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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αναρτητέα στο διαδίκτυο
Αγιά, 01.06.2020
Αριθμ. πρωτ.: 4499

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Τ.Κ.: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
6ης/

83/2020

από το πρακτικό της
29.05.2020 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων
Θέμα 16ο :

Έγκριση δημιουργίας σημείων πληροφόρησης κοινού - Σύσταση Επιτροπής.

Στην Αγιά, σήμερα Παρασκευή 29.05.2020, ώρα 19:00 μ.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό
Συμβούλιο Αγιάς, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τεύχος Α’), μετά την με αριθμό πρωτοκόλλου
4314/25.05.2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 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 τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
Αναστασίου Ιωάννης
4.
Γαλλής Γεώργιος
5.
Γιάνναρος Γεώργιος
6.
Ευσταθίου Ηλίας
7.
Κασίδας Ιωάννης
8.
Κατσιάβας Αστέριος
9.
Κορδίλας Δημήτριος
10.
Καφετσιούλης Απόστολος
11.
Κρανιώτης Ευάγγελος
12.
Μακροβασίλης Βασίλειος
13.
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
14.
Μπαρμπέρης Πέτρος
15.
Μπατζιόλας Ζάχος
16.
Μπελιάς Αντώνιος
17.
Ντάγκας Νικόλαος
18.
Ολύμπιος Αθανάσιος
19.
Σκαρκάλης Χρήστος
20.
Σμυρλής Βασίλειος
21.
Σωτηρίου Βασίλειος
22.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23.
Τσιαγκάλης Νικόλαος
24.
Τσιντζιράκος Ιωάννης
25.
Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
26.
Αλεξανδρίδου Βασιλική
27. Καλαγιάς Γρηγόριος

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Παρασκευή 29.05.2020, ώρα 22:10.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
ήταν παρών ο Πρόεδρος της Κοινότητας Δήμητρας Ευάγγελος Δολμές.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε, με χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, ο διοικητικός υπάλληλος
Ιωάννης Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 16ο :

Έγκριση δημιουργίας σημείων πληροφόρησης κοινού - Σύσταση Επιτροπής.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Νικόλαος Ντάγκας, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών
Προγραμμάτων, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Είναι μια ιδέα που εφαρμόζεται στο εξωτερικό.
Μπορεί ο Δήμος να δώσει σε κάθε περιοχή – χωριό ή οικισμό μια πινακίδα (την κλασική το σηματάκι με
το- I-διεθνώς αναγνωρίσιμο).
Τρόπος
Η δράση απευθύνεσαι σε επαγγελματικούς χώρους επισκέψιμους από κόσμο (ΣΜ – καφέ - εστιατόριαεμπορικά – ψιλικά, χώρους διαμονής, κλπ.). Ο επαγγελματίας «κερδίζει» την πιθανή επισκεψιμότητα για
κόσμο που θα μπει να ρωτήσει με ότι αυτό συνεπάγεται. Η περιοχή μας έχει πιθανά πολλά σημεία και
δυνατότητα πληροφόρησης.
Για το Δήμο δεν προκύπτει κάποιο κόστος από αυτή τη διαδικασία, παρά μόνο των πινακίδων.
Προδιαγραφές - Δεσμεύσεις
- Σημείο με εμφανής προθήκης εναπόθεσης διαφημιστικού υλικού και αποδοχή από οποιονδήποτε θέλει
να τοποθετήσει υλικό. Σχέδιο που θα καταλήξουμε εμείς ή προτεινόμενα με επιλογές η και με έγκριση
από εμάς άλλης προθήκης.
- Το κόστος δημιουργίας προθήκης είναι του ενδιαφερόμενου.
- Γνώση Αγγλικών τουλάχιστον κάποιων ατόμων.
- Διαθεσιμότητα για εξυπηρέτηση.
- Πρόσκληση σε όλους για ενδιαφέρον.
- Σε περίπτωση περισσοτέρων της μιας αιτήσεων θα διενεργείται κλήρωση.
- Το σήμα θα δίνεται ανά έτος το σήμα για τον καθένα ή μπορούμε και για 2 αν δεν υπάρχουν πολλοί ,με
κυλιόμενη ροή και κλήρωση.
- Σε περίπτωση μη τήρησης χάνει το σήμα και δεν το ξαναπαίρνει.
- Το ενδιαφερόμενο κατάστημα να βρίσκεται σε κεντρική οδό κίνησης.
- Το κατάστημα να πληροί τις αισθητικές και υγειονομικές προϋποθέσεις.
Προτείνεται:
1. Η δημιουργία πενταμελούς (5) Επιτροπής (2 Δημοτικό Συμβούλιο, 1 εκπρόσωπος Συλλόγων, 1
συνεργάτης Δήμου-υπάλληλος Τεχνικής και 1 Αρχιτέκτονα της Περιοχής εθελοντής).
2. Εργασία Επιτροπής:
- Σύνθεση - Ανάρτηση- Επικοινωνία - Αποδοχή αιτήσεων – αξιολόγηση - Εύρεση σχεδίων για
αρχάριο – Παρακολούθηση, αποδοχή παραπόνων και αξιολόγηση –
- Στην επιτροπή μπορεί να συνδράμει ο επόπτης καθαριότητας που έχουμε με τετράμηνη σύμβαση
στον Δήμο μας.
3. Γραμματειακή υποστήριξη θα παρέχεται από την Αντιδημαρχεία Τουρισμού».
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Για το θέμα καταγράφηκαν, με τη χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων, οι παρακάτω τοποθετήσεις:
- Ιωάννης Κασίδας, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» είπε στην
τοποθέτησή του: «Έχουμε τις επιφυλάξεις μας ως προς τις πληροφορίες που θα παρέχονται και τον τρόπο
που θα ελέγχονται αυτές. Θα καταψηφίσουμε».

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Αντιδημάρχου Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων,
- την εισήγηση του δημοτικού Συμβούλου Νικόλαου Τσιαγκάλη,
- τις διατάξεις των άρθρων 65 και 70 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε κατά πλειο ψηφία
1. Εγκρίνουμε τη δημιουργία σημείων πληροφόρησης κοινού, σε κάθε περιοχή – χωριό ή οικισμό του
Δήμου τα οποία θα φέρουν το επίσημο σήμα i (information) που παραπέμπει στην πληροφόρηση
διεθνώς. Η δράση απευθύνεται σε επαγγελματικούς χώρους επισκέψιμους από κόσμο (Σουπερμάρκετ –
καφέ - εστιατόρια-εμπορικά – ψιλικά, χώρους διαμονής, κλπ).
2. Συγκροτούμε πενταμελής Επιτροπή αποτελούμενη από:
- Νικόλαος Ντάγκας Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με
αναπληρωτή του τον Ιωάννη Τσιντζιράκο δημοτικό Σύμβουλο.
- Ολύμπιος Αθανάσιος δημοτικός Σύμβουλος με αναπληρωτή του τον Κορδιλα Δημήτριο
δημοτικό Σύμβουλο.
- Κανδηλάρης Βασίλειος μέλος του Συλλόγου Καταστηματαρχών Παραλιών, με αναπληρωτή του
τον Κορδίλα Στέφανο μέλος της Ολκις.
- Μπαρτζώκα Αθανασία υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αγιάς με αναπληρώτριά της
την Ευμορφία Ντουλούλη υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Αγιάς
- Θεόδωρος Σουλιώτης, Εθελοντής Πολιτικός Μηχανικός με αναπληρωτή του τον Μανωλιδης
Αντωνης Πολιτικός Μηχανικός
3. Ορίζουμε τις παρακάτω προδιαγραφές και δεσμεύσεις των σημείων πληροφόρησης κοινού:
- Πρόσκληση σε όλους για ενδιαφέρον.
- Σημείο με εμφανής προθήκη εναπόθεσης διαφημιστικού υλικού και αποδοχή από οποιονδήποτε
θέλει να τοποθετήσει υλικό. Το σχέδιο των σημείων πληροφόρησης κοινού θα είναι αυτό που
επιλέξουμε εμείς ή προτεινόμενα με επιλογές η και με έγκριση από εμάς άλλης προθήκης.
- Το ενδιαφερόμενο κατάστημα θα πρέπει να βρίσκεται σε κεντρική οδό κίνησης.
- Το κατάστημα να πληροί τις αισθητικές και υγειονομικές προϋποθέσεις.
- Το κόστος δημιουργίας προθήκης είναι του ενδιαφερόμενου.
- Ο ενδιαφερόμενος θα προηγείται έναντι των άλλων εφόσον γνωρίζει τουλάχιστον αγγλικά.
- Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να έχει διάθεση για εξυπηρέτηση.
- Σε περίπτωση πολλών ενδιαφερομένων θα διενεργείται κλήρωση.
- Το σήμα θα δίνεται ανά έτος για τον καθένα ή και για δύο (2) αν δεν υπάρχουν πολλοί, με
κυλιόμενη ροή και κλήρωση.
- Σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων ο κάτοχος του σημείου χάνει το σήμα και δεν το
ξαναπαίρνει.
Καταψήφισαν οι: Κασίδας Ιωάννης (επικεφαλής) και Σωτηρίου Βασίλειος, δημοτικοί Σύμβουλοι της
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς», για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό κομμάτι της
παρούσας.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 84/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης
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