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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..16η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 1ης-8-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..215/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..16ης/1-8-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .1η Αυγούστου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
..22812/28-7-2017.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟ∆ΙΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ∆.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισµού 25.000,00€ (µε ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου 
για τη στάθµευση οχηµάτων και αποθήκευση εργαλείων της υπηρεσίας 
πρασίνου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού  µειοδότη  συνοπτικού διαγωνισµού για την «Παροχή υπηρεσιών 
µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις», προϋπολογισµού δαπάνης 72.419,60€ συµπ/νου 
ΦΠΑ 24%.». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
Χανιώτη Παναγιώτας (13.000,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2017». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Αντικατάσταση 
Μεµβρανών του Συστήµατος Χλωρίωσης Πόσιµου Νερού στα Αντλιοστάσια 
της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού 
∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για 
τον Έλεγχο και Πιστοποίηση Καλαθοφόρων Οχηµάτων του ∆ήµου»». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση  Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την Προµήθεια Υπηρεσίας Ταφών – Εκταφών στα Κοιµητήρια 
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων». 
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ΘΕΜΑ 9ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης 
Συσκευής Λειτουργίας και Ελέγχου (Controller) της Γεννήτριας (Η/Ζ) του 
Αντλιοστασίου Πόσιµου Ύδατος της ∆.Ε. ∆ιονύσου στη Θέση Τρία Πεύκα». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών 
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 11ης Ιουλίου 2017 για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών 
διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων ∆.Κ. ∆ροσιάς έτους 
2017», προϋπολογισµού 500.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τις συνδροµές στις 
υπηρεσίες ∆ΗΜΟΣΝΕΤ και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ». 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 

«Παροχή εξειδικευµένης στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος του ∆ήµου µε σκοπό την προστιθέµενη αξία στο έργο 
της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού, µέσω των διεθνών µεθόδων 
διαχείρισης (Project Management)» ∆ήµου ∆ιονύσου, για το έτος 
2017» - CPV 79411000-8 «Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα 
γενικής διαχείρισης». Α∆ΑΜ: 17REQ001757224 και β) της 
διαδικασίας». 

ΘΕΜΑ 14ο: «Ανάθεση σε δικηγόρο αίτησης ακύρωσης και παντός ενδίκου 
µέσου σχετικά µε τη λειτουργία του κτηµατολογίου στο υποθηκοφυλακείο». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Τσούκας Παναγιώτης   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος   4. Κοντάκης Κυριάκος  
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Στάικος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
Θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..215/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 

«Παροχή εξειδικευµένης στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος του ∆ήµου µε σκοπό την προστιθέµενη αξία στο έργο 
της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού, µέσω των διεθνών µεθόδων 
διαχείρισης (Project Management)» ∆ήµου ∆ιονύσου, για το έτος 
2017» - CPV 79411000-8 «Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα 
γενικής διαχείρισης». Α∆ΑΜ: 17REQ001757224 και β) της 
διαδικασίας». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
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Έχοντας υπόψη: 
 

1. τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 
3852/2010 (η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός 
από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 
δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 
µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις), 

2. τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες-
Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06, 

3. τις διατάξεις του  άρθρο 11 του Ν.4013/2011 «Σύσταση Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 

4. τo Π.∆. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες, 
5. το Ν. 4412/2016 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών,  
6. την 49/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

εγκρίθηκε η σκοπιµότητα της παροχής υπηρεσίας «Παροχή 
εξειδικευµένης στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος του ∆ήµου µε σκοπό την προστιθέµενη αξία στο έργο 
της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού, µέσω των διεθνών µεθόδων 
διαχείρισης (Project Management)» 
 

 
Πλαίσιο 
 
Σύµφωνα µε το 31757/2.10.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και 
∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, «η αναζήτηση εξειδικευµένης στήριξης από 
εξωτερικούς συµβούλους στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων, 
εφόσον οδηγεί σε συγκεκριµένη προστιθέµενη αξία στο έργο των υπηρεσιών 
και στη µεταφορά τεχνογνωσίας στους υπαλλήλους, είναι επιτρεπτή, 
λαµβάνοντας κάθε φορά υπόψη την πραγµατική ικανότητα του ∆ήµου, τα 
βήµατα προετοιµασίας που έχει µε ίδιες δυνάµεις κάνει, αλλά και το 
επιδιωκόµενο από τη συνεργασία αποτέλεσµα». 
 
Η Υπηρεσία Προγραµµατισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου έχει απωλέσει το 
τελευταίο διάστηµα, λόγω κυρίως παραιτήσεων και µετατάξεων, βασικά 
στελέχη που είχαν επιφορτιστεί µε την εκπόνηση του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος του ∆ήµου κατά την προηγούµενη προγραµµατική περίοδο. 
Παρόλα αυτά, έχει ήδη ολοκληρωθεί πολύ σηµαντικό έργο που καλύπτει µε 
άριστο τρόπο το βασικότερο κοµµάτι της Ενότητας 1 «Στρατηγικός 
Σχεδιασµός» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2015-2019.        
 
Για την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράµµατος και ιδιαίτερα των 
Ενοτήτων 2 & 3 µε τίτλο «Επιχειρησιακός Προγραµµατισµός» & «Οικονοµικός 
προγραµµατισµός και δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης» αντίστοιχα, 
(Υπουργική Απόφαση 18183/2007 (ΦΕΚ 534Β’/2007) όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα), πρέπει να συνταχθούν τα κεφάλαια 2.1 
«Στόχοι και δράσεις» και 2.2 «Τετραετής προγραµµατισµός των δράσεων» για 
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την Ενότητα 2 και 3.1 «Οικονοµικός Προγραµµατισµός» και 3.2 «∆είκτες 
παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράµµατος» για την Ενότητα 3.  
 
Σε αυτό το πλαίσιο, µε την αναζήτηση εξειδικευµένης στήριξης εξωτερικού 
συµβούλου, παρουσιάζεται µοναδική ευκαιρία για την επίτευξη 
συγκεκριµένης προστιθέµενης αξίας στο έργο της Υπηρεσίας 
Προγραµµατισµού και µεταφορά πραγµατικής τεχνογνωσίας στους 
υπαλλήλους που θα εκπονήσουν το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, µέσα από 
την εξοικείωση τους µε τη λογική και τα εργαλεία του σύγχρονου Project 
Management και µε τρόπο που θα δηµιουργήσει το απαραίτητο κεκτηµένο 
«θεσµικής µνήµης» προς χρησιµοποίηση και για τις µελλοντικές περιόδους 
επιχειρησιακού προγραµµατισµού.   
 
Στο πλαίσιο λοιπόν της ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 
2015-2019 του ∆ήµου ∆ιονύσου, και µε στόχο την πραγµατική προστιθέµενη 
αξία στο µέχρι τώρα έργο της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού, είναι 
απαραίτητο να εκπονηθούν εργασίες που ακολουθούν το σύγχρονο 
διεθνές πρότυπο του Project Management για κάθε Ενότητα και Κεφάλαιο 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος, όπως αυτά περιγράφονται στην 
Υπουργική Απόφαση 18183/2007 (Φ.Ε.Κ. 534 Β’ / 13-4-2007) για τα 
Επιχειρησιακά Προγράµµατα των ∆ήµων. 
 
 
Τεχνική περιγραφή 
 
Όπως αναφέρεται και στην απόφαση 49/2017 του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
∆ήµου ∆ιονύσου, η εξοικείωση των στελεχών του ∆ήµου µε το σύγχρονο 
Project Management θα πραγµατοποιηθεί µέσα από τη χρήση στη δοµή και 
σε κάθε υποενότητα του Επιχειρησιακού Προγράµµατος εργαλείων όπως:  
 

• «Project Objectives Plan. Σχέδιο κύριων στόχων, συµπληρωµατικών 
στόχων και µη στόχων. 

• Project Environment Analysis. Ανάλυση περιβαλλόντων και 
αξιολόγησης κάθε περιβάλλοντος ξεχωριστά. 

• Work Breakdown Structure. ∆οµή υποενοτήτων έργου και ανάλυση 
αυτών. 

• Milestone Plan. Σχέδιο ορόσηµων έργου. 
• Project Organization Chart. Σχέδιο Οργανισµού Έργου, οµάδες 

εργασίας, επιστηµονικοί συνεργάτες, εξειδικευµένο προσωπικό και 
σχέσεις συνεργασίας και επικοινωνίας µεταξύ αυτών. 

• Project Cost Plan. Σχέδιο κοστολόγησης έργων». 
 
Με βάση τα ανωτέρω, οι εργασίες που χρειάζεται να εκπονηθούν ανά 
Ενότητα και Κεφάλαιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος είναι: 
 
Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασµός. 
Κεφάλαιο 1.1 Περιγραφή και αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης. 

1. Μελέτη και αξιολόγηση των στοιχείων και του έργου που έχει 
πραγµατοποιήσει η Υπηρεσία Προγραµµατισµού. (Milestone #1). 

2. Controlling και δηµιουργία έκθεσης ελέγχου.  
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Κεφάλαιο 1.2 Στρατηγική του Ο.Τ.Α. και αναπτυξιακές προτεραιότητες. 
1. Μελέτη και αξιολόγηση των στοιχείων και του έργου που έχει 

πραγµατοποιήσει η Υπηρεσία Προγραµµατισµού. 
2. Σύνταξη έκθεσης ελέγχου.  
3. Επιλογή Αξόνων Προτεραιότητας. 
4. SWOT Analysis δεδοµένων. 
5. Workshop για την οριστικοποίηση της Στρατηγικής του ∆ήµου. 

(Milestone #2). 
6. Controlling και δηµιουργία τελικής έκθεσης ελέγχου.  

 
Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Προγραµµατισµός. 
Κεφάλαιο 2.1 Στόχοι και ∆ράσεις. 

1. Σχέδιο στόχων (Main Objectives, Additional Objectives, Non 
Objectives) 

2. Σχέδιο Περιβαλλόντων (Environment Analysis) 
3. Ανάλυση, αξιολόγηση περιβαλλόντων και εκτίµηση επίδρασης, 

σύµφωνα και µε τις πολιτικής και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και τα 
RIS3. 

4. Workshop meeting.  
5. Πρόκριση δράσεων άµεσης υλοποίησης. (Milestone #3). 
6. Controlling και δηµιουργία τελικής έκθεσης ελέγχου.  

 
Κεφάλαιο 2.2 Προγραµµατισµός των ∆ράσεων. 

1. Work Breakdown Structure για τις δράσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας 
που προκρίθηκαν. 

2. Responsibility Matrix (Μήτρες υπευθυνότητας). 
3. Σχέδιο Ορόσηµων (Milestone Plan) για κάθε δράση. 
4. Project Organization Chart (οργανόγραµµα) για κάθε δράση. 
5. Ενδεικτικό Σχέδιο Κόστους (Project Cost Plan) για κάθε δράση. 
6. Workshop meeting για την οριστικοποίηση των παραπάνω. (Milestone 

#4). 
7. Controlling και δηµιουργία τελικής έκθεσης ελέγχου.  

 
Ενότητα 3: Οικονοµικός Προγραµµατισµός και ∆είκτες Παρακολούθησης 
και αξιολόγησης. 
Κεφάλαιο 3.1 Οικονοµικός Προγραµµατισµός. 

1. Εµπεριστατωµένη ανάλυση κόστους ανά έργο, ανά άξονα 
προτεραιότητας. 

2. Workshop meeting για την οριστικοποίηση των παραπάνω. (Milestone 
#5). 

3. Controlling και δηµιουργία τελικής έκθεσης ελέγχου.  
 
Κεφάλαιο 3.2 ∆είκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράµµατος. 

1. Επιλογή των κατάλληλων δεικτών ανά έργο ανά άξονα 
προτεραιότητας. 

2. Επιλογή πιλοτικού έργου για τον έλεγχο των δεικτών. 
3. Workshop meeting για την οριστικοποίηση των παραπάνω. (Milestone 

#6). 
4. Controlling και δηµιουργία τελικής έκθεσης ελέγχου.  
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Η προστιθέµενη αξία που αναµένεται να προσληφθεί, στοιχειοθετείται 
από τα ακόλουθα: 
 

1. Αύξηση της τεχνογνωσίας των συνεργαζόµενων µε τον ανάδοχο 
υπαλλήλων αναφορικά µε τις µεθόδους του Project Management και 
κυρίως µε τις µεθόδους κατάλληλης επιλογής χρηµατοοικονοµικών 
δεικτών για την αποτελεσµατική παρακολούθηση των δράσεων µε 
στόχο την καλύτερη επίτευξη του επιδιωκόµενου κάθε φορά 
αποτελέσµατος. 

 
2. Εφαρµογή Project Management στα επιµέρους έργα που αναφέρονται 

στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, η οποία θα αφορά και την pre Project 
Phase (την προ δηµοπράτησης φάση) αλλά και το Programme 
Management, γεγονός που θα καταστήσει όλα τα έργα διαχειρίσιµα και 
κοστολογηµένα, διευκολύνοντας τόσο την παρακολούθησή τους κατά 
την Ενότητα 3, όσο και, το σηµαντικότερο, την πιθανή χρηµατοδότησή 
τους από ευρωπαϊκά προγράµµατα (άντληση πόρων για το ∆ήµο και 
την τοπική κοινωνία, µείωση του ποσοστού ανεργίας στην τοπική 
κοινωνία από την εισροή κεφαλαίων και την χρηµατοδότηση δράσεων 
µέσω επενδυτικών και αναπτυξιακών προγραµµάτων).  

 
3. Εξοικείωση της Υπηρεσίας µε τη λογική της στοχοθεσίας και 

στοχοπροσήλωσης σε τεχνικό, οικονοµικό, χρονικό και ποιοτικό 
επίπεδο σε κάθε της δράση, η οποία θα βελτιώσει την 
αποτελεσµατικότητα των δηµοτικών δράσεων (ποιοτική και ποσοτική 
βελτίωση στην επίτευξη στόχων µε ταυτόχρονη µείωση δαπανών) και 
θα προσδώσει στον επιχειρησιακό σχεδιασµό του ∆ήµου µία 
απολύτως απαραίτητη προστιθέµενη αξία, δεδοµένων και των 
καθηµερινών προκλήσεων της οικονοµικής δυσπραγίας και της 
υποστελέχωσης που αντιµετωπίζει το σύνολο των ∆ήµων.  

 
4. ∆ηµιουργία «θεσµικής µνήµης» για τον πλέον σύγχρονο τρόπο 

δόµησης Επιχειρησιακού Προγράµµατος στη βάση διεθνών προτύπων 
Project Management, η οποία θα αποτελέσει ανεκτίµητο κεκτηµένο και 
βάση εκκίνησης για τις επόµενες προγραµµατικές περιόδους και θα 
βοηθήσει στην υπέρβαση οποιασδήποτε υποστελέχωσης υπηρεσιών.  

 
 
Τα παραδοτέα του έργου πρέπει να αποτελούνται από:  

 
• Τις επί µέρους εκθέσεις ελέγχου,  
• τα meeting minutes και agenda για κάθε οµαδική εργασία,  
• τις εκθέσεις αξιολόγησης,  
• τις SWOT Analysis,  
• τα σχέδια Στόχων, Περιβαλλόντων, Οροσήµων, Οργανογραµµάτων και 

Εκτίµησης Κόστους για κάθε έργο ανά άξονα προτεραιότητας,  
• έκθεση µε τα µαθήµατα που ελήφθησαν ώστε αυτά να εφαρµοστούν σε 

µελλοντικά έργα αλλά και να αποτελέσουν παρακαταθήκη («θεσµική 
µνήµη») για το επόµενο επιχειρησιακό σχέδιο 2019-2024 του ∆ήµου 
(lessons learned and apply to future projects).  
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Όλα τα παραπάνω θα σελιδοποιηθούν και θα παραδοθούν µε την µορφή 
τευχών ενώ παράλληλα θα παραδοθούν και σε ψηφιακή µορφή.  
 
 
Η προθεσµία του έργου έως το πέρας του Κεφαλαίου 3.2 ορίζεται σε 
τέσσερεις (4) µήνες. Η παρακολούθηση των δεικτών η οποία θα γίνει από τα 
στελέχη των Υπηρεσιών του ∆ήµου και θα συντονιστεί – βελτιστοποιηθεί από 
τον ανάδοχο. 
 
∆εδοµένης της περιορισµένης στελέχωσης της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού 
και έχοντας υπόψη την άριστη µέχρι σήµερα εργασία που έχει 
πραγµατοποιηθεί αναφορικά µε την Ενότητα 1, είναι απαραίτητη η έναρξη 
διαδικασιών υλοποίησης της εν θέµατι υπηρεσίας, µε σκοπό την 
προστιθέµενη αξία ως προς την ποιοτική – και απολύτως χρήσιµη για την 
συνολική λειτουργία του ∆ήµου – αναβάθµιση των εργασιών εκπόνησης και 
ολοκλήρωσης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος από την Υπηρεσία 
Προγραµµατισµού. 
 
 
Με βάση τα ανωτέρω, παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
∆ήµου: 

 
1. Για την έγκριση της δαπάνης για την «Παροχή εξειδικευµένης 

στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του 
∆ήµου µε σκοπό την προστιθέµενη αξία στο έργο της 
Υπηρεσίας Προγραµµατισµού, µέσω των διεθνών µεθόδων 
διαχείρισης (Project Management)» και διάθεση πίστωσης 
ποσού 15.000,00€, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%,  στον  
Κ.Α.10.6142.0034 για την εξόφληση των σχετικών δαπανών'', 
 

2. Για τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του 
Ν.4412/2016 λόγω ύψους της δαπάνης  για την παροχή υπηρεσιών 
: «Παροχή εξειδικευµένης στήριξης στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου µε σκοπό την 
προστιθέµενη αξία στο έργο της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού, 
µέσω των διεθνών µεθόδων διαχείρισης (Project 
Management)» µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής. (Π.Α.Υ.  
.......................) 

               
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες-

Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06, 
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� τις διατάξεις του  άρθρο 11 του Ν.4013/2011 «Σύσταση Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 
� τo Π.∆. 80/2016 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες, 
� το Ν. 4412/2016 περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων, Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών,  
� την 49/2017 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη δαπάνη για την «Παροχή εξειδικευµένης στήριξης στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου µε σκοπό 
την προστιθέµενη αξία στο έργο της Υπηρεσίας Προγραµµατισµού, 
µέσω των διεθνών µεθόδων διαχείρισης (Project Management)» και 
διαθέτει πίστωση ποσού €15.000,00, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%, σε βάρος του Κ.Α.10.6142.0034 για την εξόφληση των 
σχετικών δαπανών''. 
 

2. Εγκρίνει η προµήθεια της υπηρεσίας να γίνει µε τη διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 λόγω ύψους 
της δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών: «Παροχή εξειδικευµένης 
στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου 
µε σκοπό την προστιθέµενη αξία στο έργο της Υπηρεσίας 
Προγραµµατισµού, µέσω των διεθνών µεθόδων διαχείρισης (Project 
Management)» µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µόνο βάσει τιµής.  

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 

προγράµµατος «∆ιαύγεια» 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Στάικος Θεόδωρος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Τµ. Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας. 
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