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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 27/2014 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 569/2014
Περίληψη
Έγκριση τουριστικής προβολής του Δ. Βέροιας
μέσω της εφαρμογής UrboTour.
Σήμερα 17 Δεκεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Βέροιας, Μητροπόλεως 46, στο Δημαρχείο, ύστερα από την με ημερομηνία 12-12-2014 γραπτή
πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους Συμβούλους, τους Προέδρους Δημοτικών & Τοπικών
Κοινοτήτων, τους Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 34 μέλη:
Παρόντες
1) Α. Λαζαρίδης, 2) Θ. Αγγελίνας, 3) Τ. Χατζηαθανασίου, 4) Β. Παπαδόπουλος, 5)Α.Σιδηρόπουλος,
6)Δ.Κουλουριώτης, 7)Δ.Τραπεζανλής, 8) Θ. Κορωνάς, 9)Σ.Διαμάντης, 10)Γ.Σοφιανίδης, 11) Ν. Μωυσιάδης,
12)Π.Τσαπαρόπουλος, 13) Β.Λυκοστράτης, 14)Μ. Παπαϊωάννου, 15)Ι.Χειμώνας, 16)Σ.Ασλάνογλου,
17)Γ.Ορφανίδης, 18) Ευγενία Ιακωβίδου, 19) Χ. Γαϊτάνου, 20)Α.Σιακαβάρας, 21)Θ.Τέτος, 22)Ι.Κυρατλίδης,
23)Μ. Σουμελίδης, 24) Ν. Τσιαμήτρος, 25)Ζ.Πατσίκας, 26) Α. Καγκελίδης, 27)Γ.Γουλτίδης, 28)Ι.Παπαγιάννης,
29)Σ.Ελευθεριάδου, 30)Ν.Μπέκης, 31)Π.Παπαδίνα, 32)Α.Αποστολόπουλος, 33)Α.Μαρκούλης, 34)Σ.Στουγιάννος

Απόντες
Χ.Κούτρας, Γ.Κάκαρης,
Γ.Μελιόπουλος.

Λ.Ακριβόπουλος,

Ν.Μαυροκεφαλίδης,

Κ.Καραπαναγιωτίδης,

Η.Τσιφλίδης,

Παρόντες Πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων & Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Ε.Γκόγκα, Ι.Σιδηρόπουλος, Ν. Αγγέλου, Γ.Λιλιόπουλος,

Απόντες πρόεδροι Δημ. & Τοπ. Κοινοτήτων
& Εκπρόσωποι Τοπ. Κοινοτήτων
Χ.Κεχαΐδης, Σ.Κωτσιαντής, Ν.Γερούκης, Δ.Παπαπετρίδης, Σ. Κρομμύδας, Ε. Εμμανουηλίδης, Η.Σοφιανίδης,
Σ.Μισοκέφαλος, Α. Βοργιαζίδου, Α. Πέτρου, Χ.Σταφυλίδου, Α. Κακαγιάννης, Η. Μπατσαράς, Κ.Πιστοφίδης,
Α.Γκεκόπουλος, Σ.Λυκοστράτης, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Ε.Μοτσιόπουλος, Π. Ποταμόπουλος,
Α.Πιτούλιας, Κ. Τζήμας, Μ. Λαμπριανίδης, Μ. Τέτος.
Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησαν οι κ.κ. Σ.Ελευθεριάδου, Ζ.Πατσίκας και προσήλθε ο κ.Σ.Στουγιάννος
2) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 564/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Ορφανίδης, Σ.Στουγιάννος, Γ.Γουλτίδης.
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 565/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ.Ν.Μωυσιάδης
4) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 566/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Σιακαβάρας
5) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 567/2014 απόφασης αποχώρησε η κ.Μ.Παπαϊωάννου και προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Α.Σιακαβάρας,
Γ.Ορφανίδης, Σ.Στουγιάννος, Γ.Γουλτίδης.
6) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 568/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Μ.Σουμελίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Μ.Παπαϊωάννου,
Σ.Ελευθεριάδου.
7) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 569/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Ι.Χειμώνας και προσήλθε ο κ.Μ.Σουμελίδης
8) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 570/2014 απόφασης προσήλθε ο κ. Ι.Χειμώνας
9) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 571/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Γ.Ορφανίδης.
10) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 572/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Σ.Στουγιάννος.
11) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 574/2014 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Ν.Μωυσιάδης, Γ.Ορφανίδης, Σ.Στουγιάννος
12) Κατά τη διάρκεια των επί μέρους ψηφοφοριών της υπ’ αριθ. 575/2014 απόφαση αποχώρησε και προσήλθε ο κ.Α.Αποστολόπουλος
13) Κατά της συζήτηση του πρακτικού επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησε ο κ.Ι.Παπαγιάννης
14) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 578/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ι.Χειμώνας, Γ.Ορφανίδης
15) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 579/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Γ.Γουλτίδης, Ν.Μωυσιάδης και προσήλθε ο κ.Ι.Χειμώνας
16) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 580/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Ε.Ιακωβίδου, Σ.Στουγιάννος και προσήλθαν οι κ.κ. Γ.Γουλτίδης,
Ν.Μωυσιάδης
17) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 583/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Θ.Κορωνάς και προσήλθαν οι κ.κ. Σ.Στουγιάννος, Γ.Ορφανίδης.
18) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 584/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Μαρκούλης, Σ.Στουγιάννος, Θ.Αγγελίνας, Ν.Τσιαμήτρος και
προσήλθε ο κ.Θ.Κορωνάς.
19) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 586/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Γ.Ορφανίδης
20) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 589/2014 απόφασης αποχώρησαν οι κ.κ. Α.Καγκελίδης, Σ.Ελευθεριάδου.
21) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 599/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Τ.Χατζηαθανασίου
22) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 606/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ. Α.Αποστολόπουλος και προσήλθε η κ.Σ.Ελευθεριάδου
23) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 607/2014 απόφασης αποχώρησε ο κ.Γ.Γουλτίδης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο τουρισμού Βασίλειο Λυκοστράτη, ο
οποίος εξέθεσε στο σώμα τα εξής:
Αν λάβουμε σήμερα θετική απόφαση και ολοκληρώσουμε τις απαραίτητες διαδικασίες
μέχρι 31/12/2014 θα μας παρέχεται μια υπηρεσία τουριστικής προβολής δωρεάν.
Πρόεδρος: Γιατί δεν ήρθε σαν τακτικό; Αυτό είναι το ερώτημα, γιατί δεν ήρθε σαν τακτικό;
Λυκοστράτης: Γιατί το λάβαμε 15 του μηνός και δεν προλαβαίναμε να το φέρουμε σαν
τακτικό, αυτός είναι ο λόγος.
Αποστολόπουλος: Για να θεωρηθεί κάποιο έκτακτο, μου προξενεί εντύπωση, πρέπει να
υπάρχει επείγουσα περίπτωση ή κάποιος επικείμενος κίνδυνος, έτσι λέμε και εμείς οι νομικοί. Δηλ.
θα πρέπει να χρήζει άμεσης ανάγκης και να υπάρχει κάποιος κίνδυνος που επικρέμαται. Ποιος
είναι; Εγώ δεν πείθομαι ποιο είναι το τόσο σημαντικό; Γιατί δεν έρχεται όλο αυτό το θέμα ως
τακτικό να υπάρξει μια σφαιρική και πολύπλευρη ανάπτυξη; Αυτή είναι η ερώτηση.
Λυκοστράτης: Θα σας απαντήσω. Αν δεν αποφασίσουμε μέχρι 31 του μηνός από εκεί και
πέρα την εφαρμογή θα πάμε και θα την πληρώσουμε. Για ποιο λόγο να επιβαρυνθεί ο δήμος αφού
αν αποφασίσουμε μέχρι 31/12 θα έχουμε μια εφαρμογή τουριστικής προβολής δωρεάν; Είναι πολύ
απλό. Αν αποφασίσουμε τώρα θα είναι δωρεάν, μετά από 1/1/ θα την πληρώσουμε.
Αποστολόπουλος: Επειδή προβλέπεται από τη νομοθεσία να έχετε έγκριση από τον ΕΟΤ,
την έχετε πάρει την έγκριση από τον ΕΟΤ; Υπάρχει;
Λυκοστράτης: Αυτή η έγκριση από τον ΕΟΤ δεν απαιτείται αυτή τη στιγμή. Στην
προηγούμενη προβολή που κάναμε, έπρεπε να την έχουμε, είχαμε κάνει όλες τις νόμιμες
διαδικασίες.
Μπέκης: Άκουσα από τον κ. Λυκοστράτη κάτι που δεν το λέει το εισηγητικό ή ίσως δεν το
είδα εγώ. Η προσφορά γι’ αυτό το δωρεάν στην α΄ φάση απ’ ότι κατάλαβα δεν γράφει μέσα ότι
είναι προσφορά μέχρι 31/12.
Λυκοστράτης: Δεν γνωρίζω αν το γράφει ή δεν το γράφει, ξέρω ότι είναι μέχρι 31/12/2014
γιατί τους έχω επισκεφτεί και έχω μιλήσει μαζί τους και μου είπανε ότι μέχρι 31/12 ισχύει.
Παπαδίνα: Υποχρεωτικές είναι αυτές οι πινακίδες, δεν αρκούν απλά οι φωτογραφίες; Και με
ποιον τρόπο θα γίνει η προμήθεια των πινακίδων;
Λυκοστράτης: Καταρχάς δεν θα ψηφίσουμε αυτό. Μπορώ να σας πω οι πινακίδες αυτές
έχουν… μπορούμε να ψηφίσουμε επί του εκτάκτου και μετά αν θέλετε να με ρωτήσετε.
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την πρόταση του αντιδημάρχου τουρισμού Βασιλείου
Λυκοστράτη;
Μέλη: Ναι
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος.
Στη συνέχεια αφού, συναίνεσε ο Δήμαρχος και δέχθηκε κατά πλειοψηφία το συμβούλιο να
συζητήσει και αποφασίσει για το παρακάτω θέμα που δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη
και το οποίο έκρινε ως κατεπείγον, ο πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη του
συμβουλίου το από 15-12-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τουρισμού Βασιλείου
Λυκοστράτη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 3498/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Διαφημιστικά
προγράμματα και γενικά ενέργειες, που αφορούν την τουριστική προβολή και διαφήμιση της χώρας
ή περιοχών αυτής στο εσωτερικό και εξωτερικό, ιδίως με συμμετοχή σε εκθέσεις, ή διαφημίσεις σε
μέσα μαζικής ενημέρωσης ή καταχωρήσεις σε έντυπα ή εκδόσεις τους ως και με οποιονδήποτε
άλλον τρόπο και τα οποία καταρτίζονται ή υλοποιούνται από οποιονδήποτε φορέα του Δημοσίου,
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γενικά του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως κάθε φορά αυτός
προσδιορίζεται, ανεξάρτητα αν εκτελούνται με χρηματοδότηση από πόρους εθνικούς ή
ευρωπαϊκούς ή ίδιους πόρους του φορέα υλοποίησής τους, πρέπει να τελούν σε πλήρη εναρμόνιση
προς το γενικό σχεδιασμό και την εξυπηρέτηση των στόχων του προγράμματος τουριστικής
προβολής της χώρας ή των περιοχών αυτής, που καταρτίζει το Υπουργείο Τουρισμού. Για την
υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων και τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων που αφορούν
σε προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων απαιτείται η προηγούμενη
σύμφωνη γνώμη του Ε.Ο.Τ..»
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Η πρόταση αφορά στη χρήση από το Δήμο Βέροιας της υπηρεσίας τουριστικής προβολής με
διακριτικό τίτλο UrboTour, μέσω της ιστοσελίδας www.urbotour.com. Η υπηρεσία συνίσταται
κατά κύριο λόγο σε :
1. Κατασκευή ιστοσελίδων για επιλεγμένα τουριστικά αξιοθέατα.
2. Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στα αξιοθέατα αυτά.
Συγκεκριμένα, κατόπιν υποδείξεως και παροχής υλικού από το Δήμο, το UrboTour
αναλαμβάνει την κατασκευή ιστοσελίδων, μίας για κάθε επιλεγμένο αξιοθέατο.
Για καθεμία 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 μπορεί να σαρωθεί από ειδικό λογισμικό κινητών συσκευών (τηλεφώνου-ταμπλέτας) και
να ανοίξει αυτόματα την αντίστοιχη ιστοσελίδα του αξιοθέατου στο οποίο βρίσκεται ο επισκέπτης.
Το έργο περιλαμβάνει δύο φάσεις, τη Φάση Αρχικής Κατασκευής και τη Φάση Διαχείρισης,
οι οποίες περιγράφονται στη συνέχεια.
Ο δήμος μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε 3 εναλλακτικά πλάνα κατασκευής.
Στο βασικό Πλάνο Α, η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν για πάντα. Η χρήση της απαιτεί
εγκατάσταση πινακίδων, το κόστος των οποίων επιβαρύνει το Δήμο και αφορά σε
προμηθευτή πινακίδων, αποκλειστικής επιλογής του Δήμου. Επιπλέον, παρέχεται εντελώς
δωρεάν η εφαρμογή για κινητά Traveller Companion, στην οποία ενσωματώνονται όλα τα
αξιοθέατα που επιλέγει ο Δήμος.
Το Πλάνο Β περιλαμβάνει και την παροχή 10 μεταλλικών πινακίδων προς εγκατάσταση, με
κόστος 300 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αν είναι επιθυμητή η παροχή περισσότερων
πινακίδων, το κόστος είναι 30 ευρώ για κάθε πρόσθετη πινακίδα, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Το Πλάνο Γ περιλαμβάνει και την παροχή μεταφρασμένων κειμένων, με κόστος 500 ευρώ
ανά 5000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Αναλυτική περιγραφή Πλάνων
ΠΛΑΝΟ Α – ΦΑΣΗ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1. Το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μπορεί να προβάλλεται σε πολλές γλώσσες.
Υποχρεωτικά θα πρέπει να υπάρχει στα ελληνικά και στα αγγλικά. Προαιρετικά, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν όσες από τις γλώσσες έχει διαθέσιμες το UrboTour. Αυτήν τη στιγμή, μπορούν
να χρησιμοποιηθούν: Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρώσικα, Βουλγαρικά, Σέρβικα,
Ρουμανικά, Κινέζικα, Ιαπωνικά, Αραβικά, Τούρκικα.
Εφόσον ζητηθεί, υπάρχει δυνατότητα να προστεθεί κι άλλη γλώσσα. Η υπηρεσία έχει την
υποδομή να υποστηρίξει τη χρήση οποιασδήποτε γλώσσας.
Οι γλώσσες θα συμφωνηθούν από την αρχή ανάμεσα στο UrboTour και το Δήμο.
2. Ο Δήμος συμφωνεί με το UrboTour τουλάχιστον 10 αξιοθέατα τα οποία θα προβληθούν
αρχικά. Τα αποστέλλει σ’ αυτό με τις ονομασίες τους στα ελληνικά και στα αγγλικά.
Υπάρχει η δυνατότητα να τοποθετηθούν πολλές πινακίδες σε κάθε αξιοθέατο, οι οποίες θα
αντιστοιχούν στην ίδια ιστοσελίδα του αξιοθέατου.
Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν πολλές πινακίδες με γενική περιγραφή για το
δήμο και εμφάνιση όλων των αξιοθέατων που έχουν προστεθεί. Τέτοιες πινακίδες προτείνονται σε
κεντρικά σημεία του δήμου. Οι πινακίδες αυτές δεν συμπεριλαμβάνονται στο ελάχιστο αριθμό των
10 πινακίδων.
3. Για κάθε αξιοθέατο, ο Δήμος θα παρέχει και το απαιτούμενο περιεχόμενο, όπως αυτό
περιγράφεται στη συνέχεια, στο τμήμα Ιστοσελίδα αξιοθέατου. To περιεχόμενο αυτό θα
αποστέλλεται στο, στα ελληνικά και στα αγγλικά, με μέγιστο αριθμό στην περιγραφή τις 1000
λέξεις ανά αξιοθέατο.
Επίσης, για κάθε αξιοθέατο, παρέχει ο Δήμος την ακριβή διεύθυνση του, κι αν είναι
δυνατόν, για μεγαλύτερη ακρίβεια, τις γεωγραφικές του συντεταγμένες. Σε περίπτωση που το
αξιοθέατο καλύπτει μεγάλη γεωγραφική έκταση, προτείνεται να υποδεικνύεται το ακριβές σημείο
όπου θα τοποθετηθεί η πινακίδα.
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4. Στις περιπτώσεις που ο Δήμος δεν παρέχει ολοκληρωμένο περιεχόμενο για κάθε
αξιοθέατο, το UrboTour διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει το περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας
άλλες πηγές, οι οποίες θα αναφέρονται.
5. Έχοντας το περιεχόμενο, το UrboTour κατασκευάζει μία ξεχωριστή ιστοσελίδα για το
κάθε αξιοθέατο. Οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων αυτών θα είναι της μορφής
www.urbotour.com/ΟΝΟΜΑ.
Το κόστος για τη διατήρηση τους καλύπτεται αποκλειστικά από το UrboTour, όπως κι η
διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία τους είναι αποκλειστική δική του ευθύνη.
6. Για καθεμία από τις ιστοσελίδες, παρέχεται στο Δήμο ξεχωριστό ηλεκτρονικό αρχείο σε
κάποιον από τους συνηθισμένους τύπους που χρησιμοποιούνται για εκτύπωση πινακίδων (pdf,
jpeg, bmp, png, όχι όμως CorelDraw). Το αρχείο αυτό, αυτούσιο, αυτοτελές και χωρίς μεταβολές, ο
Δήμος οφείλει να το χρησιμοποιήσει για την κατασκευή της πινακίδας. Δείγμα της πινακίδας που
χρησιμοποιείται εμφανίζεται στο Παράρτημα Α.
7. Στο Πλάνο Α, η ευθύνη για την κατασκευή και την τοποθέτηση πινακίδας σε κάθε
αξιοθέατο ανήκει αποκλειστικά στο Δήμο, όπως και το κόστος που τη συνοδεύει. Ο προμηθευτής
της πινακίδας είναι επιλογής του Δήμου και αυτός καθορίζει ποιος από τους διαθέσιμους τύπους
ηλεκτρονικού αρχείου θα χρησιμοποιηθεί.
Η ελάχιστη υποχρέωση του δήμου είναι η κατασκευή πινακίδας με χρήση
πλαστικοποιημένης, ασπρόμαυρης εκτύπωσης σε αλουμίνιο, σε μέγεθος 20x30 εκατοστά, το οποίο
είναι αρκετό για χρήση σε απόσταση ενός μέτρου από ένα κινητό μέσων δυνατοτήτων.
Μπορεί να εκτυπωθεί και μεγαλύτερη πινακίδα με το ίδιο ηλεκτρονικό αρχείο, κάτι που
βοηθά στη χρήση της από μεγαλύτερη απόσταση.
8. Οι πινακίδες που θα έχουν πλέον τοποθετηθεί σε κάθε επιλεγμένο αξιοθέατο περιέχουν
ένα γραμμωτό κωδικό (barcode) δύο διαστάσεων (QR code). Ο κωδικός αυτός μπορεί να σαρωθεί
από κινητά τηλέφωνα τύπου smartphone και από Tablet PCs (ταμπλέτες), κάνοντας χρήση κάποιας
από τις πολλές διαθέσιμες εφαρμογές για αυτόν το σκοπό, όπως η εφαρμογή TravellerCompanion.
Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.urbotour.traveller_companion
Apple iOs : https://itunes.apple.com/us/app/travellercompanion/id741623888?mt=8
Η σάρωση του κωδικού είναι εξαιρετικά απλή, ο επισκέπτης ανοίγει την εφαρμογή,
ενεργοποιείται αυτόματα η φωτογραφική μηχανή του κινητού, και απλώς τοποθετεί το κινητό του
απέναντι από την πινακίδα.
Χωρίς καν να πατήσει κάποιο κουμπί, η εφαρμογή σαρώνει τον κωδικό κι αυτόματα ανοίγει
η ιστοσελίδα του αξιοθέατου.
9. Προαιρετικά, ο Δήμος, μετά την τοποθέτηση των πινακίδων, θα παρέχει στο UrboTour
ενημερωτική επιστολή προς τις επιχειρήσεις, στην οποία θα περιγράφει το έργο και τον τρόπο
λειτουργίας του και θα αναφέρει ότι προαιρετικά οι επιχειρήσεις μπορούν να διαφημιστούν, χωρίς
κανένα οικονομικό όφελος για το δήμο.
ΠΛΑΝΟ Α – ΦΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Μέσα από την ιστοσελίδα www.urbotour.com, ο Δήμος θα έχει τη δυνατότητα να προσθέτει
αξιοθέατα, πέραν των αρχικών. Υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν όσα αξιοθέατα
επιθυμεί ο Δήμος, οποιαδήποτε χρονική στιγμή το επιθυμεί, αφού η υπηρεσία θα παρέχεται για
πάντα δωρεάν στο Δήμο.
Η ευθύνη κατασκευής και τοποθέτησης πινακίδων και σε αυτά αξιοθέατα παραμένει στο
Δήμο.
Ο Δήμος θα έχει επίσης τη δυνατότητα να προσθέτει και να μεταβάλλει περιεχόμενο, όπως
κείμενα, φωτογραφίες, εκδηλώσεις, καθώς και να προσθέτει περισσότερες γλώσσες.
ΠΛΑΝΟ Β
Περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο Πλάνο Α, με τις εξής διαφορές:
1. Το UrboTour παρέχει αυτό τις πινακίδες για τα αξιοθέατα της Φάσης Αρχικής
Κατασκευής, σύμφωνα με τις ελάχιστε υποχρεώσεις που περιγράφονται (πλαστικοποιημένη
ασπρόμαυρη εκτύπωση σε αλουμίνιο, σε μέγεθος 20x30 εκατοστά). Η παροχή δεν περιλαμβάνει
ευθύνη για την εγκατάσταση, συντήρηση ή αντικατάσταση τους, η οποία παραμένει στο Δήμο.
2. Επιμέλεια μετάφρασης αγγλικού κειμένου.
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ΠΛΑΝΟ Γ
Περιλαμβάνει τις υπηρεσίες που περιγράφονται στο Πλάνο Β, με παροχή από το UrboTour
μεταφρασμένων, από πιστοποιημένο μεταφραστή, κειμένων σε γλώσσες εκτός των αγγλικών.
Ιστοσελίδα αξιοθέατου
Στο πάνω μέρος της σελίδας θα υπάρχει επιλογή γλώσσας, ανάμεσα σε ελληνικά, αγγλικά
και τις υπόλοιπες γλώσσες που έχουν συμφωνηθεί. Στην επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανίζεται το
περιεχόμενο που περιγράφεται στη συνέχεια.
Στην ιστοσελίδα θα υπάρχουν
o Τίτλος αξιοθέατου με προφορά για τους ξένους επισκέπτες
o Κείμενο περιγραφής αξιοθέατου
o Εικόνες και βίντεο
o Στοιχεία επικοινωνίας
o Σύνδεση με ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter και Foursquare, όπου
πατώντας απλώς ένα κουμπί θα δηλώνεται η παρουσία του επισκέπτη στο συγκεκριμένο αξιοθέατο
o Πρόταση άλλων αξιοθέατων, με προβολή σύντομης περιγραφής, διεύθυνσης, απόστασης
και χάρτη με οδηγίες πρόσβασης από το τρέχον αξιοθέατο
o Εκδηλώσεις στο αξιοθέατο, με προαιρετική δυνατότητα πώλησης εισιτηρίων
o Εισιτήρια και ωράριο λειτουργίας
o Προτάσεις περιηγήσεων, ώστε ο επισκέπτης να επισκέπτεται τα αξιοθέατα σύμφωνα με
μια θεματική σειρά.
Ακόμα, ενδεχομένως να υπάρχουν διαφημιστικές προβολές, που θα αποτελούν όμως
ταυτόχρονα χρήσιμη πληροφόρηση για τον επισκέπτη, όπως εστιατόρια, καφετέριες, τουριστικές
επιχειρήσεις.
Εκτός από τα προαναφερθέντα, στο μέλλον θα προστίθενται κι άλλες δυνατότητες
πληροφόρησης, οι οποίες θα παρέχονται χωρίς πρόσθετο κόστος, αλλά κι επιπρόσθετες υπηρεσίες.
Δείγμα ιστοσελίδας υπάρχει εδώ
http://www.urbotour.com/app/#/attractions/view/youviusl8troeba2afriesto
Εφαρμογή για κινητά TravellerCompanion
Η εφαρμογή TravellerCompanion, διαθέσιμη για συσκευές με λειτουργικό σύστημα
Android και iOS, παρέχεται εντελώς δωρεάν. Ουσιαστικά λειτουργεί ως ανεξάρτητος ηλεκτρονικός
τουριστικός οδηγός, για τα αξιοθέατα που έχει επιλέξει ο Δήμος. Περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα
που περιέχονται στις ιστοσελίδες των αξιοθέατων. Έτσι, ο επισκέπτης μπορεί να κατεβάζει την
εφαρμογή και να έχει συνέχεια μαζί του τις πληροφορίες για την περιοχή.
Η εφαρμογή επίσης λειτουργεί ως σαρωτής κωδικών QR, οπότε δε χρειάζεται να έχει στον
κινητό του ξεχωριστή εφαρμογή μόνο για την σάρωση των κωδικών.
Πλεονεκτήματα
• Έτοιμη και δωρεάν υπηρεσία, χωρίς κόστος σε χρόνο ετοιμασίας και σε
ανθρωποώρες.
• Ιστοσελίδες προσανατολισμένες στον επισκέπτη, όχι μόνο του δίνουν πληροφορίες για το
αξιοθέατο αλλά τον καθοδηγούν εύκολα και σε άλλα σημεία του δήμου.
• Ιστοσελίδες που έχουν από την αρχή κατασκευαστεί ώστε να εμφανίζονται ιδανικά σε
κινητά και φορητές συσκευές.
• Με μόνο μία πινακίδα, εξασφαλίζεται περιεχόμενο σε πολλές γλώσσες, κι όχι μόνο σε
μία ή δύο.
• Τα αξιοθέατα κι ο δήμος διαφημίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως το
Facebook, εύκολα και γρήγορα με το πάτημα ενός κουμπιού.
• Γίνεται χρήση ενός μοντέρνου κωδικού, όπως ο QR code, o οποίος χρησιμοποιείται όλο
και συχνότερα σε προϊόντα και διαφημιστικές προβολές, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τους νέους.
• Το περιεχόμενο ενημερώνεται όποτε χρειάζεται, χωρίς ανάγκη αντικατάστασης
πινακίδας με επιπρόσθετο κόστος.
• Άμεση πρόσβαση του επισκέπτη σε πληροφορίες για το αξιοθέατο στο οποίο βρίσκεται,
χωρίς να χρειαστεί να ψάχνει σε πολλές σελίδες του διαδικτύου.
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• Κάθε πινακίδα είναι πιο οικονομική από τις συνηθισμένες πινακίδες, λόγω μικρότερου
μεγέθους και ασπρόμαυρης εκτύπωσης.
• Δωρεάν τουριστική εφαρμογή για κινητά, το κόστος της οποίας συνήθως κυμαίνεται
σε χιλιάδες ευρώ.
Δικαιώματα-υποχρεώσεις
• Το UrboTour υποχρεούται να διατηρεί, συντηρεί και να διαχειρίζεται τις ιστοσελίδες για
κάθε αξιοθέατο που επιθυμεί ο Δήμος.
• Δεν επιτρέπεται η χρήση των πινακίδων από επιχειρήσεις.
• Δεν επιτρέπεται η δημιουργία ξεχωριστών ιστοσελίδων για εκθέματα εσωτερικών
χωρών, όπως για μουσεία, συλλογές, εκθέσεις, θρησκευτικούς χώρους. Η ιστοσελίδα πρέπει
να αφορά το σύνολο του χώρου ή του κτιρίου.
• Το UrboTour διατηρεί το δικαίωμα προβολής διαφημιζομένων επιχειρήσεων στις
ιστοσελίδων των αξιοθέατων.
• Το περιεχόμενο που παρέχει ο Δήμος δεν επιτρέπεται να περιέχει διαφημιστικές προβολές.
• Ο Δήμος θα πρέπει να τοποθετεί στα αξιοθέατα πινακίδες με τις απαιτήσεις που
περιγράφονται στην Αναλυτική Περιγραφή.
• Ο Δήμος θα πρέπει να διατηρεί τουλάχιστον 10 πινακίδες σε αξιοθέατα.
• Το UrboTour διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει την ιστοσελίδα ενός συγκεκριμένου
αξιοθέατου ή και το σύνολο των ιστοσελίδων, εφόσον δεν τηρούνται από το Δήμο τα
προηγούμενα ή ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα :
o Δεν έχει τοποθετηθεί πινακίδα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
o Έχει τοποθετηθεί πινακίδα και απομακρύνθηκε ή καταστράφηκε ή έχει υποστεί φθορές
και δεν αποκαταστάθηκε σε εύλογο χρονικό διάστημα.
o Δεν εκτυπώθηκε και τοποθετήθηκε πινακίδα με το αρχείο που στάλθηκε από Το UrboTour
ή εκτυπώθηκε τροποποιημένη ή δεν τοποθετήθηκε αυτούσια και αυτοτελώς αλλά ως τμήμα άλλης
πινακίδας.
• Η χρήση της υπηρεσίας είναι δωρεάν. Στο Πλάνο Α, επιβάρυνση για το Δήμο προέρχεται
μόνο από το κόστος κατασκευής της πινακίδας, το οποίο εξαρτάται από τον προμηθευτή, την
ποιότητα και το μέγεθος. Σε καμία περίπτωση δε σχετίζομαι εγώ με το κόστος αυτό, ούτε με τη
διαδικασία επιλογής προμηθευτή και τύπου πινακίδας.
• Έσοδα για Το UrboTour μπορούν να προέλθουν από πιθανές διαφημιστικές προβολές στις
ιστοσελίδες των αξιοθέατων.
• Κανένα από τα δύο μέρη δε δικαιούται να ζητήσει χρηματική αποζημίωση από τον άλλο
συμβαλλόμενο.
• Το UrboTour διατηρεί όλα τα δικαιώματα ιδιοκτησίας, τα σήμα, τους διακριτικούς τίτλους
και γενικά κάθε διακριτικό γνώρισμα για τα προγράμματα λογισμικού, τις επικοινωνιακές
συνδέσεις, όπως επίσης και κάθε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσία σε σχέση
με τα ως άνω. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται το Δημοτικό συμβούλιο:
Να αποφασίσει, σε πρώτη φάση, για την έγκριση ή μη της χρήσης από το Δήμο Βέροιας
της υπηρεσίας τουριστικής προβολής με διακριτικό τίτλο UrboTour, όπως αυτή περιγράφεται
παραπάνω στο βασικό Πλάνο Α, ήτοι ότι η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν για πάντα, η χρήση της
απαιτεί εγκατάσταση πινακίδων, το κόστος των οποίων επιβαρύνει το Δήμο και αφορά σε
προμηθευτή πινακίδων, αποκλειστικής επιλογής του Δήμου και επιπλέον ότι παρέχεται εντελώς
δωρεάν η εφαρμογή για κινητά TravellerCompanion, στην οποία ενσωματώνονται όλα τα
αξιοθέατα που επιλέγει ο Δήμος.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παπαγιάννης: Πρόεδρε, κ. Λυκοστράτη εξηγείστε παρακαλώ στο σώμα για τη χρησιμότητα
αυτού του προγράμματος και πόσο σκόπιμο είναι να ψηφίσει το σώμα γι’ αυτό το πράγμα;
Λυκοστράτης: Υπάρχει μια εφαρμογή την οποία την έχουν κατασκευάσει κάποιοι έλληνες
επιχειρηματίες. Είναι παιδιά οι οποίοι τελείωσαν πληροφορική τελευταία και έκαναν μια εφαρμογή
για να τρέχει στα κινητά τηλέφωνα η οποία κάνει το εξής: Τοποθετείται αυτό μπροστά σε έναν
αρχαιολογικό χώρο αυτό σαρώνεται από ένα κινητό και κατευθείαν σε βγάζει πληροφορίες για το τι
είναι αυτό. Μπορούμε να το δοκιμάσουμε κιόλας, εγώ το έχω δοκιμάσει.
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Βγάζεις μια φωτογραφία με αυτό και αφού έχεις κατεβάσει αυτή τη συγκεκριμένη
εφαρμογή που ζητάνε αυτά τα παιδιά αυτή την εφαρμογή να μας την δώσουνε δωρεάν, λέει όλες τις
πληροφορίες για την περιοχή του χώρου που βρίσκεται μπροστά από αυτό. Αυτό που έχω να σας
πω, σε πρώτη φάση εμείς σήμερα ψηφίζουμε μόνο γι αυτό, οι πινακίδες αυτές θα τοποθετηθούν με
δικά μας έξοδα, δεν έχουν μπει πλέον σαν θέμα να ψηφίσουμε γι’ αυτές τις πινακίδες.
Το κόστος τους είναι αν τις κατασκευάσουν αυτοί 30€, εγώ που ρώτησα, μπορεί να είναι
και πιο φθηνά, να τη βγάλουμε με 20€ την κάθε πινακίδα και μιλάμε για ένα κόστος να βάλουμε
είκοσι πινακίδες 400€, αν είναι δυνατόν, και δωρεάν μια παροχή μια υπηρεσία.
Παπαγιάννης: Επί του θέματος, είμαι πολύ θετικός σε αυτό που λέτε, αλλά επειδή έχουμε
μάθει να σκεφτόμαστε έτσι στην Ελλάδα, μήπως μετά θα έρθουν κάποιες χρεώσεις και θα
δημιουργήσουν θέματα που θα μας ανησυχήσουν στο δήμο;
Πρόεδρος: κ. Παπαγιάννη θα παρθεί απόφαση που θα λέει δωρεάν τοποθέτηση, αυτό προς
απάντηση και στον κ. Μπέκη, θα πρέπει να υπάρχει απόφαση που θα λέει ότι είναι δωρεάν. Δεν
μπορεί να χρεωθεί ο δήμος για μια απόφαση που λαμβάνετε υπόψη ότι θα τοποθετηθούν δωρεάν.
Άρα από αυτό θα προφυλαχθούμε με αυτό τον τρόπο.
Μπέκης: Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι αυτή η εταιρεία, ποια είναι αυτά τα παιδιά; Εδώ δικά
μας είναι; Βεροιώτες; Ποια είναι η εταιρεία;
Λυκοστράτης: UrboTour.
Μπέκης: Αυτά τα παιδιά είναι δικά μας; Εννοώ από τη Βέροια;
Λυκοστράτης: Όχι
Γουλτίδης: Επειδή είναι πάρα πολύ ωραίο, ακούγεται πάρα πολύ ωραίο. Θα ήθελα να
ρωτήσω αν έχετε επιλέξει ήδη αυτούς τους χώρους και με ποια κριτήρια ή ποιος θα τους επιλέξει
αυτούς τους χώρους
Πρόεδρος: Είναι η απόφαση για την αρχή, στην έγκριση θα γίνουν αυτά. Συμφωνείτε με την
εισήγηση του αντιδημάρχου τουρισμού Βασιλείου Λυκοστράτη;
Μέλη: Ναι
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Α. Μαρκούλης, Σ. Στουγιάννος.
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 15-12-2014 εισηγητικό σημείωμα του αντιδημάρχου τουρισμού Βασιλείου Λυκοστράτη.
2.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας.
3.- Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) και του
άρθρου 30 του Ν. 3498/2006.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη συζήτηση και λήψη απόφασης για το παραπάνω θέμα που δεν είναι
γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Β) Εγκρίνει την χρήση της υπηρεσίας τουριστικής προβολής με διακριτικό τίτλο UrboTour
από το Δ. Βέροιας, με τις εξής προϋποθέσεις:
1.- Η χρήση της υπηρεσίας τουριστικής προβολής παρέχεται στο Δ. Βέροιας δωρεάν.
2.- Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα «Traveler Companion», για τη χρήση της υπηρεσίας
τουριστικής προβολής θα παρέχεται δωρεάν.
3.- Η δαπάνη για την κατασκευή και την τοποθέτηση των πινακίδων σήμανσης στα
επιλεγμένα τουριστικά αξιοθέατα θα βαρύνει το Δ. Βέροιας
Γ) Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις παραπέρα ενέργειες.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 569 / 2014
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση συντάχθηκε
το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Τηλέμαχος Χατζηαθανασίου
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Αθανάσιος Αποστολόπουλος

Α.
Θ.
Β.
Α.

Λαζαρίδης
Αγγελίνας
Παπαδόπουλος
Σιδηρόπουλος

Ε.

Δ.
Δ.

Κουλουριώτης
Τραπεζανλής

Θ.

Κορωνάς

Γ.
Ι.
Ν.

Σ.
Γ.
Ν.
Π.
Β.
Μ.
Ι.
Σ.
Γ.
Ε.
Χ.
Α.
Θ.
Ι.
Μ.
Ν.
Ζ.
Α.
Γ.
Ι.
Σ.
Ν.
Π.
Α.
Σ.

Διαμάντης
Σοφιανίδης
Μωυσιάδης
Τσαπαρόπουλος
Λυκοστράτης
Παπαϊωάννου
Χειμώνας
Ασλάνογλου
Ορφανίδης
Ιακωβίδου
Γαϊτάνου
Σιακαβάρας
Τέτος
Κυρατλίδης
Σουμελίδης
Τσιαμήτρος
Πατσίκας
Καγκελίδης
Γουλτίδης
Παπαγιάννης
Ελευθεριάδου
Μπέκης
Παπαδίνα
Μαρκούλης
Στουγιάννος

Γκόγκα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Λιλιόπουλος
Σιδηρόπουλος
Αγγέλου

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 23-12-2014
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

