
Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ
 της 20/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα τριάντα  (30) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και  
ώρα 13:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου,  ύστερα από την  με  αριθ.  20/20.12.2013 
έγγραφη  πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δ.Σ.  κ.  Δημητρίου  Ζαγγίλα,  η  οποία  επιδόθηκε  και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται ο Δήμαρχος 
κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                        
   

Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Ζαγγίλας Δημήτριος 15 Ευαγγελινός Δημήτριος
2 Πύρρος Ιωάννης 16 Σιμώνης Ιωάννης
3 Βορδός Χρήστος 17 Λαφαζάνης Βασίλειος
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18 Γκολόης Γεώργιος
5 Λιόντας Γεώργιος 19 Αβέρης Αθανάσιος
6 Σαράντη Μαρία
7 Δημητριάδης Χρήστος
8 Χλιούμης Ανδρέας
9 Λακρός Αλέξανδρος
10 Σοφοτάσιος Χρήστος
11 Βουλγαράκης Χρυσόστομος
12 Κοντογιώργης Δημήτριος
13 Παπανικολάου Ευτυχία
14 Μπογδάνος Κων/νος

ΑΠΟΝΤΕΣ : 

Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Βαγιωνάς Αθανάσιος
2 Πλιάκος Αστέριος
3 Παρθενιώτης Νικόλαος
4 Μπάτσιος Αστέριος
5 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα
8 Γκλάβας Γεώργιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, για την τήρηση 
των πρακτικών. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι  οι  Πρόεδροι των Δημοτικών και  Τοπικών Κοινοτήτων και  δεν 
παραβρέθηκε κανείς.

Αριθμός θέματος: 2ο κατεπείγον Υποβολή πρότασης στην Ε.Ε.Τ.Α.Α.    Α.Ε. για 
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

Αριθμός Απόφασης :501

Ο  Πρόεδρος του  Δημοτικού  Συμβουλίου κ.  Ζαγγίλας  Δημήτριος,  εισηγούμενος  το  2ο 
κατεπείγον θέμα, μετά και την συναίνεση του  κ.  Δημάρχου  για την συζήτηση του θέματος και την 
ομόφωνη έγκριση των μελών του Δ.Σ. για την κατεπείγουσα συζήτηση του θέματος  τόνισε τα εξής : 
«Καλείται  το Δ.Σ.  να πάρει  απόφαση για την υποβολή πρότασης με τίτλο  «Οδηγός Πόλης Δήμου 
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Πολυγύρου» και  προϋπολογισμό  61.500,00  €  συμπεριλαμβανομένου  του  αναλογούντος  ΦΠΑ,  στο 
πλαίσιο της με Αρ. Πρωτ.: 59 Πρόσκλησης του Ε.Φ.Δ. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων στο  
πλαίσιο του  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 - «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής», του 
Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση,  το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

Αντικείμενο  του  προτεινόμενου  έργου  είναι  η  ανάπτυξη  μιας  διαδικτυακής  πλατφόρμας 
γεωχωρικών πληροφοριών που θα προσφέρει Ψηφιακές Υπηρεσίες προς τους Πολίτες σε πραγματικό 
χρόνο μέσω σύγχρονων διαδραστικών εφαρμογών και προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής.

Οι  υπηρεσίες  αυτές  θα  αφορούν  στην  ψηφιακή  απεικόνιση  γεωχωρικά  συσχετισμένων 
πληροφοριών  σχετικά με  την  ευρύτερη περιοχή αρμοδιότητας  του Δήμου,  οι  οποίες  θα καλύπτουν 
θεματικές ικανές να αποτελέσουν ένα πλήρη Οδηγό Δήμου (σημεία ενδιαφέροντος, δρομολόγια ΜΜΜ, 
επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και υποδομές κ.α.)

Γενικά το σύστημα περιλαμβάνει λειτουργίες σχετικές με:
• απεικόνιση και εύρεση σημείων ενδιαφέροντος ανά θεματική κατηγορία.
• απεικόνιση και εύρεση δρομολογίων και στάσεων ΜΜΜ.
• εντοπισμό και απεικόνιση διευθύνσεων και περιοχών.
• εντοπισμό και απεικόνιση δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών.
• εντοπισμό και απεικόνιση επιχειρήσεων και επαγγελματιών.
• εύρεση βέλτιστων διαδρομών μεταξύ επιλεγμένων σημείων.
• απεικόνιση θέσεων στάθμευσης.
• καθορισμό και απεικόνιση προτεινόμενων θεματικών διαδρομών στην περιοχή ενδιαφέροντος.
• απεικόνιση εκδηλώσεων και γεγονότων.
• croudsourcing (απεικόνιση (tagging)  σημείων ενδιαφέροντος  και  φωτογραφιών,  περιγραφών 
από επισκέπτες του site, επιχειρήσεων από επιχειρηματίες κ.α.).

Το έργο στοχεύει να παρέχει ψηφιακά τις παρακάτω Υπηρεσίες προς Πολίτες, Επιχειρήσεις και  
Φορείς:

• Υπηρεσία απεικόνισης και εύρεσης σημείων ενδιαφέροντος ανά θεματική κατηγορία.
• Υπηρεσία απεικόνισης και εύρεσης δρομολογίων και στάσεων ΜΜΜ.
• Υπηρεσία εντοπισμού και απεικόνισης διευθύνσεων και περιοχών.
• Υπηρεσία εντοπισμού και απεικόνισης δημόσιων υπηρεσιών και υποδομών.
• Υπηρεσία εντοπισμού και απεικόνισης επιχειρήσεων και επαγγελματιών.
• Υπηρεσία εύρεσης βέλτιστων διαδρομών μεταξύ επιλεγμένων σημείων.
• Υπηρεσία απεικόνισης θέσεων στάθμευσης.
• Υπηρεσία  καθορισμού  και  απεικόνισης  προτεινόμενων  θεματικών διαδρομών  στην  περιοχή 
ενδιαφέροντος.
• Υπηρεσία απεικόνισης εκδηλώσεων και γεγονότων.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση,  και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει Ομόφωνα

Την υποβολή πρότασης με τίτλο «Οδηγός Πόλης Δήμου Πολυγύρου» και προϋπολογισμό 
61.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 59 
Πρόσκλησης του Ε.Φ.Δ. ΕΕΤΑΑ Α.Ε. για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  2  -  «ΤΠΕ  και  Βελτίωση  της  Ποιότητας  Ζωής»,  του  Ε.Π.  Ψηφιακή 
Σύγκλιση,  το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ.

   Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 501/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η
Υπογραφή              Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 31 -12-2013

Μ.Ε.  ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΑΓΓΙΛΑΣ
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