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AΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 25/17-12-2014 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Σαμοθράκης.
Στη Σαμοθράκη σήμερα 17-12-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.30 μ.μ. το
Δημοτικό Συμβούλιο Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση ύστερα από
την αρίθμ. 6807/11-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου (παρ. 4 του άρθρου 95, άρθρα 96 και 97 του Ν. 3463/2006) που
δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων (πίνακα ανακοινώσεων) του
Δήμου Σαμοθράκης και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, για
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
ΘEMA: 4ο «Έγκριση συζήτησης εκτός ημερήσιας διάταξης του
θέματος ¨Περί
έγκρισης πρότασης χρήσης από τον Δήμο
Σαμοθράκης της υπηρεσίας τουριστικής προβολής με τίτλο UrboTour
και έγκριση προμήθειας των απαιτούμενων πινακίδων¨»
Αρίθμ. Απόφαση: 299
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου διαπίστωσε ότι σε σύνολο δεκαεπτά (17) συμβούλων ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ατζανός Παναγιώτης- Δημ. Σύμβουλος 1. Γλήνιας Στυλιανός- Δημ. Σύμβουλος
2. Βάβουρα Ευαγγελία»
»
2. Κουτράκη Μαρία»
»
3. Βογιατζής Ιωάννης»
»
3. Λάζαρης Αλέξανδρος- »
»
4. Γαλατούμος Νικόλαος»
»
4. Μόραλη- Αντωνάκη Χρυσάνθη- » »
5. Γλήνιας Μιχαήλ»
»
5. Ταμπάκης Νικόλαος»
»
6. Κορδώνια Ευγενία»
»
6. Φωτεινού Φώτιος»
»
7. Παπάς Παναγιώτης»
»
8.Πρόξενος Χρήστος»
»
9. Στεργίου Εμμανουήλ»
»
10. Σκαρλατίδης Αθανάσιος- »
»
11. Φράγκου- Μισέντου Άννα- »
»
(Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δήμαρχος κ. Βίτσας Αθανάσιος και η
υπάλληλος του Δήμου Καπετανίδου Στυλιανή για την τήρηση των πρακτικών
της συνεδρίασης.
Ύστερα από την διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, ανέφερε ότι η Δημοτική Σύμβουλος κα. Μόραλη- Αντωνάκη
Χρυσάνθη ενημέρωσε ότι απουσιάζει από την σημερινή συνεδρίαση για
λόγους υγείας και κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως
εξής:
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Τουριστικής
Επιτροπής πήρε το λόγο και είπε τα εξής:
Με την αρίθμ. 270/2014 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο παρέπεμψε το
θέμα ¨Έγκριση πρότασης χρήσης από τον Δήμο Σαμοθράκης της υπηρεσίας
τουριστικής προβολής με τίτλο UrboTour του ιδιώτη Παναγιώτη Καρόπουλου
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του Βασιλείου¨ προς διερεύνηση στην Τουριστική Επιτροπή και ως Πρόεδρος
της επιτροπής προτείνω να συζητηθεί το θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης διότι
η σχετική απόφασή μας πρέπει να κοινοποιηθεί στον ιδιώτη Παναγιώτη
Καρόπουλου του Βασιλείου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και κατόπιν
διαλογικής συζήτησης, αποφασίσει ομόφωνα εγκρίνει την συζήτησης του
θέματος ¨Έγκριση πρότασης χρήσης από τον Δήμο Σαμοθράκης της
υπηρεσίας τουριστικής προβολής με τίτλο UrboTour και έγκριση προμήθειας
των απαιτούμενων πινακίδων ¨
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Ως Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής διερεύνησα το θέμα και προτείνω
στο Δημοτικό Συμβούλιο την χρήση των υπηρεσιών τουριστικής προβολής
¨UrboTour¨ ως εξής:
Προβολή 40 αξιοθέατων
του νησιού μέσω της εφαρμογής προβολής
UrboTour
και την προμήθεια 40 μεταλλικών πινακίδων οι οποίες θα
τοποθετηθούν σε κάθε αξιοθέατο που θα προτείνει ο δήμος μας και σε κάθε
πινακίδα θα περιλαμβάνει γραμμικό κωδικό 2 διαστάσεων (barcode Τύπου QR
code), ο οποίος μπορεί να σαρωθεί από ειδικό λογισμικό κινητών συσκευών
(τηλεφώνου- ταμπλέτας) και να ανοίξει αυτόματα την αντίστοιχη ιστοσελίδα
του αξιοθέατου στο οποίο βρίσκεται ο επισκέπτης.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος από την παράταξη της μειοψηφίας ¨Νίκη της
Σαμοθράκης¨ κ. Ατζανός Παναγιώτης πήρε το λόγο και πρότεινε το υλικό που
θα προταθεί για προβολή μέσω της εφαρμογής να εγκριθεί από το Δημοτικό
Συμβούλιο.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»
(ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010): «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα
θέματα που αφορούν το δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου
στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το
δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και σύμφωνα με το άρθρο
72: «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της
οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες
αρμοδιότητες: α) (…), δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη
διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς
επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προμηθειών (…) σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, (…)». Από το
συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο,
ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική αρμοδιότητα και
αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α.,
εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα
των λοιπών οργάνων του Δήμου. Όσον αφορά ειδικότερα στην έγκριση
διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο
Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση, όταν η προμήθεια διενεργείται με
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απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης,
αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Το ίδιο
όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας
δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη
33/2012).
H πίστωση ποσού 600,00 € που θα απαιτηθεί για την κάλυψη της δαπάνης
προμήθειας των πινακίδων που απαιτούνται για την χρήση της εφαρμογής
προβολής ¨UrboTour¨
θα καλυφθεί από τον ΚΑ 00/6431.01 Έξοδα
ενημέρωσης και προβολής του Δήμου στο σκέλος των εξόδων του
προϋπολογισμού του οικ. έτους 2015.
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε
υπόψη:
 Τις διατάξεις του Π.Δ. 261/97 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
 Τις διατάξεις του Ν. 3444/2006
 Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 3 & 4 του Ν. 3688/2008
 Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 1 του Ν. 3270/04 όπως αυτή
συμπληρώθηκε με το άρθρου 30 του Ν. 3498/2006
 Το αρίθμ. 22684/5-11-2008 έγγραφο του Υπουργείου Τουριστικής
Ανάπτυξης
 Τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4276/2014
 Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 περ. Δ του Ν. 3463/2006
 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010
 Τον προϋπολογισμό του Δήμου για το οικ. έτος 2015
κατόπιν διαλογικής συζήτησης ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την δωρεάν χρήση των υπηρεσιών τουριστικής προβολής με τίτλο
UrboTour του ιδιώτη Παναγιώτη Καρόπουλου του Βασιλείου¨ για την
προβολή 40 επιλεγμένων από την Δήμο Σαμοθράκης αξιοθέατων.
Β. Το υλικό προβολής (κείμενα κ.λ.π.) που θα επιλεγεί από τον Δήμο
Σαμοθράκης για την προβολή των 40 αξιοθέατων μέσω της εφαρμογής θα
εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και θα σταλεί για σύμφωνη γνώμη στον
ΕΟΤ.
Γ. Εγκρίνει την προμήθεια 40 μεταλλικών πινακίδων οι οποίες θα
τοποθετηθούν σε κάθε αξιοθέατο που θα προτείνει ο δήμος μας και σε κάθε
πινακίδα θα περιλαμβάνει γραμμικό κωδικό 2 διαστάσεων (barcode Τύπου QR
code), ο οποίος μπορεί να σαρωθεί από ειδικό λογισμικό κινητών συσκευών
(τηλεφώνου- ταμπλέτας) και να ανοίξει αυτόματα την αντίστοιχη ιστοσελίδα
του αξιοθέατου στο οποίο βρίσκεται ο επισκέπτης.
Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί εντός του έτους 2015 στον
καθορισμό των προδιαγραφών και την ανάθεση της προμήθειας πινακίδων
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας απόφασης.
Ε. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 600,00 € από τον ΚΑ 00/6431.01
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Έξοδα ενημέρωσης και προβολής του Δήμου στο σκέλος των εξόδων του
προϋπολογισμού του οικ. έτους 2015 για την κάλυψη δαπάνης προμήθειας
των απαιτούμενων πινακίδων.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως
παρακάτω:
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Τα Μέλη
Η Γραμματέας
Παπάς Παναγιώτης

(Υπογραφές) Φράγκου- Μισέντου Άννα
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος
Βίτσας Αθανάσιος

