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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της 14
ης

/ 28-11-2014 

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Θέμα 2
ο
:  Έγκριση υλοποίησης της υπηρεσίας: «Urbo Tour – Τουριστική Εφαρμογή για 

Δήμους».  

 

Στην Αγιά, σήμερα 28 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:30 μ.μ., στην αίθουσα 

συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 15761/24-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

κου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 6 του Ν.4071/2012 και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και 

επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των Δημοτικών και 

Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 και την παρ. 6 του άρθρου 77 του 

Ν.4172/2013. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Προεδρεύων διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε 

σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος  

2. Αγγελακόπουλος Ρίζος 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιαννουλέα Χριστίνα 

6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος 7. Ζιούλη Αναστασία 

8. Καλαγιάς Γρηγόριος 9. Κασίδας Ιωάννης 

10. Κούκας Γεώργιος 11. Λέτσιος Βασίλειος 

12. Μάρκου Σωτήριος 13. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα) 

14. Μασούρας Γεώργιος 15. Ολύμπιος Αθανάσιος 

16. Ριζούλης Στέφανος 17. Σιμούλης Θωμάς 

18. Σμυρλής Βασίλειος 19. Τριανταφύλλου Ευθύμιος 

20. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

21. Γιάνναρος Γεώργιος 22. Αράπης Χρήστος 

23. Μπάτσικας Βασίλειος 24. Μπεϊνάς Αντώνιος   

25. Σκαρκάλης Χρήστος 26. Σουλιώτης Θεόδωρος 

27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος  

που δεν προσήλθε αν και κλήθηκε νόμιμα. 

 

Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των 

Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι κ.κ.: Έξαρχος 

Αστέριος (Μαρμαρίνης), Κεραμεύς Δημήτριος (Ποταμιάς), Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), 

Μόσχος Θεόδωρος (Νερομύλων), Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας) και 

Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου). 
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος Αγιάς κ. Γκουντάρας Αντώνης, ο 

Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Σπανός Ιωάννης και η Προϊσταμένη 

Τεχνικών Υπηρεσιών κα Μπαρτζώκα Αθανασία. Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο ειδικός 

γραμματέας Μπουρνάκας Ιωάννης. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης..... 

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων:  

 

Θέμα 2
ο
:  Έγκριση υλοποίησης της υπηρεσίας: «Urbo Tour – Τουριστική Εφαρμογή για 

Δήμους».  

 

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κα Αθανασία Μπαρτζώκα 

που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής: 

 

«H ατομική επιχείρηση «Παναγιώτης Καρόπουλος» με την από 7/11/2014 επιστολή της προς το Δήμο 

Αγιάς μας ενημέρωσε για τη δυνατότητα συμμετοχής του Δήμου μας στην υπηρεσία: «Urbo Tour – 

Τουριστική Εφαρμογή για Δήμους». 

 

Σύμφωνα με τη σχετική επιστολή η συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί ως εξής: «Σε κάθε αξιοθέατο 

που επιλέγει ο Δήμος τοποθετείται μία πινακίδα με έναν κωδικό (barcode) που «διαβάζεται» από 

κινητά τηλέφωνα. Όταν ο επισκέπτης σκανάρει τον κωδικό με το κινητό του, ανοίγει αυτόματα μια 

ιστοσελίδα για το αξιοθέατο στο οποίο βρίσκεται. Η ιστοσελίδα περιέχει ποικίλες πληροφορίες όπως 

φωτογραφίες, εκδηλώσεις, προτάσεις για άλλα αξιοθέατα στην περιοχή, κ.α. 

 

Η υπηρεσία περιλαμβάνει περιβάλλον διαχείρισης που συνεπάγεται τη δυνατότητα του Δήμου να 

αλλάζει κείμενα, να προσθέτει γλώσσες, φωτογραφίες, εκδηλώσεις και νέα αξιοθέατα, ανά πάσα 

στιγμή, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση».  

 

Στην υπηρεσία περιλαμβάνεται και η δωρεάν εφαρμογή TravellerCompanion, η οποία αποτελεί έναν 

πλήρη ηλεκτρονικό τουριστικό οδηγό για κινητά που περιλαμβάνει ήδη πληθώρα συνεργαζόμενων 

Δήμων και επιχειρήσεων. 

 

Στην επιστολή αποσαφηνίζεται ότι για τη συμμετοχή του Δήμου στη συγκεκριμένη υπηρεσία απαιτείται 

εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ σε περίπτωση λήψης της απόφασης μέχρι 

31/12/2014 η υπηρεσία είναι δωρεάν για πάντα. 

 

Ο Δήμος επιβαρύνεται με το κόστος κατασκευής και τοποθέτησης των πινακίδων στα αξιοθέατα που 

επιθυμεί, με ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό τις 10 πινακίδες. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε να εγκρίνετε με απόφασή σας την υλοποίηση από τον Δήμο Αγιάς 

της υπηρεσίας: "Urbo Tour – Τουριστική Εφαρμογή για Δήμους"». 

 

Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Δώτιον Πεδίον» κ. Καλαγιάς 

Γρηγόριος είπε στην τοποθέτησή του: «Θέλουμε την τουριστική προβολή του Δήμου μας. Θα 

υπερψηφίσουμε αρκεί το κόστος της κάθε πινακίδας να μην ξεπεράσει τα 30€». 

 

Ο δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Μάρκου Σωτήριος είπε στην τοποθέτησή του: «Πρέπει 

δούμε κάποια πράγματα. Το πρώτο εάν για τη δομή της πινακίδας που θα φτιάξουμε εμείς υπάρχει 

κάποια δέσμευση για διαφημίσεις ή θα είναι καθαρά δικό μας το μοτίβο. Ένα δεύτερο, γι αυτό και 
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επιθυμώ να μετατεθεί ή συζήτησή του στην επόμενη συνεδρίαση, είναι να γίνει μια έρευνα ως προς την 

προσβασιμότητα και τη φιλικότητα και για το εάν προκύπτουν χρεώσεις στον απλό χρήστη. Επίσης να 

ερευνήσουμε τον σύνδεσμο στον οποίο θα παραπέμπει η εφαρμογή και να διασφαλίσουμε ότι τελικά η 

διαφήμιση δεν θα είναι αρνητική. Μπορούμε σε συνεργασία  με την τεχνική υπηρεσία να κάνουμε αυτή 

την περαιτέρω έρευνά μας γιατί μου ακούγεται πολύ ωραίο για να είναι αληθινό». 

 

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη : 

- την εισήγηση της Προϊσταμένης του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,  

- την από 7/11/2014 επιστολή της ατομικής επιχείρησης «Παναγιώτης Καρόπουλος», 

- τις τοποθετήσεις των δημοτικών Συμβούλων, 

και μετά από συζήτηση 

 

Αποφασίζει ομόφωνα  

 
Α. Εγκρίνει την υλοποίηση από τον Δήμο Αγιάς της υπηρεσίας: "Urbo Tour – Τουριστική 

Εφαρμογή για Δήμους", για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 211/2014. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Αργυρούλης Ιωάννης 
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