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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το αριθ. 03/02.02.2015 πρακτικό συνεδρίασης του Δημ. Συμβουλίου Δελφών.
Στην Άμφισσα και στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Άμφισσας σήμερα 2 Φεβρουαρίου
2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00΄ συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο σε δημόσια
συνεδρίαση ύστερα από την αριθ. 2166/29.01.2015 πρώτη πρόσκληση της προέδρου του
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Τριανταφυλλιάς Πιλάλα-Τσακίρη, η οποία δημοσιεύτηκε και
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010.
Στη συνεδρίαση παρέστη ο Δήμαρχος Δελφών κ. Αθ. Παναγιωτόπουλος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελ. Λαγγουράνη, δημ.υπάλληλο.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Λ.Αναγνωστόπουλος
Ι.Γεωργίου
Α.Τσονάκας
Π.Κασούτσα
Δ.Καραγιάννης
Δ.Μπουλούτας
Ν.Μολιώτης
Χ.Παναγιωτόπουλος
Α.Κορδάς
Χρ.Σεγδίτσα – Πονήρη
Ν.Μίχος
Α.Μάνιος
Α.Αγγελόπουλος
Ν.Σταντζούρης
Γ.Ιωσηφίδης

Μ.Ανδρεοπούλου
Ε.Κουμπλή-Λέγκα
Α.Μανανάς
Β.Καραγιάννης
Α.Παπαλάιος
Α.Παναγιωτόπουλος
Ε.Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου
Π.Ταγκαλής
Γ.Νάκος
Π.Μέγκος
Τρ. Πιλάλα-Τσακίρη
Α.Κυριακίδης
Γ.Δρακάκης
Α.Ζωμένος
Β.Πανάγου

Επίσης παρέστησαν στη συνεδρίαση και οι κατωτέρω Πρόεδροι Δημ. και Τοπ. Κοινοτήτων:
Τ.Γουώρθ, Δρ.Βελλίας, Ν.Σκούτας, Χ.Καλλιακούδας, Γ.Μαντά, Α.Σολτάτος.
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ε.Γκούνη
Λ.Λύτρας

Κ.Καραγιάννης

Οι ανωτέρω κλήθηκαν νόμιμα.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ
1. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για επείγουσες ανάγκες στη Δ/νση
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου,
προϊστάμενος Διοικητικών Υπηρεσιών).
2. Κατανομή πίστωσης για λειτουργικές δαπάνες σχολικών μονάδων Α΄ /θμιας και Β΄
/θμιας Εκπαίδευσης. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών).
3. Αποδοχή έκτακτης χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών
κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου
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2015 και αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης,
προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης οικ. έτους 2014. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης,
προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών).
Αναμόρφωση προϋπολογισμού. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών).
Ορισμός ενός δημοτικού συμβούλου στην Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης
υπηρεσιών για το έτος 2014. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος Οικονομικών
Υπηρεσιών).
΄Εγκριση διάθεσης πίστωσης για αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δήμου Δελφών
(Εισηγητής: κ. Νεκτάριος Μίχος, Αντιδήμαρχος).
Διαγραφές τελών ύδρευσης & αποχέτευσης. (Εισηγητής: κ. Κοϊβαρης, προϊστάμενος
Οικονομικών Υπηρεσιών).
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2015 του Δημ. Ιδρύματος ΄ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ Ο ΕΥΣΤ.ΜΑΝΑΙΟΣ΄.(Εισηγητής: κ.Βάσω Περδίκη, δημ. υπάλληλος
Δ.Ε. Δεσφίνας).
Έγκριση παράτασης προθεσμίας της πράξης με τίτλο ΆΠΟΚ/ΣΗ ΟΙΚΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΟ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ΄με κωδ.MIS
447983. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος, προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών
Υπηρεσιών).
Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών στο έργο ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΒΡΥΣΗΣ Τ.Κ. ΕΛΑΙΩΝΑ. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος,
προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).
Έγκριση 3ου ΑΠΕ & 3ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Δ. ΜΑΡΙΟΛΑΤΑΣ MIS 216753. (Εισηγητής: κ. Δημήτριος Δήμος,
προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών).
Μεταβολές σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος
2015 – 2016. (Εισηγητής: κ. Αθανάσιος Τσονάκας, Δημ. Σύμβουλος).
Συγκρότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος κατά το άρθρο 70 του Ν.3852/2010
(Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή δύο συμβάσεων του προγράμματος
΄ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ετών 2012 – 2015΄. (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
Διόρθωση κτηματολογικού πίνακα – χωρική μεταβολή επί ακινήτου ιδιοκτησίας κ.
Αριστείδη Παπαλάϊου. (Εισάγεται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής) (Εισηγητής: κ.
Aνδρέας Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος.)
Ψήφιση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Δήμου Δελφών για το έτος 2015.
(Εισηγήτρια κ.΄Ελλη Ρομβοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος και Πρόεδρος της Επιτροπής)
Πρόταση εγκατάστασης δωρεάν τουριστικής εφαρμογής μέσω της ιστοσελίδας της
εταιρείας URBOTOUR για τουριστικά αξιοθέατα και σημεία ενδιαφέροντος στο Δήμο
Δελφών. (Εισηγήτρια κ.΄Ελλη Ρομβοτσάνου, Δημ. Σύμβουλος και Πρόεδρος της
Επιτροπής)
Λήψη απόφασης για άσκηση ενδίκων μέσων και ορισμός δικηγόρου βάσει του άρθρου
103 παρ. 4 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) ο οποίος θα εξετάσει την υπ΄αρ. 956/1990
απόφαση του Αρείου Πάγου, που αποφαίνεται επί του ζητήματος της κυριότητας των
βοσκήσιμων γαιών της ΔΕ Δεσφίνας, κατά της με αρ. πρωτ. 22172/12.12.2014
απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. (Εισηγητής: κ. Ανδρέας
Παναγιωτόπουλος, Αντιδήμαρχος).
Διατύπωση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου Δελφών προς το Λιμενικό Ταμείο Ν.
Φωκίδας σχετικά με το θέμα «Απόψεις για την παράταση ισχύος του δικαιώματος
χρήσης χώρου εντός της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Ιτέας (Σκάλες φόρτωσης) από την
«Ευρωπαϊκοί Βωξίτες Α.Ε.». (Εισηγητής: κ. Δήμαρχος).

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία με την παρουσία των παραπάνω τριάντα (30)
υπογραψάντων μελών, η πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου κ. Τριανταφυλλιά Πιλάλα-Τσακίρη
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος ζήτησε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον,
το θέμα «Εγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Λαμιέων και Δήμο Λεβαδέων
για την μεταφορά των απορριμμάτων του Δήμου Δελφών».
Το Συμβούλιο αποδέχτηκε ομόφωνα να συζητηθεί.
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Θέμα 18ο
«Πρόταση εγκατάστασης δωρεάν τουριστικής εφαρμογής μέσω της ιστοσελίδας
της εταιρείας URBOTOUR για τουριστικά αξιοθέατα και σημεία ενδιαφέροντος
στο Δήμο Δελφών»
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 36/02.02.2015
Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η κ. Μαρία Ανδρεοπούλου, Αντιδήμαρχος,
έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την κατωτέρω απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής
Ανάπτυξης & προβολής:
«…ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό 01 / 26.01.2015 συνεδρίασης
της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης
& Προβολής

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 01/2015
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 02/2015
ΘΕΜΑ 2ο: «Εγκατάσταση έξυπνης εφαρμογής για κινητά ψηφιακής ανάγνωσης για
τουριστικά αξιοθέατα και προορισμούς ενδιαφέροντος στο σύνολο του Δήμου
Δελφών».
Στην Άμφισσα, σήμερα 26.01.2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ, στην
ισόγεια αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δελφών (Πλατεία
Κεχαγιά, Άμφισσα), συνήλθε σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, ύστερα από την υπ’ αριθ. 1502/21.01.2015
πρόσκληση της Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα σε όλα τα μέλη.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
δεκατεσσάρων (14) μελών ήταν παρόντα δέκα (10), ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ελισάβετ Κοτσάνου-Ρομβοτσάνου Πρόεδρος
1. Αθανάσιος Τσαπλαρής
2. Λουκάς Μητρόπουλος
2. Θεόδωρος Θεοδωράκης
3. Ελευθέριος Μπαϊράμης
3. Γεώργιος Καραχάλιος
4. Νικόλαος Αργυρίου
4. Πέτρος Παπαποστόλου
5. Ιωάννης Παπαθανασίου
5. Αθανασία Ψάλτη
6. Λεωνίδας Σακελλαρίου
7. Ευάγγελος Γρηγοράτος
8. Αλέξανδρος Κυριακίδης
9. Αριστείδης Παπαλάιος
Στη συνεδρίαση παρευρέθη η Ειδική Σύμβουλος Δημάρχου Δελφών για θέματα
Τουρισμού κ. Μαρία Δήμου.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ευαγγελία Φέλλου, γραμματέα της Επιτροπής.
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα
έθεσε υπόψη της Επιτροπής, την ακόλουθη πρόταση συνεργασίας που απέστειλε η
επιχείρηση URBOTOUR η οποία παρέχει καινοτόμες λύσεις τεχνολογίας για τον
τουρισμό:
Σε κάθε αξιοθέατο που επιλέγει ο Δήμος, τοποθετείται μια πινακίδα με έναν κωδικό,
barcodeτύπου QR, που διαβάζεται από κινητά. Όταν ο επισκέπτης σκανάρει τον
κωδικό με τον κινητό του, ανοίγει αυτόματα μια ιστοσελίδα για το αξιοθέατο που
βρίσκεται, μέσα από την ιστοσελίδα www.urbotour.com.
Η ιστοσελίδα έχει σε πολλές γλώσσες πληροφορίες για το αξιοθέατο, φωτογραφίες,
εκδηλώσεις, ωράριο λειτουργίας, στοιχεία επικοινωνίας, σύνδεση με μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, πρόταση άλλων αξιοθέατων κ.α.
Στην υπηρεσία περιλαμβάνεται και η δωρεάν εφαρμογή Traveller Companion, ένας
πλήρης ηλεκτρονικός, τουριστικός οδηγός για κινητά, που θα έχει όλα τα αξιοθέατα
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που επιλέγει ο δήμος, και ήδη περιλαμβάνει όλους τους δήμους και όλες τις
επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας.
Την εφαρμογή μπορείτε να κατεβάσετε σε συσκευές με Android ή iOS της Apple.
Επίσης περιλαμβάνεται περιβάλλον διαχείρισης, που σημαίνει ότι ο δήμος μπορεί
να αλλάζει το κείμενο, να προσθέσει γλώσσες, φωτογραφίες, εκδηλώσεις και νέα
αξιοθέατα, όποτε το επιθυμεί, χωρίς περιορισμό και χωρίς κόστος.
Αυτήν τη στιγμή χρησιμοποιείται από τους Δήμους Βοΐου, Μαλεβιζίου, Πύλης και
έχει εγκριθεί προς κατασκευή από άλλους 24 Δήμους: Αγιάς, Αγκιστρίου, Αμοργού,
Βέροιας, Γόρτυνας, Δίου-Ολύμπου, Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, Επιδαύρου,
Ζαγοράς-Μουρεσίου, Καρπάθου, Κηφισιάς, Κύθνου, Μεσολογγίου,Νέας Ζίχνης,Νέας
Προποντίδας,Νισύρου, Παγγαίου, Πωγωνίου, Σαμοθράκης, Σερρών, Σκιάθου,
Τοπείρου, Φολέγανδρου και Φούρνων.
Από το δήμο απαιτείται έγκριση δημοτικού συμβουλίου.
Για έγκριση μέχρι 28/2/2015, η υπηρεσία θα είναι δωρεάν για πάντα.
Να σας σημειώσω ότι μόνο η εφαρμογή για κινητά που δίνουμε δωρεάν, στην αγορά
κοστίζει χιλιάδες ευρώ.
Τα δικά μας έσοδα (της URBOTOUR) προέρχονται από διαφημίσεις, τις οποίες θα
βρούμε εμείς (η εταιρία), δεν εμπλέκεται ο Δήμος.
Το μόνο κόστος για το Δήμο είναι η κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων, οι
οποίες πρέπει ως ελάχιστη απαίτηση να είναι πλαστικοποιημένες εκτυπώσεις σε
φύλλο αλουμινίου, με ελάχιστο μέγεθος 20x30 εκατοστά.
Τις πινακίδες τις φτιάχνετε σε κατασκευαστή της επιλογής σας ή προαιρετικά
μπορούμε να σας τις παρέχουμε κι εμείς (με κόστος 30 ευρώ ανά πινακίδα).
Ο ελάχιστος αριθμός πινακίδων είναι 10, χωρίς περιορισμό για μέγιστο αριθμό.
Η Πρόεδρος αναφερόμενη στις δυνατότητες που προσφέρει η ανωτέρω εφαρμογή
ανέφερε μεταξύ άλλων ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο εργαλείο προώθησης του
συνόλου του τουριστικού προορισμού του Δήμου Δελφών και το οποίο προσφέρει
παράλληλα ευκαιρία και στους τοπικούς επαγγελματίες να προβληθούν
επωφελούμενοι από την εγκατάσταση της εφαρμογής από το Δήμο. Ομόφωνα και τα
μέλη συμφώνησαν πως θα πρέπει να προχωρήσει ο Δήμος στην αποδοχή της
παραπάνω προσφοράς και ταυτόχρονα να τοποθετηθούν πινακίδες σε όλες της
Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Δελφών και στα σημεία ενδιαφέροντος αυτών.
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 02/2015…»
Στη συνέχεια ο κ. Ταγκαλής επεσήμανε πως αν δεν δοθεί έγκριση για τοποθέτηση
πινακίδων έξω από τα μουσεία και τα σημεία ενδιαφέροντος, θα χαθεί όλο το νόημα
της συγκεκριμένης δράσης.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την Αντιδήμαρχο, είδε την αριθ. 1/2015 απόφαση
της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, και μετά από διαλογική
συζήτηση,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την εγκατάσταση δωρεάν τουριστικής εφαρμογής μέσω της
ιστοσελίδας της εταιρείας URBOTOUR για τουριστικά αξιοθέατα και σημεία
ενδιαφέροντος στο Δήμο Δελφών.
Στην παρούσα απόφαση μειοψήφισε ο κ. Ιωσηφίδης.
Οι Δ.Σ.: Γ.Δρακάκης, Π.Μέγκος, Π.Κασούτσα, Ν.Σταντζούρης, δήλωσαν
«παρόντες». Λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι σύμφωνα με το άρθρο 96 παρ. 5 του
Ν.3463/2006 (ΔΚΚ).

ΑΔΑ: 7ΩΣΒΩ9Θ-Ψ8Ρ

………………………………………………………………..
Αφού συντάχτηκε το παρόν υπογράφεται
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Ακριβές απόσπασμα
Άμφισσα 05.02.2015
Η Πρόεδρος
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΠΙΛΑΛΑ - ΤΣΑΚΙΡΗ

Τα

Μέλη

