝ η ηλεκτρονική εφαρμογή και οι ηλεκτρονικές πληροφορίες στην
αντίστοιχη ηλεκτρονική σελίδα. Επίσης προβλέπεται η τοποθέτηση σε κάθε ενδιαφερόμενο
σημείο αντίστοιχης πινακίδας, την κατασκευή της οποίας αναλαμβάνει είτε ο Δήμος από μόνος
του είτε η συγκεκριμένη εταιρία έναντι κόστους 30€/πινακίδα. Η πινακίδα θα έχει ψηφιακό
αποτύπωμα που θα διαβάζεται από αντίστοιχες συσκευές android, iphone και smartphones
δίνοντας έτσι συγκεκριμένη και αναλυτική περιγραφή του εκθέματος. Όλα τα παραπάνω θα
συγκεραστούν σ’ ένα γενικότερο πλάνο ανάδειξης και προώθησης των αξιοθέατων του Δήμου μας
αλλά και των τοπικών κοινοτήτων μέσω της ανάδειξης των δικών τους εκθεμάτων. Σε επόμενη
συνεδρίαση θα παρουσιαστεί συγκεκριμένη πρόταση πως θα υλοποιηθεί το όλο εγχείρημα πάντα
σε συνεργασία με τους αντίστοιχους ενδιαφερόμενους φορείς-εθελοντικές ομάδες που θα
κληθούν να συμμετέχουν ως μέλη σε Επιτροπή προώθησης της τουριστικής προβολής του τόπου
και της ανάδειξης των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ για την
έγκριση του Σώματος.
Στη συνέχεια το λόγο έλαβαν και άλλοι Δημοτικοί Σύμβουλοι.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μουρκούσης
παρευρέθηκαν στη συζήτηση του θέματος.

Νικόλαος

και

Αντωνίου

Κων/νος

δεν

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα για τη λήψη σχετικής αποφάσεως .
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει κατ’ αρχάς την υπογραφής προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ Δήμου Ι.Π.
Μεσολογγίου και της εταιρίας παροχής υπηρεσιών UrboTour για την ανάδειξη των
αξιοθέατων του Δήμου με σύγχρονο ηλεκτρονικό τρόπο. Η ανωτέρω προγραμματική
σύμβαση θα εγκριθεί με νεότερη απόφασή μας.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 302 / 2014 .
Για την συνεδρίαση αυτή συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ακολούθως .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ
Ακριβές αντίγραφο
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