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Απόσπασµα της
Αριθµ. Συνεδρίασης: 27 / 17-12-2014
Αριθµ. Απόφασης:

846 / 2014

ΘΕΜΑ:Έγκριση προβολής της πόλης των Σερρών µέσω της ιστοσελίδας
www.urbotour.com και έγκριση σχετικής δαπάνης.
Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο, σήµερα την 17η του µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του
έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 27/11-12-2014 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που επιδόθηκε σε όλους τους ∆ηµοτικούς
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/76-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου ότι σε σύνολο 40 ∆ηµοτικών
Συµβούλων, παρόντες ήταν 36, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)
Καλώτα Παναγιώτα
Ιλανίδου – Βίλλιου ∆έσποινα (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.) Καρπουχτσής Κωνσταντίνος
Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας ∆.Σ.)
Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα
Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος
Μερετούδης ∆ηµήτριος
Αναστασιάδης Ηλίας
Μηλίδης Θεόδωρος
Αραµπατζής Θεόδωρος
Μοσχολιός Ζωγράφος
Γαλάνης Στέργιος
Γάτσιος Αθανάσιος
Μυστακίδης Παύλος
Γάτσιος Ιωάννης
Γεωργούλα Σουλτάνα
Σούζας Ζαχαρίας
Γιαννακίδης ∆ηµήτριος
Στεργίου Νικόλαος
Γκότσης Ηλίας
Τερζής Βασίλειος
Γρηγοριάδης Παναγιώτης
Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος
Γρηγοριάδης Χρήστος
Φωτιάδης Στέφανος
∆ούκας Γεώργιος
Χαρίτος Χρήστος
∆ρίγκα Χρυσούλα
Χασαπίδης Κωνσταντίνος
Ηλιοπούλου Σταλακτή
Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης
Καδής Γεώργιος
Χράπας Παντελής
Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος
Χρυσανθίδης Βασίλειος
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αναστασιάδης Αντώνιος, 2. Καρύδας Νικόλαος, 3. Μπιτζίδου –
Σαρακενίδου Σοφία, 4. Ραµπότας Ευθύµιος.
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Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν
ήταν κανείς.
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος,
που κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Η ∆ηµ. Σύµβουλος κ. Ηλιοπούλου Σταλακτή προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης
του 8ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην παραπάνω συνεδρίασή του, στο .3ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης, ύστερα από την υπ’ αριθµ. 66614 / 11-12-2014 εισήγηση του
Γραφείου Τύπου και ∆ηµοσίων Σχέσεων του ∆ήµου, που έχει ως εξής:
<< Σας υποβάλλουµε επιστολή του κ. Παναγιώτη Καρόπουλου του Βασιλείου
µε την αίτηση - πρόταση προς το ∆ήµο Σερρών και τον Αντιδήµαρχο Ανάπτυξης &
Αγροτικής Οικονοµίας του ∆ήµου Σερρών κ. Παναγιώτη Γρηγοριάδη µε την οποία
προτείνετε στον ∆ήµο Σερρών να προβάλει την πόλη των Σερρών µέσω της
ιστοσελίδας www.urbotour.com η οποία αποτελεί ένα τουριστικό οδηγό για τα
αξιοθέατα του ∆ήµου µας.
Η προβολή µε διακριτικό τίτλο UrboTour θα περιέχει:
Κατασκευή ιστοσελίδων για επιλεγµένα τουριστικά αξιοθέατα.
Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης στα αξιοθέατα αυτά.
Θέτουµε το παραπάνω υπόψη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου προκειµένου να
συζητηθεί η προβολή της πόλης των Σερρών µέσω της ιστοσελίδας
www.urbotour.com, η προβολή θα περιλαµβάνει πληροφορίες για κάθε αξιοθέατο
του ∆ήµου, φωτογραφίες, video, ωράριο λειτουργίας, εκδηλώσεις, προτάσεις για
περιήγηση, καθώς και χάρτη και οδηγίες πρόσβασης προς άλλα αξιοθέατα της πόλης.
Για την πραγµατοποίηση της παραπάνω προβολής η οποία θα είναι δωρεάν ο
∆ήµος Σερρών έχει την υποχρέωση να κατασκευάσει τις πινακίδες σήµανσης µε δικό
του κόστος ή να παρέχει 10 µεταλλικές πινακίδες από την UrboTour συνολικού
κόστους 300,00 € µε το ΦΠΑ.
Σας παρακαλούµε να εισηγηθείτε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έκδοση
απόφασης για την πραγµατοποίηση της παραπάνω προβολής, ώστε να προβεί σε
έκδοση σχετικής απόφασης, όπως επίσης το ύψος της δαπάνης που θα βαρύνει το
∆ήµο και τη δηµιουργία κωδικού για την κάλυψη των εξόδων >>.
και σχετική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την πραγµατοποίηση προβολής της πόλης των Σερρών µέσω της
ιστοσελίδας www.urbotour.com, η οποία αποτελεί ένα τουριστικό οδηγό για τα
αξιοθέατα του ∆ήµου µας.
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Η προβολή θα περιλαµβάνει πληροφορίες για κάθε αξιοθέατο του ∆ήµου,
φωτογραφίες, video, ωράριο λειτουργίας, εκδηλώσεις, προτάσεις για περιήγηση,
καθώς και χάρτη και οδηγίες πρόσβασης προς άλλα αξιοθέατα της πόλης.
Β) Για την πραγµατοποίηση της παραπάνω προβολής η οποία θα είναι
δωρεάν, ο ∆ήµος Σερρών έχει την υποχρέωση να κατασκευάσει τις πινακίδες
σήµανσης µε δικό του κόστος ή να παρέχει 10 µεταλλικές πινακίδες από την
UrboTour, συνολικού κόστους 300,00 € µε το ΦΠΑ.
Η προβολή µε διακριτικό τίτλο UrboTour θα περιέχει:
1) Κατασκευή ιστοσελίδων για επιλεγµένα τουριστικά αξιοθέατα.
2) Κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων σήµανσης στα αξιοθέατα αυτά.
Γ) Ψηφίζει πίστωση ποσού 300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6463.002 του
σκέλους των εξόδων του πρ/σµού του ∆ήµου χρήσης 2014, που φέρει την ένδειξη:
«∆ιαφηµίσεις-∆ηµοσιεύσεις σύµφωνα µε την αρ. 396/2014 Α∆Σ και την αρ. πρωτ.
11502/20-6-2014 εγκριτική».
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο τις παραπέρα ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Όπως υπογράφουν στο πρακτικό

Σέρρες 18-12-2014
Πιστό Αντίγραφο
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙ∆ΗΣ
Μ. Ε. ∆.
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆. Σ.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΓΚΑΛΟΥ

