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ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ: 269/2014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 44/2014
Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Εφαρμογή αυτόματης ξενάγησης σε αξιοθέατα της Σκιάθου μέσω νέων τεχνολογιών.
Στη Σκιάθο, σήμερα την 20η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 17:30
μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σκιάθου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Σκιάθου, ύστερα από την με υπ’ αριθμ. πρωτ. 12609/16.12.2014
πρόσκληση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σκιάθου κ. Θεοδοσίου Αγγ. Τρακόσα, η
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ.5 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης». Κατά την έναρξη της συνεδρίασης με ομόφωνη απόφαση των μελών τέθηκαν
προς συζήτηση με την παρακάτω σειρά τα θέματα: 1ο, 2ο, 3ο ,4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 9ο, 10ο, 11ο, 12ο, 13ο, 15ο,
16ο, 17ο, 18ο, 19ο, 20ο 21ο, 22ο ημερησίας της ημερησίας, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο εκτός ημερησίας ως κατεπείγοντα,
και 23ο, 24ο της υπ’ αριθ. 12609/16.12.2014 πρόσκλησης της ημερήσιας διάταξης.
 Το 14ο θέμα της υπ’ αριθ. 12609/16.12.2014 πρόσκλησης ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε
 Το 25ο θέμα της υπ’ αριθ. 12609/16.12.2014 πρόσκλησης ημερήσιας διάταξης αποσύρθηκε
Παρόντος του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Ν. Πρεβεζάνου, διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 21 μελών παραβρέθηκαν παρόντα κατά την έναρξη δώδεκα (12) και ονομαστικά οι:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σταμέλος Ηλίας του Σταματίου
Κωνσταντόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
Καλατζάκης Ιωάννης του Δημητρίου
Θεοδώρου Γεώργιος του Ευσταθίου
Πασχάλης Εμμανουήλ του Δημητρίου
Μπεζεριάνος Γεώργιος του Ανδρέα
Φιλαρέτου Αναστασία του Φιλάρετου
Κοφινάς Φώτιος του Ιωάννη
Τρακόσας Θεοδόσιος του Αγγελή
Σταματάς Ιωάννης του Γεωργίου
Διολέττας Παναγιώτης του Κωνσταντίνου
Τασιόπουλος Παύλος του Χρυσοστόμου

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γιολδάσης Δημήτριος του Αλεξάνδρου
2. Γιαννίτσης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνα
3. Βιολέττας Ελευθέριος του Ευαγγέλου

ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ
 Η κ. Πασχάλη Χαραλαμπία προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση και αποχώρησε κατά τη
συζήτηση του εικοστού δευτέρου (22ου) θέματος.
 Ο κ. Ζλατούδης Αθανάσιος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 Ο κ. Μίχας Δημήτριος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 Ο κ. Αναγνώστου Νικόλαος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση.
 Ο κ. Πασχάλης Απόστολος προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση, αποχώρησε κατά τη συζήτηση του εικοστού τρίτου (23ου) θέματος και επανήλθε μετά τη ψήφισή του.
 Ο κ. Πατσάς Ιωάννης προσήλθε κατά την προ ημερησίας συζήτηση και αποχώρησε κατά τη συζήτηση του ενδέκατου (11ου) θέματος.
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ΑΔΑ: 69Δ3Ω13-3ΨΨ
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το τέταρτο (4ο) θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης, έδωσε τον
λόγο στον κ. Διολέττα, πρόεδρο της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ο οποίος ανέφερε
τα εξής:
ου

Το θέμα αφορά μια εφαρμογή, δεν ήταν σαν θέμα τόσο κατεπείγον, απλά έχουμε προθεσμία μέχρι 31/12 να το περάσουμε σαν
έγκριση. Αφορά μια εφαρμογή που μας έστειλε μία εταιρεία, η οποία στην ουσία τι είναι; Πρέπει να δώσουμε εμείς κάποια
αξιοθέατα δικά μας, 10 αξιοθέατα, τα οποία θα μπουν κάποιες πινακίδες, σαν bar code, οπότε ο κόσμος θα έρχεται με τα κινητά
του και θα μπορεί να σκανάρει και να έχει όλες τις πληροφορίες για το αξιοθέατο, πότε θα είναι κλειστό αυτό, ώρες λειτουργίας,
χρονολογίες, τα πάντα. Αυτό είναι μια εφαρμογή που είναι τελείως δωρεάν για το Δήμο σαν εφαρμογή

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο,
αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και το αποτέλεσμα της σχετικής ψηφοφορίας, σύμφωνα με το οποίο ΥΠΕΡ τάσσονται άπαντες οι παρόντες, 16 σύμβουλοι της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την εφαρμογή της αυτόματης ξενάγησης σε αξιοθέατα της Σκιάθου μέσω νέων τεχνολογιών.
Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 269/2014

Μετά συντάχτηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΣΚΙΑΘΟΣ, 30 Δεκεμβρίου 2014
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