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ΔΗΜΟΣ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 2/2014
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ ΤΗΣ 11-3-2014
Σήμερα την 11η του μηνός Μαρτίου του έτους 2014 ημέρα Τρίτη και ώρα
15:00

το

Διοικη τικό

Συμβούλιο

του

Δημοτι κού

Οργανισμού

Πολι τισμού

Περιβάλλοντος & Αθλητισμού Μαλεβι ζίου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο
Δημοτικό Κατάστημα ύστερα από την αριθμό πρωτ. 44/7-3-2014

έγγραφη

πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων
του Δήμου και επιδόθηκε εμπρόθεσμα με αποδει κτικό στα μέλη του, προκειμένου
να γίνει συζή τηση και να

ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της

ημερησίας διάταξης.
Στη συνεδρίαση έλαβαν μέρος οι παρακάτω σύμβουλοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Αεράκης Γεώργιος,

Απλαδά Μαρία ,

Μαρής Νι κόλαος, Χαλκιαδάκη Χρυσούλα,

Ντουλάκης Ιωάννης, Τζωράκης Γεώργιος, Μανιού Αργυρώ, Λυδάκης Δημήτριος.
ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Μαρκογιανάκης Ιωάννης, Αντωνογιαννάκη Μαρία, Πετούσης Ιωάννης, Μαυράκη
Μαρία, Μπιζανάκης Ιωάννης.
Επομένως διαπιστώνεται απαρτία αφού σε σύνολο δεκατριών (13) μελών του Δ.Σ.
είναι παρόντα και τα οκτώ

(8) και ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της

συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η

υπάλληλος

του Δήμου Μαλεβιζί ου

Μαρία

Κρητσωτάκη για την τήρηση των πρακτικών.
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ΘΕΜΑ 30o: Ανάθεση της υπηρεσίας τουριστικής προβολής .
Ο Πρόεδρος Γεώργιος Αεράκης, έλαβε τον λόγο και για το ανωτέρω θέμα της
ημερήσιας

διάταξης

Καρόπουλου

του

έθεσε

υπόψη

Βασιλείου,

του

Δ.Σ.

την

Ηλεκτρολόγου

πρόταση

Μηχανικού

του
και

Παναγιώτη
Μηχανικού

Υπολογιστών (μέλος Τ.Ε.Ε, Α.Μ. 105086, με έδρα ατομικής επιχείρησης Πουλατζά
10, 14122, Ηράκλειο Αττικής, ΑΦΜ 070927714, ΔΟΥ Ν.Ηρακλείου), η οποία αφορά
στη χρήση από τον ΔΟΠΠΑΜ της υπηρεσίας τουριστι κής προβολής που ο ίδιος
παρέχει με τίτλο urbo tour.
Η υπηρεσία περιλαμβάνει:
•

Την κατασκευή ιστοσελίδων για επιλεγμένα τουριστικά αξιοθέατα και

•

Την κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης στα αξι οθέατα αυτά.

Τα

αξιοθέατα και το υλικό που θα προβληθεί είναι επιλογή του ΔΟΠΠΑΜ. Η

κατασκευή της ιστοσελίδας είναι ξεχωριστή για κάθε αξιοθέατο. Επιλογή του
ΔΟΠΠΑΜ επίσης είναι οι γλώσσες προβολής, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, οι
εικόνες,

τα

στοιχεία

επικοινωνίας,

η

πρόταση

άλλων

αξιοθέατων.

Σε

κάθε

ιστοσελίδα θα υπάρχουν πληροφορίες και σύντομες περιγραφές για αποστάσεις ,
διευθύνσεις, εκδηλώσεις, εισιτήρια και ωράρια λειτουργίας του εκάστοτε χώρου
αλλά και χρήσιμη πληροφόρηση για εστιατόρια, καφετέριες και τουριστι κές
επιχειρήσεις.
Για κάθε μια ιστοσελίδα θα κατασκευάζεται μια πινακίδα που θα φέρει ένα
γραμμωτό κωδικό δύο διαστάσεων και θα σαρώνετε από το λογισμικό των κινητών
τηλεφώνων ή ταμπλέτας. Η σάρωση αυτή είναι μια εξαιρετικά απλή διαδικασία. Η
εφαρμογή ενεργοποιείται τοποθετώντας το κινητό απέναντι απ’ την πινακίδα και
η αντίστοιχη ιστοσελίδα ανοίγει αυτόματα.
Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Με ένα ιδιωτικό συμφωνη τικό μεταξύ των δύο
μερών,

υπογράφετε

μια

σύμβαση

αορίστου

χρόνου

που

θα

περιλαμβάνει

αναλυ τικά την περιγραφή της υπηρεσίας.
Η εταιρεία δεσμεύεται χωρίς καμιά χρηματική αμοιβή από τον ΔΟΠΠΑΜ να
κατασκευάσει

όσες

ιστοσελίδες

συμφωνηθούν,

σε

εύλογο

χρονικό

διάστημα,

εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής αισθητι κής. Επίσης καλύπτει το κόστος για την
διατήρησής

τους

και

εύρυθμη

λειτουργία

τους.

Τα

έσοδα

της

εταιρείας

προέρχονται αποκλεισ τικά από τις διαφημίσεις.
Η υποχρέωση του ΔΟΠΠΑΜ περιλαμβάνει αποκλειστικά το κόστος για την
κατασκευή και εγκατάσταση των πινακί δων, οι οποίες είναι πιο οικονομι κές από
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τις συνηθισμένες πινακίδες . Στην διάθεση του ΔΟΠΠΑΜ τίθεται

το ύψος της

επένδυσης και η επιλογή του προμηθευτή.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, μετά από
διαλογική συζήτηση όπως λεπτομερέστατα φαίνεται στο πρακτικό και αφού έλαβε
υπόψη την παραπάνω πρόταση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την ανάθεση της υπηρεσίας τουριστικής προβολής με τίτλο “urbo
tour”, στον Παναγιώτη Καρόπουλο του Βασιλείου, Ηλεκτρολόγο Μηχανικό και
Μηχανικό

Υπολογιστών

(μέλος

Τ.Ε.Ε,

Α.Μ.

105086,

με

έδρα

ατομικής

επιχείρησης Πουλατζά 10, 14122, Ηράκλειο Αττικής, ΑΦΜ 070927714, ΔΟΥ
Ν.Ηρακλείου), όπως αναλυτικά περιγράφηκε παραπάνω.
2.

Η παροχή της υπηρεσίας είναι δωρεάν, χωρίς καμία οικονομική επιβάρνση
για το ΔΟΠΠΑΜ.

3. Κανένα από τα δύο μέρη δε δικαιούται να ζητήσει χρηματική αποζημίωση από
τον άλλο συμβαλλόμενο.
4. Ο ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα προβολής διαφημιζομένων επιχειρήσεων
στις ιστοσελίδων των αξιοθέατων, καθώς και όλα τα δικαι ώματα ιδιοκτησίας,
τα σήμα, τους διακριτικούς τίτλους και γενι κά κάθε διακριτι κό γνώρισμα για
τα προγράμματα λογισμικού, τις επικοινωνιακές συνδέσεις, όπως επίσης και
κάθε άλλο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή τεχνογνωσία σε σχέση με τα ως
άνω.
5. Η υποχρέωση του ΔΟΠΠΑΜ περιλαμβάνει αποκλειστικά το κόστος για την
κατασκευή και εγκατάσταση των απαιτούμενων πινακίδων.
6. Θα

ακολουθήσουν

νεότερες

αποφάσεις

Δ.Σ.

σχετι κά

με

την

παραπάνω

προμήθεια .
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 41/2014
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα Μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΕΡΑΚΗΣ
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