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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..3η/2017..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..21/2/2017.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 49/2017.. 
                      

ΘΕΜΑ 25o: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) παροχή υποστηρικτικής υπηρεσίας 
«Παροχή εξειδικευμένης στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 
Δήμου με σκοπό την προστιθέμενη αξία στο έργο της Υπηρεσίας Προγραμματισμού, 
μέσω των διεθνών μεθόδων διαχείρισης (Project Management)». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 3ης/21-2-2017 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..21η Φεβρουαρίου 2017.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 4771/17-2-2017.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν .. 34.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
7.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
10.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
11.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
12.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
13.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
14.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
15.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
16.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   

ΑΓΓΕΛΑ. 
3. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
4. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
5. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
6. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
7. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Μπάσης 
Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Χριστόπουλος Δημήτριος 
και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Σταμάτας κ. Πέππας Ευάγγελος. 
 
Απουσίες: 

• Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογημένη 
απουσία), Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Ίσσαρης Γρηγόριος, Αυγέρη –Βουκλαρή 
Αικατερίνη(δικαιολογημένη απουσία) και Σώκου Ζωή (δικαιολογημένη απουσία) απουσίαζαν 
καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

• Ο Δ.Σ. κ. Τσουδερός Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης των ερωτήσεων  
 
Αποχωρήσεις: 

• Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα-Στέλλα Σοφία αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ. 
• Η Δ.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4ου θέματος της Η.Δ. 
• Ο Δ.Σ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος της Η.Δ. 
• Ο Δ.Σ. κ. Τσαγκαράκης Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 9ου θέματος της Η.Δ. 
• Οι Δ.Σ. κ .κ. Κρητικός Αθανάσιος, Κοντάκης Κυριάκος και Κριεμάδης Στέφανος αποχώρησαν 

κατά τη συζήτηση του 11ου θέματος της Η.Δ. 
• Οι Δ.Σ. κ .κ. Τσούκας Παναγιώτης και Ζώτου Βασιλική (Βάνα) Μιχαήλ αποχώρησαν κατά τη 

συζήτηση του 12ου θέματος της Η.Δ. 
• Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 37ου θέματος της Η.Δ. 
 
 
� Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Γεροντογιάννη Ιωάννα υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 

17.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
18.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
19.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
20.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
21.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
22.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
23.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
24.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
26.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
27.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
28.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
29.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
30.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
31.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
32.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
33.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
34.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
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� Το 37ο θέμα προτάθηκε και συζητήθηκε πριν το 8ο θέμα, λόγω της παρουσίας υπαλλήλων 
του Δήμου. 

� Το 7ο και το 10ο θέμα αποσύρθηκαν από την Η.Δ. 
 
 

..Αριθ. Απόφασης:  ..49/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 25o: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) παροχή υποστηρικτικής υπηρεσίας 

«Παροχή εξειδικευμένης στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 
Δήμου με σκοπό την προστιθέμενη αξία στο έργο της Υπηρεσίας Προγραμματισμού, 
μέσω των διεθνών μεθόδων διαχείρισης (Project Management)». 

 
 
Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..25ου.. θέματος της Η.Δ. έδωσε το λόγο στο  Δήμαρχο κ. 
Ζαμάνη Διονύσιο για να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 

Ο  Δήμαρχος κ. Ζαμάνης Διονύσιος είπε τα εξής: 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 65 § 1 περ. ζ του Ν. 3852/2010 το Δημοτικό Συμβούλιο (ΔΣ) αποφασίζει 
για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός αυτών για τα οποία η αρμοδιότητα εκ του 
νόμου ανήκει στο Δήμαρχο ή άλλο όργανο του Δήμου, ή το ίδιο το ΔΣ μεταβίβασε την 
αρμοδιότητά του. Ειδικότερα για την έγκριση διενέργειας ορισμένης προμήθειας, η αρμοδιότητα 
ανήκει στο ΔΣ και μόνο κατ' εξαίρεση σε περίπτωση απ' ευθείας ανάθεσης λόγω εξαιρετικά 
επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή 
(ΕΛ.ΣΥΝ. Τμ. 7 Πρ. 33/2012).  

Σύμφωνα με την αριθ. 228/2016 (ΑΔΑ: 7Μ37Ω93-Δ9Φ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
(ΑΔΣ) περί έγκρισης του προϋπολογισμού του Δήμου για το ο.ε. 2017 και την επικύρωσή της 
με την αριθ. πρωτ. 107119/38932/30.01.2017 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της 
αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

Σύμφωνα με τα άρθρα 203-207 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114/8.6.2006) «Κώδικας Δήµων και 
Κοινοτήτων». 

Σύμφωνα με το άρθρο 266 του Ν. 3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης» µε το οποίο 
επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραµµάτων από τους Ο.Τ.Α. α 
βαθµού. 

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 41179/23-10-2014 Υπουργική Απόφαση «Περιεχόμενο, δοµή και 
τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων των οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθµού για τη δηµοτική περίοδο 2014-2019» (ΑΔΑ: Ω2ΛΒΝ- Σ4Α). 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθµ. 18183/2.4.2007 (ΦΕΚ Β' 534/13.4.2007) Υπουργικής 
Απόφασης «Περιεχόµενο, δοµή και τρόπος υποβολής των επιχειρησιακών προγραµµάτων των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθµού» όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 
5694/11.3.2011 όµοια. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 18512007 (ΦΕΚ Α' 221/12.09.2007) 
«Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών 
προγραµµάτων των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθµού», όπως ισχύει. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 89 (ΦΕΚ Α' 213/29.09.2011) 
«Τροποποίηση του υπ’ αριθμόν 185/2007 Προεδρικού Διατάγματος «Όργανα και διαδικασία 
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κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραµµάτων των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθµού». 

Σύμφωνα με τον από Σεπτέμβριο 2011 Οδηγό Κατάρτισης Επιχειρησιακού Προγράμματος 
ΟΤΑ α βαθµού της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ). 

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 31757/2/10/2015 έγγραφο του Τμήματος Επιχειρησιακών 
Προγρ/των ΟΤΑ, της Δ/νσης Οικονομίας & Ανάπτυξης Πολιτικής Γης της Γενικής Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με 
θέμα: «Περί ανάθεσης εργασιών σε εξωτερικούς συμβούλους στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων των ΟΤΑ α΄βαθμού». 

Για την ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και ιδιαίτερα των Ενοτήτων 2 & 3 με 
τίτλο «Επιχειρησιακός Προγραμματισμός» & «Οικονομικός προγραμματισμός και δείκτες 
παρακολούθησης και αξιολόγησης» αντίστοιχα, (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 την Ενότητα 2 και 3.1 «Οικονομικός 
Προγραμματισμός» και 3.2 «Δείκτες παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος» 
για την Ενότητα 3. Μέσα από το σύγχρονο Project Management η δομή που θα ακολουθηθεί 
θα προσδώσει προστιθέμενη αξία μέσα από τις υποενότητες και την δομή που αυτές θα 
μορφώσουν με τα:  

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

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

• Work Breakdown Structure. Δομή 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. 
Στην συγκεκριμένη περίπτωση η υπηρεσία που θα προσδώσει την προστιθέμενη αξία είναι 
αφενός το Project Management των επιμέρους έργων που θα αφορά την pre Project Phase 
(την προ δημοπράτησης φάση) αλλά και το Programme Management που θα 
πραγματοποιηθεί ώστε όλα τα έργα να είναι διαχειρίσιμα και κοστολογημένα, γεγονός που θα 
διευκολύνει τόσο την χρηματοδότησή τους μέσα από την πιθανή ένταξή τους σε ευρωπαϊκά 
προγράμματα χρηματοδότησης, όσο και την παρακολούθησή τους κατά την Ενότητα 3.  

Δεδομένης της περιορισμένης στελέχωσης της υπηρεσίας προγραμματισμού και με δεδομένη 
την άριστη μέχρι σήμερα εργασία που έχει εκπονηθεί αναφορικά με την Ενότητα 1, με σκοπό 
την προστιθέμενη αξία, την έγκαιρη ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος και την 
εύρυθμη  λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου υπάρχει η ανάγκη για την έναρξη  διαδικασιών 
υλοποίησης  την εν λόγω  υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 72 του 
Ν. 3852/2010, καλούμε όπως το ΔΣ εγκρίνει την ανωτέρω περιγραφόμενη υπηρεσία , κατά τις 
κείμενες διατάξεις, ως ακολούθως: 

• παροχή υποστηρικτικής υπηρεσίας «Παροχή εξειδικευμένης στήριξης στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου με σκοπό την προστιθέμενη αξία στο έργο 
της Υπηρεσίας Προγραμματισμού, μέσω των διεθνών μεθόδων διαχείρισης (Project 
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Management)». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας θα ανέρχεται στο ποσό 
των  15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον κωδικό 
εξόδων Κ.Α. 10.6142.0034 με τίτλο:  

• «Παροχή εξειδικευμένης στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 
Δήμου με σκοπό την προστιθέμενη αξία στο έργο της Υπηρεσίας Προγραμματισμού, 
μέσω των διεθνών μεθόδων διαχείρισης (Project Management)» του προϋπολογισμού 
έτους 2017.   

CPV 79411000-8 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης» 
 
Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως επικεφαλής της παράταξης 
«Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου» κει είπε τα εξής: « Άλλο το επιχειρησιακό, άλλο το  
Project Management και άλλο η προστιθέμενη αξία. Μας φέρνετε μια ακόμη απευθείας 
ανάθεση, αναρωτιέμαι βέβαια πόσα προεκλογικά γραμμάτια αυτός ο Δήμος θα προεξοφλήσει 
και ως πότε για ένα θέμα αυτό του επιχειρησιακού σχεδίου, που οφείλατε, σύμφωνα με τη 
νομοθεσία, να στηρίξετε ενδοδημοτικά , όπως η προηγούμενη δική μας διοίκηση, μέσω της 
Διεύθυνσης προγραμματισμού και οφείλατε μέχρι να το 2015 να το φέρνατε. Άρα 
λειτουργούσατε ως τώρα χωρίς στοχοθεσία και χωρίς δείκτες υλοποίησης των στόχων σας. 
Υποχρεούστε, ως διοίκηση, να εκπονήσετε επιχειρησιακό σχέδιο, όπως και στους άλλοτς 
Δήμους της χώρας θα περιέχει επακριβή αντιστοίχιση των πολιτικών στόχων σας και με τους 
υπάρχοντες άξονες των επιχειρησιακών προγραμμάτων της χώρας, ΠΕΠ Αττικής, Τομεακά. 
Στο επιχειρησιακό που θα μας φέρετε, θα πρέπει να αξιολογήσετε και την στοχοθεσία με βάση 
συγκεκριμένα εργαλεία, τα οποία υπάρχουν δωρεάν. Οφείλετε να αναθέσετε στη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και να μη βαφτίζετε το επιχειρησιακό σχέδιο μελέτη προστιθέμενης αξίας. 
Να μην απαξιώνετε την ικανότατη υπηρεσία μας , που εσείς στελεχώσατε. Κατόπιν τούτου θα 
καταψηφίσουμε». 

Τέλος το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης, ως μέλος της παράταξης «Νέα Πνοή για το 
Διόνυσο» και είπε τα εξής: «Καταντά να είναι δαπάνη που δε θα προσθέσει κάτι και δεν 
μπορούμε να τη στηρίξουμε». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 72 και 266 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 203-207  του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-

2006, τεύχος Α΄).  
� Τις διατάξεις 89 (ΦΕΚ Α' 213/29.09.2011) τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 

18512007 (ΦΕΚ Α' 221/12.09.2007) του Προεδρικού Διατάγματος. 
� Την αριθ. 228/2016 (ΑΔΑ: 7Μ37Ω93-Δ9Φ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
� Την   Πρ. 33/2012 του Τμ. 7 του ΕΛ.ΣΥΝ.  
� Την υπ' αριθ. 41179/23-10-2014 Υπουργική Απόφαση. 
� Το υπ’ αριθμόν 31757/2/10/2015 έγγραφο του Τμήματος Επιχειρησιακών Προγρ/των ΟΤΑ, 

της Δ/νσης Οικονομίας & Ανάπτυξης Πολιτικής Γης της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. 

� Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά). 
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Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Καρασαρλή Αναστασίου, Κανατσούλη 
Ιωάννη, Τσουδερού Ιωάννη, Λουκάτου Ανθής και Φωτάκη Ιωάννη για τους λόγους που 
ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά. 
 
Οι Δ.Σ. κ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Υφαντής Ηλίας δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους 
που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά. 
 
Εγκρίνει τη Διενέργεια (Αναγκαιότητα) παροχή υποστηρικτικής υπηρεσίας «Παροχή 
εξειδικευμένης στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου με σκοπό 
την προστιθέμενη αξία στο έργο της Υπηρεσίας Προγραμματισμού, μέσω των διεθνών 
μεθόδων διαχείρισης (Project Management)» , κατά τις κείμενες διατάξεις, ως ακολούθως: 

• παροχή υποστηρικτικής υπηρεσίας «Παροχή εξειδικευμένης στήριξης στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου με σκοπό την προστιθέμενη αξία στο έργο 
της Υπηρεσίας Προγραμματισμού, μέσω των διεθνών μεθόδων διαχείρισης (Project 
Management)». Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας θα ανέρχεται στο ποσό 
των  15.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και θα βαρύνει τον κωδικό 
εξόδων Κ.Α. 10.6142.0034 με τίτλο:  

• «Παροχή εξειδικευμένης στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του 
Δήμου με σκοπό την προστιθέμενη αξία στο έργο της Υπηρεσίας Προγραμματισμού, 
μέσω των διεθνών μεθόδων διαχείρισης (Project Management)» του προϋπολογισμού 
έτους 2017.   

CPV 79411000-8 «Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα γενικής διαχείρισης». 
 
                                         
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
        ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
                                                                 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
      ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
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                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
       ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ. 
Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και με την 

ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
 


