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Απόσπασμα από το πρακτικό της 18/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου
Αμοργού
Αριθμ. Απόφασης: 159/2014.
Έγκριση Δ.Σ. για την υπηρεσία Urbo Tour.
Στην Αμοργό, σήμερα 16 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Αμοργού, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ.4455, πρόσκληση της Προέδρου κας Παναγιώτας Χάλαρη με
ημερομηνία 11-12-2014, η οποία δόθηκε στον κ. Δήμαρχο καθώς και στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 96 του Ν.3463/2006.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 13
μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν παρόντα τα 12 μέλη, παρόντων του Δημάρχου Νικολάου Φωστιέρη
και της Γραμματέως κας Μενδρινού Ειρήνης για την τήρηση των πρακτικών.
Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι

• Χάλαρη Παναγιώτα
Γαβαλά Άννα
Καραΐσκος Ελευθέριος
Συνοδινός Ελευθέριος
Γρίσπος Κωνσταντίνος
Πράσινος Νικόλαος
Βασσάλος Νικόλαος
• Ρούσσος Νικήτας
Κωβαίος Μιχαήλ
Λουδάρος Νικόλαος
Κωβαίου Ουρανία
• Γιαννακοπούλου Ειρήνη
Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων
Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού)
Γαβαλάς Παύλος (Αιγιάλης)
Πατηνιώτη Σοφία(Αρκεσίνης)

Ψυχογυιός Παναγιώτης

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων
Οικονομίδης Λάμπρος (Βρούτση)
Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων)
Λιούτας Γεώργιος (Καταπόλων)

Οι παραπάνω Δημοτικοί Σύμβουλοι και Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων δεν προσήλθαν στη
συνεδρίαση αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Το εν λόγω θέμα (4 Hμερήσιας Διάταξης) εισήχθη αρμοδίως και έχει ως εξής:
Στα πλαίσια της προβολής του νησιού μας, η υπηρεσία Urbo Tour με επιστολή της μας ενημερώνει για την
ως άνω υπηρεσία, η οποία λειτουργεί ως εξής:
Σε κάθε αξιοθέατο που επιλέγει ο δήμος, τοποθετείται μία πινακίδα με έναν κωδικό (barcode), που
διαβάζεται από κινητά. Όταν ο επισκέπτης σκανάρει τον κωδικό με το κινητό του, ανοίγει αυτόματα μία
ιστοσελίδα για κάθε αξιοθέατο που βρίσκεται. Η ιστοσελίδα έχει σε πολλές γλώσσες πληροφορίες για το
αξιοθέατο, φωτογραφίες, εκδηλώσεις, πρόταση άλλων αξιοθέατων κ.α.
Στην υπηρεσία περιλαμβάνεται και η δωρεάν εφαρμογή Traveller Companion, ένας πλήρης ηλεκτρονικός,
τουριστικός οδηγός για κινητά, που έχει όλα τα αξιοθέατα που θέλουμε και ήδη περιλαμβάνει όλους τους
δήμους και όλες τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν την ανωτέρω υπηρεσία. Την εφαρμογή μπορούμε να
κατεβάσουμε σε συσκευές με Android ή Apple iOS.
Επίσης περιλαμβάνεται περιβάλλον διαχείρισης, που σημαίνει ότι ο δήμος μπορεί να αλλάξει το κείμενο, να
προσθέσει γλώσσες, φωτογραφίες, εκδηλώσεις και νέα αξιοθέατα, όποτε το επιθυμεί, χωρίς περιορισμό και
χωρίς κόστος. Η εφαρμογή για κινητά δίνεται δωρεάν ενώ στην αγορά στοιχίζει χιλιάδες ευρώ, τα έσοδα της
Urbo Tour προέρχονται από διαφημίσεις τις οποίες βρίσκει η ίδια, χωρίς να εμπλέκεται ο δήμος.
Το μόνο κόστος για το δήμο είναι η κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων, οι οποίες φτιάχνονται είτε σε
κατασκευαστική της επιλογής μας ή προαιρετικά μπορεί να μας τις παρέχει η Urbo Tour (με κόστος 30 ευρώ
ανά πινακίδα). Ο ελάχιστος αριθμός πινακίδων είναι 10, χωρίς περιορισμό για μέγιστο αριθμό.
Θα πρέπει ο Δήμος να πάρει απόφαση έως 31/12/2014 για τα εξής:
1) Να εγκρίνει την υπηρεσία Urbo tour και την τοποθέτηση 20 πινακίδων σε όλο το νησί.
2) Να αποφασίσει ποια αξιοθέατα θα προβληθούν με την άνω υπηρεσία.
Η υπηρεσία θα είναι δωρεάν για πάντα.
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Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις
διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 & του άρθρου 93 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06):
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την υπηρεσία Urbo tour και την τοποθέτηση 20 πινακίδων σε όλο το νησί.
Β) Τα αξιοθέατα - 20 στον αριθμό - που θα προβληθούν με την υπηρεσία Urbo Tour να είναι:
1) Παναγία Επανοχωριανή –Στρούμπος – Αρακλός
2) Άγιος Ιωάννης Θεολόγος
3) Ασφοντυλίτης
4) Νικουριά
5) Πύργος στο Ρίχτυ
6) Μονή Χοζοβιώτισσας
7) Ο Οικισμός της Χώρας του νησιού
8) Άγιος Γεώργιος Βαλσαμίτης
9) Άγιος Νικόλαος Καμάρι
Ι0) Πύργος Αγίας Τριάδας
11) Καστρί
12) Μούρος
13) Μινώα- Λεύκες
14) Η Ευαγγελίστρια
15) Παναγία η Καταπολιανή
16) ΄Αγιοι Ανάργυροι στα Κατάπολα
17) Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο Ακρωτήρι Θολαρίων
18) Ναυάγιο – Όρμος Καλοταρίτισσας – Γραμβούσα
19) Μαρκιανή
20) Αγία Άννα
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 159/2014.
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Πρόεδρος
Χάλαρη Παναγιώτα

Τα Μέλη
Καραΐσκος Ελευθέριος
Γαβαλά Άννα
Συνοδινός Ελευθέριος
Γρίσπος Κωνσταντίνος
Πράσινος Νικόλαος
Βασσάλος Νικόλαος
Ρούσσος Νικήτας
Κωβαίος Μιχαήλ
Λουδάρος Νικόλαος
Κωβαίου Ουρανία
Γιαννακοπούλου Ειρήνη

Η Γραμματέας
Μενδρινού Ειρήνη

Πιστό απόσπασμα
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Κ. ΧΑΛΑΡΗ

2

