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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 5/2015 συνεδρίασης
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Άνδρου.
Αριθ. Απόφασης 65/2015

Περίληψη
Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Άνδρου
στην τουριστική εφαρµογή URBO TOUR

Σήµερα στις 23 Μαρτίου 2015 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18.30 συνήλθε το
∆ηµοτικό Συµβούλιο σε δηµόσια συνεδρίαση στο κατάστηµα του ∆ήµου, ύστερα
από τη µε αριθµό 2226/18-3-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, που τοιχοκολλήθηκε στους ειδικούς χώρους
ανακοινώσεων, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε νόµιµα
στους δηµοτικούς συµβούλους καθώς και σε όλους τους Προέδρους και
Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων της περιφέρειας του ∆ήµου σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη
αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 23ο
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε
σύνολο 21 µελών βρέθηκαν παρόντα 16 (η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Αθηνά
Τσατσοµοίρου αποχώρησε από την αίθουσα συνεδρίασης κατά τη συζήτηση του
19ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης), ήταν παρόντες οι 2 από τους 8 Προέδρους
των Τοπικών Κοινοτήτων της περιφέρειας του ∆ήµου και οι 6 από τους 16
εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων της περιφέρειας του ∆ήµου.
Παρόντες
10. Σκόρδος Ιάκωβος
1. Θωµάς Κυριάκος, Πρόεδρος
2. Βόσσος Ανδρέας
11. Τσατσοµοίρου Αθηνά
12. Καπετάν – Θεολόγου Νικόλαος
3. Βολίκα Άννα
13. Βάµβουκας Εµµανουήλ
4. Βουραζέρης Χρήστος
14. Πανταζή Ειρήνη
5. Θεοδωράκης ∆ιαµαντής
15. Καπάκης Ιωάννης
6. Λάβδας Αντώνιος
7. Λάσκαρης ∆ηµήτριος
16. Βασιλοπούλου – Κουτέλη Μαρία
8. Μαµάη Ανδρονίκη
9. Πολίτου Ελένη
Α π ό ν τ ε ς (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα)
1. Μπάλλας Ελευθέριος
4. Μακρή Αθηνά
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2. Μαµάη Μαρία
3. Αθανασίου Φραντζέσκος

5. Τηνιακός ∆ηµήτριος

Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων
Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων
Παρόντες
1. Φραδέλος Ελευθέριος ∆.Κ.Άνδρου
1. Πέτσας Πέτρος Τ.Κ.Στενιών
2. Πετρίσης Κων/νος ∆.Κ.Μπατσίου
2. Σπέρτος Ευστάθιος Τ.Κ.Αποικίων
3. Γκιώνης Πέτρος, Τ.Κ.Άρνης
4. Μουστάκας ∆ηµήτριος Τ.Κ.Παλαιόπολης
5. Ζαννάκη Άννα Τ.Κ.Βουρκωτής
6. Κουµαριανός Κων/νος Τ.Κ.Συνετίου
Α π ό ν τ ε ς (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα)
1. Χαλάς Ελευθέριος Τ.Κ.Μεσαριάς
1) Ψαρρού Μαρία Τ.Κ.Καππαριάς
2. Κουλούρης Σταµάτιος Τ.Κ.Πιτροφού 2) Αθανασίου Καλλιόπη, Τ.Κ.Αµµολόχου
3. Μπάλλας Γεώργιος Τ.Κ.Λαµύρων
3) Σπέρτος Κων/νος Τ.Κ.Παλαιοκάστρου
4. Τρανάκος Γεώργιος Τ.Κ. Κορθίου
4) Τσιρδήµου Ελένη Τ.Κ.Κοχύλου
5. Κάρλος Μιλτιάδης Τ.Κ.Γαυρίου
5) Μαντζώρος Γιαννούλης Τ.Κ.Ά.Γαυρίου
6. Σκαρώνης Θωµάς Τ.Κ.Όρµου Κορθίου 6) Μουστάκας Ιωάννης Τ.Κ.Απροβάτου
7) Μπόθος Θεόδωρος, Τ.Κ.Μακροταντάλου
8) Αθανασίου Γεώργιος Τ.Κ.Βιταλίου
9) ∆άρας Βασίλειος, Τ.Κ.Φελλού
10) Πέππας Θωµάς Τ.Κ.Κατακοίλου
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο ∆ήµαρχος Άνδρου κ. Θεοδόσιος Σουσούδης.
Επίσης στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Μαρία Ραπτάκη, υπάλληλος του
∆ήµου Άνδρου, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης και έδωσε το λόγο στη ∆ηµοτική Σύµβουλο κ. Ελένη Πολίτου, η
οποία εισηγούµενη το 23ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
«Η Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης µε την υπ΄ αριθ.: 12/2015 απόφαςή της
υποβάλει προς ψήφιση την πρόταση αυτή, που αφορά στην κατασκευή ενός
ηλεκτρονικού τουριστικού οδηγού για το ∆ήµο και τα αξιοθέατα της περιοχής του,
σε συνεργασία µε την UrboTour (www.urbotour.com), για να αναδειχτούν τα
αξιοθέατα της περιοχής µας και να προβληθούν τα στοιχεία που θα θέλαµε να
γνωρίσει ο τουρίστας – επισκέπτης, µέσα από µία καινοτόµα εφαρµογή ψηφιακής
απεικόνισης, που θα δίνει άµεση ενηµέρωση για την ταυτότητα του εκθέµατος ή της
τοποθεσίας.
Για κάθε µία ιστοσελίδα θα υπάρχει ένα ηλεκτρονικό αρχείο εικόνας, το οποίο θα
εκτυπώνεται σε πινακίδα, που θα τοποθετείται στο αντίστοιχο αξιοθέατο.
Η πινακίδα θα περιλαµβάνει ένα γραµµωτό κωδικό 2 διαστάσεων (barcode τύπου
QR code], ο οποίος θα µπορεί να σαρωθεί από ειδικό λογισµικό κινητών συσκευών
2

ΑΔΑ: Β858ΩΨΙ-Ρ4Χ

(τηλεφώνου – ταµπλέτας) και να ανοίξει αυτόµατα την αντίστοιχη ιστοσελίδα του
αξιοθέατου, στο οποίο βρίσκεται ο επισκέπτης.
Όταν ο επισκέπτης σκανάρει τον κωδικό µε τον κινητό του, ανοίγει αυτόµατα µια
ιστοσελίδα για το αξιοθέατο που βρίσκεται, µέσα από την ιστοσελίδα
www.urbotour.com. Η ιστοσελίδα έχει σε πολλές γλώσσες πληροφορίες για το
αξιοθέατο, φωτογραφίες, εκδηλώσεις, ωράριο λειτουργίας, στοιχεία επικοινωνίας,
σύνδεση µε µέσα κοινωνικής δικτύωσης, πρόταση άλλων αξιοθέατων κ.α.
Η υπηρεσία αυτή είναι δωρεάν για πάντα.
Επιπλέον παρέχεται εντελώς
δωρεάν η εφαρµογή για κινητά
TravellerCompanion, στην οποία ενσωµατώνονται όλα α αξιοθέατα που επιλέγει ο
∆ήµος. Η εφαρµογή µπορεί να «κατέβει» σε συσκευές µε Android ή iOS της Apple.
Επίσης περιλαµβάνεται περιβάλλον διαχείρισης, που σηµαίνει ότι ο ∆ήµος µπορεί
να αλλάζει το κείµενο, να προσθέσει γλώσσες, φωτογραφίες, εκδηλώσεις και νέα
αξιοθέατα, όποτε το επιθυµεί, χωρίς περιορισµό και χωρίς κόστος.
Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα µετάφρασης των κειµένων σε άλλες γλώσσες,
πλην των αγγλικών που είναι δωρεάν, µε κόστος 500 € ανά 5.000 λέξεις. Αν ο
∆ήµος έχει µεταφρασµένα κείµενα, δεν υπάρχει καµία επιβάρυνση για τη χρήση
τους στις ιστοσελίδες.
Η χρήση της εφαρµογής απαιτεί εγκατάσταση πινακίδων, που πρέπει ως
ελάχιστη απαίτηση να είναι πλαστικοποιηµένες εκτυπώσεις σε φύλλο αλουµινίου,
µε ελάχιστο µέγεθος 20x30 εκατοστά και µπορούµε να τις προµηθευτούµε από
κατασκευαστή της επιλογής µας, ή από την UrboTour, µε κόστος 30 € (µε ΦΠΑ)
ανά πινακίδα. Ο ελάχιστος αριθµός πινακίδων είναι 10, χωρίς περιορισµό για
µέγιστο αριθµό.
Τα έσοδα της επιχείρησης προέρχονται από διαφηµίσεις που θα βρουν αυτοί.
Καλούµε λοιπόν το ∆.Σ. να αποφασίσει για την έγκριση συµµετοχής στην
δωρεάν υπηρεσία Urbo Tour και την τοποθέτηση 10 πινακίδων σε αξιοθέατα του
∆ήµου, κόστους 300 € µε ΦΠΑ, από την Urbo Tour.
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον Κ.Α. 00.6431.0001 του Προϋπολογισµού οικ.
Έτους 2015.
Η παρούσα απόφαση να σταλεί στον ΕΟΤ για σχετική γνωµοδότηση (άρθρο 1
παρ.9 του Ν.3270/2004, όπως συµπληρώθηκε από το άρθρο 30 του Ν.3498/2006 και
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46 του Ν. 4276/14).».
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του τις
διατάξεις των άρθρων 65, 94 του Ν. 3852/2010 & των άρθρων 93 και 158 του
∆.Κ.Κ.(Ν. 3463/2006), τον εγκεκριµένο Προϋπολογισµό οικ. Έτους 2015 και έπειτα
από διαλογική συζήτηση:
Αποφασί ζει
Οµόφωνα
α) Εγκρίνει την συµµετοχή του ∆ήµου Άνδρου, στην δωρεάν υπηρεσία Urbo tour
και την προµήθεια 10 πινακίδων, οι οποίες θα τοποθετηθούν σε αξιοθέατα του
νησιού, από τον Παναγιώτη Καρόπουλο του Βασιλείου, ιδιοκτήτη της Urbo Tour.
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β) Ψηφίζει τη δαπάνη προµήθειας 10 πινακίδων για την προβολή αξιοθέατων του
∆ήµου, συνολικού κόστους 300 € µε ΦΠΑ, εις βάρος του Κ.Α. 00.6431.0001 του
Προϋπολογισµού οικ. Έτους 2015.
γ) Η παρούσα απόφαση να σταλεί στον ΕΟΤ για σχετική γνωµοδότηση (άρθρο 1
παρ.9 του Ν.3270/2004, όπως συµπληρώθηκε από το άρθρο 30 του Ν.3498/2006 και
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 46 του Ν. 4276/14).
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 65/2015.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
(Υπογραφή)

ΤΑ ΜΕΛΗ
δεκατέσσερις (14)
υπογραφές

ΟΙ ΤΟΠΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
οκτώ (08) Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασµα
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΩΜΑΣ
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