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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ

:

27.11.2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ

:

20η

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

:

296η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

:

27.11.2014

ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ:12562

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθµ. 5/2014 απόφασης της
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου µε θέµα:
«Ηλεκτρονική σήµανση σηµαντικών µνηµείων και αξιοθέατων του
∆ήµου µας».
ΣΥΝΘΕΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
∆ήµαρχος: Κουτσάφτης Παναγιώτης
Πρόεδρος: Χιώτης ∆ηµήτριος
Αντιπρόεδρος : Καµπούρης Νικόλαος
Γραµµατέας: Κουτσελίνης Προκόπιος (Απουσίαζε)

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :
1.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
3.ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
4.ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5.ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
6. ΑΛΤΙΝΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
7.ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8.ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΡΙΝΟΣ
9. ΚΑΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
10. ΡΕΠΑΝΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
11. ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
12. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
13.ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
14. ΛΑΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15.ΤΣΑΠΡΑΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
16. ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ :
1. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
2.ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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3.ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ:
1. ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ∆.Κ. ΖΑΓΟΡΑΣ
2. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ - Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
3. ΓΛΟΥΜΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - Τ.Κ. ΚΙΣΣΟΥ
4. ΧΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Τ.Κ. ΠΟΥΡΙΟΥ
5. ΜΑΜΟΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ - Τ.Κ. ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ
6. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - Τ.Κ. ΑΝΗΛΙΟΥ
7. ΝΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - Τ.Κ. ΤΣΑΓΚΑΡΑ∆ΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ :
1. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - Τ.Κ. ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ
2. ΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ Τ.Κ. ΞΟΥΡΥΧΤΙΟΥ.

Σύµφωνα µε τη µε αριθµό πρωτ.11688/21-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του

κ.

Προέδρου, που επιδόθηκε κατά τα νόµιµα και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Από το πρακτικό της 20ηςΤακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του
∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, που συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του
∆ήµου Ζαγοράς -Μουρεσίου, στην Ζαγορά, την 27.11.2014, ηµέρα Πέµπτη και ώρα
17:00 µ.µ.
Το 38ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκε και συζητήθηκε µετά την συζήτηση
του 28ο θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε το σώµα ότι ο κ. Κουτσελίνης Προκόπιος, Γραµµατέας του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, απουσιάζει σε αποστολή εκ µέρους του ∆ήµου στην
Κωνσταντινούπολη, έπειτα από πρόσκληση του οικείου ∆ήµου. Κατόπιν τούτου, κατ’
ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3463/2006, του Ν. 3852/2010 και του
ισχύοντος

κανονισµού

του

∆ηµοτικού

Συµβουλίου,

που

προβλέπουν

την

αναπλήρωση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σε περίπτωση απουσίας
του, τον κ. Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναπληρώνει, στην παρούσα
συνεδρίαση, ο πλειοψηφών σύµβουλος του επιτυχόντος συνδυασµού, κ. Σουλδάτος
Απόστολος.
Πριν την συζήτηση των θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης, η επικεφαλής της
µείζονος µειοψηφίας ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σαµαρά Μαρία έθεσε τις ακόλουθες
ερωτήσεις προς τον κ. ∆ήµαρχο :
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1/. Ποια είναι τα έργα που παραλάβατε από την απερχόµενη δηµοτική αρχή και ποιο
είναι το συνολικό ύψος του προϋπολογισµού αυτών.
2/. Ποιος είναι ο προγραµµατισµός και το σχέδιο δράσης του ∆ήµου για την πολιτική
προστασία ενόψει του επερχόµενου χειµώνα και των δυσµενών καιρικών συνθηκών.
3/. Ποιο ήταν το κόστος διενέργειας της γιορτής κάστανου 2014 η οποία
πραγµατοποιήθηκε στον Κισσό και σε ποιόν κωδικό εντάσσεται η πληρωµή της.
Υπάρχουν αποφάσεις της Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ. και της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης
για την διεξαγωγή αυτής;
4/. Ποιο είναι το κόστος διενέργειας της ηµερίδας για την οικολογική γεωργία η οποία
πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «Αγλαϊδα» στην Τσαγκαράδα και σε ποιόν
κωδικό εντάσσεται η αποπληρωµή αυτού. Υπάρχουν αποφάσεις της Κ.Ε.∆Η.ΖΑ.Μ.
και της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης για την διεξαγωγή αυτής ;
5/. Ποιο ήταν το περιεχόµενο της επίσκεψης του Τοπικού Αντιδηµάρχου Ενότητας
Ζαγοράς κ. Κοντογιώργου Απόστολου στο Παρίσι.
Ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε ότι οι παραπάνω ερωτήσεις θα απαντηθούν σε επόµενη
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Στη συνέχεια, τέθηκε υπόψη του σώµατος και προς ενηµέρωση των ∆ηµοτικών
Συµβούλων, το υπ’ αριθµ. πρωτ. 1031/12-11-2014 έγγραφο του Πανελλήνιου
Κτηνιατρικού Συλλόγου, σχετικά µε τ’ αδέσποτα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία, οκ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε η ∆ηµοτική Υπάλληλος κ. Τσόγκα Αικατερίνη για την
τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ :37ο
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθµ. 5/2014 απόφασης της Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου µε θέµα: «Ηλεκτρονική σήµανση
σηµαντικών µνηµείων και αξιοθέατων του ∆ήµου µας».

Ο κ. Πρόεδρος, έθεσε υπόψη του σώµατος τη µε αριθµό 5/2014 απόφαση της
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης του ∆ήµου, η οποία έχει ως εξής :
*****************************
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 2014
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

Παρόντες
Σουλδάτος Απόστολος

Απόντες
Μπαρούτας Αθανάσιος
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Γερµάνη Ζωή

Αγαπητός Ευάγγελος

Λάσκος Κων/νος

Γκαγκάκης Παναγιώτης

Ζαφείρης Γεώργιος

Τριανταφύλλου Ασπασία

Λεβέντης ∆ηµήτριος
Μάρτζος Χρήστος
Βελεντζάς Ευστάθιος (αντικαταστάτης της καςΤριανταφύλλου)
Κλαπακά ∆ήµητρα

Στην Τσαγκαράδα σήµερα Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 11 π.µ. συνήλθε σε
πρώτη Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης ∆ήµου Ζαγοράς Μουρεσίου, έπειτα από την υπ’ αριθµ. 1/29-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου.
Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία των Συµβούλων, ο Πρόεδρος κήρυξε την
έναρξη της συνεδρίασης.
Θέµα: Ο Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής έθεσε στο ∆.Σ. την πρότασή
του

γιατην «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ

ΣΗΜΑΝΣΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ

ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΚΑΙ

ΑΞΙΟΘΕΑΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΑΣ», που συνοπτικά λειτουργεί ως εξής:
Σε κάθε αξιοθέατο που επιλέγει ο ∆ήµος, τοποθετείται µια πινακίδα µε έναν κωδικό,
ένα barcode όπως αυτό του δείγµατος, που διαβάζεται από κινητά. Όταν ο
επισκέπτης σκανάρει τον κωδικό µε το κινητό του, ανοίγει αυτόµατα µια ιστοσελίδα
για το αξιοθέατο που βρίσκεται. Η ιστοσελίδα έχει σε πολλές γλώσσες πληροφορίες
για το αξιοθέατο, φωτογραφίες, εκδηλώσεις, 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 θέλετε, και ήδη περιλαµβάνει όλους τους δήµους (αυτή τη στιγµή Βοϊου,
Μαλεβιζίου, Πύλης) και όλες τις επιχειρήσεις που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες µας.
Την εφαρµογή µπορείτε να κατεβάσετε σε συσκευές Android ή της Apple.
Επίσης περιλαµβάνεται περιβάλλον διαχείρισης, που σηµαίνει ότι ο ∆ήµος µπορεί να
αλλάζει το κείµενο, να προσθέτει γλώσσες, φωτογραφίες, εκδηλώσεις και νέα
αξιοθέατα, όποτε το επιθυµεί, χωρίς περιορισµό και χωρίς κόστος.
Από το ∆ήµο απαιτείται έγκριση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Για έγκριση µέχρι
31/12/2014 , η υπηρεσία θα είναι δωρεάν για πάντα.
Να σας σηµειώσω ότι µόνο η εφαρµογή για κινητά που δίνουµε δωρεάν, στην αγορά
κοστίζει χιλιάδες ευρώ.
Το µόνο κόστος για το ∆ήµο είναι η κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων.
Τις πινακίδες τις φτιάχνετε σε κατασκευαστή της επιλογής σας ή προαιρετικά
µπορούµε να σας τις παρέχουµε κι εµείς (µε κόστος 30 ευρώ ανά πινακίδα).
Ο ελάχιστος αριθµός πινακίδων είναι 10, χωρίς περιορισµό για µέγιστο αριθµό.
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Κατόπιν κάλεσε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έπειτα από
διαλογική συζήτηση :

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Με την παραπάνω εισήγηση του Προέδρου της Τουριστικής Επιτροπής και την
κατάθεση της παραπάνω εισήγησης προς το ∆.Σ. Του ∆ήµου µας για την έγκρισή
της.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 5/2014.

Ο Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ
*****************************
Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής
Ανάπτυξης του ∆ήµου, κ. Σουλδάτος Απόστολος, ο οποίος και ενηµέρωσε το σώµα
επί του θέµατος.
Στη συνέχεια, ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώµα σε ονοµαστική ψηφοφορία
προκειµένου να αποφασίσει επί του θέµατος.
Υπέρ της πρότασης για ηλεκτρονική σήµανση σηµαντικών µνηµείων και
αξιοθέατων του ∆ήµου µας, όπως αναφέρεται στη µε αριθµό 5/2014 απόφαση της
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και παρουσιάσθηκε στο σώµα από τον Πρόεδρό
της, ∆ηµοτικό Σύµβουλο κ. Σουλδάτο Απόστολο, ψήφισαν όλοι οι παρόντες
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, ήτοι :
Η Αντιδήµαρχος κ. Χριστοδούλου Γεωργία, ο Αντιδήµαρχος κ. Κοντογιώργος
Απόστολος, ο Αντιδήµαρχος κ. Γαρυφάλλου Αναστάσιος, ο Αντιδήµαρχος κ.
Μαργαρίτης Κων/νος,ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Χιώτης ∆ηµήτριος
και οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι : κ. Σουλδάτος Απόστολος, κ. Αλτίνης Ανέστης, κ. Χιώτης
∆ηµήτριος - Μαρίνος, κ. Βασταρδής Κων/νος, κ. Τσελεπής Απόστολος, κ. Καουνάς
Βασίλειος, κ. Ρεπανίδης Βασίλειος, κ. Σαµαρά Μαρία, κ. Μπρίζης Θεόδωρος, κ.
Λάσκος Κων/νος, ο Αντιπρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Καµπούρης
Νικόλαος, κ. Τσαπράζης Βασίλειος και κ. Κουρελάς Τριαντάφυλλος.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού έλαβε υπόψη :
·

Τη µε αριθµό 5/2014 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και
Προβολής του ∆ήµου

·

Τ’ αποτελέσµατα της ονοµαστικής ψηφοφορίας

·

Τις διάφορες τοποθετήσεις

·

και µετά από διαλογική συζήτηση
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την ηλεκτρονική σήµανση των σηµαντικών µνηµείων και αξιοθέατων του
∆ήµου µας, όπως αυτή αναφέρεται αναλυτικά στη µε αριθµό 5/2014 απόφαση της
Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου µας. Αναθέτει τις
περαιτέρω ενέργειες στον κ. ∆ήµαρχο και στον Πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής
Ανάπτυξης και Προβολής του ∆ήµου µας, κ. Σουλδάτο Απόστολο.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 296/2014.
Αφού αναγνώσθηκε και συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται ως
εξής :
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

(ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ζαγορά, 18.12.2014
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ - ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ

ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

