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Σακηικής σνεδρίαζης ηοσ Γημοηικού σμβοσλίοσ Φλώρινας
ζηις 30 Μαρηίοσ 2015
ηελ Φιώξηλα, ζήκεξα, 30 Μαξηίνπ 2015, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 15.00΄ κκ., ζπλεδξίαζε ην
Γεκνηηθό πκβνύιην Φιώξηλαο ζηελ αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ (αίζνπζα
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ πξώελ Γήκνπ Πεξάζκαηνο - ΑΓ 38/2011), θαηόπηλ
έγγξαθεο πξνζθιήζεσο ηεο θαο Πξνέδξνπ, κε αξηζκό πξση. 147/26-03-2015, ε νπνία επηδόζεθε
λνκίκσο. Ο Γήκαξρνο Φιώξηλαο θνο Ησάλλεο Βνζθόπνπινο ήηαλ απώλ θαηά ηε ζπλεδξίαζε, αλ θαη
θιήζεθε λνκίκσο. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, εθόζνλ ήηαλ παξόληα -21- κέιε
από ην ζύλνιν ησλ -33- Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, ε θα Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο
πλεδξίαζεο.
Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ :
Όιγα Μνύζηνπ – Μπισλά, Πξόεδξνο
Μ Δ Λ Ζ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Γεώξγηνο Απηδόπνπινο
Υξήζηνο Μπαξδάθαο
Μηραήι Καξαθόιεο
Θενδόζηνο Καξαγθηνδίδεο
Αξηζηείδεο Αξηζηείδνπ
Κσλ/λνο Σξηαληαθπιιίδεο
Αληώληνο ίπθαο
Νηθόιανο Αιεμηάδεο
σηήξηνο Σζνξκπάξεο
Πέηξνο εξίδεο

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Θεόδσξνο Γεκόπνπινο
Αληώληνο Εαέθεο
Παλαγηώηα Γατγάλε-Σίηα
Γεκήηξηνο Θενθαλίδεο
Θεόδσξνο Οπιηάξεο
Δπζηάζηνο Κσλζηαληηλίδεο
Κσλ/λνο Ρόδαο
ηαύξνο Παπαζσηεξίνπ
Υξήζηνο Καζθακαλίδεο
Σξαταλόο Ραζάηθνο

Παξώλ ήηαλ ν θνο Νηθόιανο Μνπξαηίδεο, Πξόεδξνο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Φιώξηλαο.
Α Π Ο Ν Σ Δ : θθ. Νηθόιανο Δπαγγέινπ, ππξίδσλ Κξνκκύδαο, Γεκήηξηνο Λνπθάο, Νηθόιανο
Γνύκηζεο, Αιέμαλδξνο Αθξηηίδεο, Νηθόιανο Καξππίδεο, Θεόθηινο ερίδεο, ηέθαλνο Μαπξνπδήο,
Παλαγηώηα Φηιηππίδνπ-Παιηαηδή, Δπάγγεινο Γθέθηζεο, Αηθαηεξίλε ηαύξνπ-Ληζνμνΐδνπ θαη
Βαζηιηθή Παπαλαζηαζίνπ, Γεκνηηθνί ύκβνπινη, νη νπνίνη δελ παξνπζηάζζεθαλ αλ θαη θιήζεθαλ
λόκηκα. Οη θθ. ππξίδσλ Κξνκκύδαο, Γεκήηξηνο Λνπθάο, Θεόθηινο ερίδεο, ηέθαλνο Μαπξνπδήο
θαη Παλαγηώηα Φηιηππίδνπ-Παιηαηδή, Γεκνηηθνί ύκβνπινη είραλ εηδνπνηήζεη ηελ θα Πξόεδξν γηα
ηνπο ιόγνπο ηεο απνπζίαο ηνπο. Ζ θα Αηθαηεξίλε ηαύξνπ-Ληζνμνΐδνπ, Γεκνηηθή ύκβνπινο,
απνπζίαδε θαηόπηλ αδείαο πνπ ηεο ρνξεγήζεθε κε ηελ ππ. αξηζκ. 44/2015 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ Φιώξηλαο.
Σελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ αλαιακβάλεη ν Γεκνηηθόο Τπάιιεινο θνο Ζιίαο Πνιπδσξόπνπινο.
ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ: Οη θθ. Δπάγγεινο Γθέθηζεο, Δπηθεθαιήο κηαο εθ ησλ ηξηώλ ειαζζόλσλ
κεηνςεθηώλ, Νηθόιανο Γνύκηζεο, Γεκνηηθόο ύκβνπινο θαη Δπζπκία Βέξγνπ, Πξόεδξνο Σνπηθήο
Κνηλόηεηαο θνπηάο, πξνζήιζαλ κεηά ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο.
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ΑΠΟΥΩΡΖΔΗ: Ο θνο Αξηζηείδεο Αξηζηείδνπ, Αληηδήκαξρνο Φιώξηλαο, απνρώξεζε κεηά ηελ
ςήθηζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο (40νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο). Ο θνο Υξήζηνο Καζθακαλίδεο,
Γεκνηηθόο ύκβνπινο, απνρώξεζε κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 7νπ ζέκαηνο (1νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο
δηάηαμεο). Ο θνο Μηραήι Καξαθόιεο, Αληηδήκαξρνο Φιώξηλαο, απνρώξεζε κεηά ηελ ςήθηζε ηνπ 31νπ
ζέκαηνο (25νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο).
3ο ΘΔΜΑ: «Έγκριζη τρήζης από ηο Γήμο Φλώρινας ηης σπηρεζίας ηοσριζηικής προβολής».
Μεηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ 2νπ ζέκαηνο (36νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο), ε θα Πξόεδξνο ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Φιώξηλαο, δίλεη ην ιόγν ζηνλ εηζεγεηή ηνπ 3νπ ζέκαηνο (37νπ ζέκαηνο ηεο
εκεξεζίαο δηαηάμεσο), θν Αξηζηείδε Αξηζηείδνπ, Αληηδήκαξρν Φιώξηλαο, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ηελ
εηζήγεζή ηνπ σο εμήο:

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟΤ

Φιώξηλα, 25- 03 - 2015

Πξνο: Σν Γεκνηηθό πκβνύιην
Φιώξηλαο
ΔΗΖΓΖΖ
ηνπ Αληηδεκάξρνπ Φιώξηλαο,
θ. Αξηζηείδε Αξηζηείδνπ.
Ηζηνξηθό
Ο Γήκνο Φιώξηλαο δηεξεπλά ηξόπνπο πνηνηηθήο θαη απνηειεζκαηηθήο πξνβνιήο ηνπ ηνπξηζηηθνύ πξντόληνο ηεο
πεξηνρήο, ππνβάιιεη θαη δέρεηαη πξνηάζεηο, δεκηνπξγεί βάζεηο δεδνκέλσλ, πιεξνθνξηώλ, νπηηθναθνπζηηθνύ
πιηθνύ, πξνθεηκέλνπ λα αλαδείμεη ην θπζηθό θάινο, ηα επξήκαηα, ηελ ηζηνξία, ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ ηόπνπ.
ην πιαίζην απηό παξνπζηάδνπκε ηελ παξαθάησ θαηλνηόκν πξόηαζε
Ζ πξόηαζε αθνξά ζηε ρξήζε από ην Γήκν Φιώξηλαο ηεο ππεξεζίαο ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο κε δηαθξηηηθό ηίηιν
UrboTour, κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο www.urbotour.com.
Ζ ππεξεζία ζπλίζηαηαη θαηά θύξην ιόγν ζε :
1. Καηαζθεπή ηζηνζειίδσλ γηα επηιεγκέλα ηνπξηζηηθά αμηνζέαηα.
2. Καηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε πηλαθίδσλ ζήκαλζεο ζηα αμηνζέαηα απηά.
3. Υξήζε εθαξκνγήο γηα θηλεηά σο ηνπξηζηηθό νδεγό γηα ηα επηιεγκέλα αμηνζέαηα.
πγθεθξηκέλα, θαηόπηλ ππνδείμεσο θαη παξνρήο πιηθνύ από ην Γήκν, ζα γίλεη θαηαζθεπή
ηζηνζειίδσλ, κίαο γηα θάζε επηιεγκέλν αμηνζέαην.
Γηα θαζεκία ηζηνζειίδα, ζα ππάξρεη έλα ειεθηξνληθό αξρείν εηθόλαο, ην νπνίν ζα εθηππώλεηαη ζε πηλαθίδα πνπ
ζα ηνπνζεηείηαη ζην αληίζηνηρν αμηνζέαην.
Ζ πηλαθίδα ζα πεξηιακβάλεη έλα γξακκσηό θσδηθό 2 δηαζηάζεσλ (barcode ηύπνπ QR code), ν νπνίνο κπνξεί λα
ζαξσζεί από εηδηθό ινγηζκηθό θηλεηώλ ζπζθεπώλ (ηειεθώλνπ-ηακπιέηαο) θαη λα αλνίμεη απηόκαηα ηελ
αληίζηνηρε ηζηνζειίδα ηνπ αμηνζέαηνπ ζην νπνίν βξίζθεηαη ν επηζθέπηεο.
ηελ ηζηνζειίδα ζα ππάξρνπλ
 Ολνκαζία αμηνζέαηνπ κε πξνθνξά γηα ηνπο μέλνπο επηζθέπηεο
 Κείκελν πεξηγξαθήο αμηνζέαηνπ
 Δηθόλεο θαη βίληεν
 ηνηρεία επηθνηλσλίαο
 ύλδεζε κε ηζηνζειίδεο θνηλσληθήο δηθηύσζεο Facebook, Twitter θαη Foursquare, όπνπ
 παηώληαο απιώο έλα θνπκπί ζα δειώλεηαη ε παξνπζία ηνπ επηζθέπηε ζην ζπγθεθξηκέλν
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αμηνζέαην
Πξόηαζε άιισλ αμηνζέαησλ, κε πξνβνιή ζύληνκεο πεξηγξαθήο, δηεύζπλζεο, απόζηαζεο θαη ράξηε κε
νδεγίεο πξόζβαζεο από ην ηξέρνλ αμηνζέαην
 Δθδειώζεηο ζην αμηνζέαην, κε πξναηξεηηθή δπλαηόηεηα πώιεζεο εηζηηεξίσλ
 Δηζηηήξηα θαη σξάξην ιεηηνπξγίαο
 Πξνηάζεηο πεξηεγήζεσλ, ώζηε ν επηζθέπηεο λα επηζθέπηεηαη ηα αμηνζέαηα ζύκθσλα κε κηα ζεκαηηθή
ζεηξά
Αθόκα, ελδερνκέλσο λα ππάξρνπλ δηαθεκηζηηθέο πξνβνιέο, πνπ ζα απνηεινύλ όκσο ηαπηόρξνλα ρξήζηκε
πιεξνθόξεζε γηα ηνλ επηζθέπηε, όπσο εζηηαηόξηα, θαθεηέξηεο, ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο.
ε θάζε αμηνζέαην πνπ επηιέγεη ν Γήκνο ηνπνζεηείηαη κηα πηλαθίδα πνπ δηαβάδεηαη από θηλεηά. Όηαλ ν
επηζθέπηεο ζθαλάξεη ηνλ θσδηθό κε ην θηλεηό ηνπ αλνίγεη απηόκαηα κηα ηζηνζειίδα γηα ην αμηνζέαην. Ζ
ηζηνζειίδα έρεη ζε πνιιέο γιώζζεο πιεξνθνξίεο, θσηνγξαθίεο, εθδειώζεηο, σξάξηα ιεηηνπξγίαο, ζηνηρεία
επηθνηλσλίαο, ζύλδεζε κε κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο, πξόηαζε άιισλ αμηνζέαησλ θ.α.
Δπεηδή
Ζ πξόηαζε είλαη θαηλνηόκα θαη ζύγρξνλε θαη εκπεξηέρεη πιενλεθηήκαηα όπσο:
Έηνηκε θαη δσξεάλ ππεξεζία, ρσξίο θόζηνο ζε ρξόλν εηνηκαζίαο θαη ζε αλζξσπνώξεο.
αμηνζέαην αιιά ηνλ θαζνδεγνύλ εύθνια θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ Γήκνπ.
δαληθά ζε θηλεηά θαη θνξεηέο
ζπζθεπέο.
Με κόλν κία πηλαθίδα, εμαζθαιίδεηαη πεξηερόκελν ζε πνιιέο γιώζζεο, θη όρη κόλν ζε κία ή δύν.
γξήγνξα κε ην πάηεκα ελόο θνπκπηνύ.
πξντόληα θαη δηαθεκηζηηθέο πξνβνιέο, κε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ από ηνπο λένπο.
Σν πεξηερόκελν ελεκεξώλεηαη όπνηε ρξεηάδεηαη, ρσξίο αλάγθε αληηθαηάζηαζεο πηλαθίδαο κε επηπξόζζεην
θόζηνο.
ςάρλεη ζε πνιιέο ζειίδεο ηνπ δηαδηθηύνπ.
ιόγσ κηθξόηεξνπ κεγέζνπο θαη
αζπξόκαπξεο εθηύπσζεο.
Γσξεάλ ηνπξηζηηθή εθαξκνγή γηα θηλεηά, ην θόζηνο ηεο νπνίαο ζπλήζσο θπκαίλεηαη ζε ρηιηάδεο επξώ.
Ο Γήκνο ζα πξέπεη κόλν λα θαηαζθεπάζεη θαη λα ηνπνζεηήζεη ζηα αμηνζέαηα πηλαθίδεο κε ηηο απαηηήζεηο ηεο
εθαξκνγήο.
ηνπιάρηζηνλ 10 πηλαθίδεο ζε αμηνζέαηα
Δηζεγνύκαζηε
Σελ έγθξηζε ππνγξαθή ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Φιώξηλαο θαη ηεο εηαηξίαο UrboTour πνπ
ζηελ πξόηαζε εθπξνζσπείηαη από ηνλ θ. Καξόπνπιν Παλαγηώηε πνπ ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηελ
πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ
«Καηαζθεπή ηζηνζειίδσλ θαη ρξήζε εθαξκνγήο γηα θηλεηά σο ηνπξηζηηθό νδεγό γηα επηιεγκέλα ηνπξηζηηθά
αμηνζέαηα ηνπ Γήκνπ Φιώξηλαο».
Ο εηζεγεηήο
Αξηζηείδεο Αξηζηείδνπ
Αληηδήκαξρνο
Φιώξηλαο

Μεηά ηα παξαπάλσ ε θα Πξόεδξνο πξνηείλεη ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Αθνύ άθνπζε ηα παξαπάλσ θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, όπσο απηή αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθεηαη
ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά,
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ έγθξηζε ππνγξαθήο ηδησηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ κεηαμύ ηνπ Γήκνπ Φιώξηλαο θαη ηεο εηαηξίαο
UrboTour, πνπ ζηελ πξόηαζε απηή εθπξνζσπείηαη από ηνλ θ. Καξόπνπιν Παλαγηώηε, θαη ην νπνίν
ηδησηηθό ζπκθσλεηηθό ζα πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ηελ πεξηγξαθή ηεο ππεξεζίαο γηα ηελ «Καηαζθεπή
ηζηνζειίδσλ θαη ρξήζε εθαξκνγήο γηα θηλεηά σο ηνπξηζηηθό νδεγό γηα επηιεγκέλα ηνπξηζηηθά
αμηνζέαηα ηνπ Γήκνπ Φιώξηλαο», ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζηελ παξαπάλσ εηζήγεζε.
Ζ Απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 101/2015.
…………………………………………………………………………………………………………….
H ΠΡΟΔΓΡΟ

Σ.Τ.

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ζ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
Πηζηό Αληίγξαθν
Φιώξηλα 02-04-2015
Ζ Πξόεδξνο

Όιγα Μνύζηνπ-Μπισλά
ΠΡΑΚΣΗΚΟ 11ν/2015

ΣΑ ΜΔΛΖ

Σ.Τ.

