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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..5η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..26/3/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 84/2018.. 
                      

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών 
συμβούλου για την υπηρεσία με τίτλο: «Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα 
προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και 
αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες του Δήμου». 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 5ης/26-3-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..26η  Μαρτίου 2018.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..17:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, συνεχιζόμενη 
κατόπιν διακοπής της την Τρίτη 20-3-2018 σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισμού 
λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.134/27-06-2011), 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. .. 10156/16-
3-2018.. 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 η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..32.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
6.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
7.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
8.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
9.   ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
10.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
11.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
12.  ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
13.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
14.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
2. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
3. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
4. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
5. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
7. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
8. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
9. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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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 
Άνοιξης κ. Πιπέρης Χαράλαμπος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. 
Κασαπάκης και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Χριστόπουλος 
Δημήτριος. 
 
 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 Το 31ο θέμα προτάθηκε να συζητηθεί πρώτο, λόγω της παρουσίας προσωπικού στη 

συνεδρίαση. 
 Τα θέματα με α/α 18 και 19 αποσύρθηκαν από την Η.Δ. 
 Η συνεδρίαση διεκόπη μετά την ψήφιση του 28ου θέματος της Η.Δ., λόγω ωραρίου σε 

εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 3 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου 
(Α.Δ.Σ. 134/27-6-2011) για την Τρίτη  27-3-2018 και ώρα 18:30 

 
..Αριθ. Απόφασης: 84/2018.. 
 
 ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου για την υπηρεσία με τίτλο: «Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα 
προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και 
αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες του Δήμου». 

 
Η Πρόεδρος  μετά την εκφώνηση του ..16ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο 
στο Δήμαρχο  Περιβάλλοντος κ. Ζαμάνη Διονύσιο να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Δήμαρχος κ. Ζαμάνης Διονύσιος είπε τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85Α/11-03-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση -  Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».  

15.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
16.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
17.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
18.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
19. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
20.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
21.  ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
23.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
24.  ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
25.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
26.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
27.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
28.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
29.  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
30.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
31.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
32.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 



 3/6 

2. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και 
ειδικότερα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 
και σύμφωνα με την υποπαρ.(α) της παρ. (9) και της παρ (31) της παρ.1 του άρθρου 2  
και  της παρ. (15) της παρ 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016. 

3. Το Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
και 

Σύμφωνα με την 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος, Ζ κλιμάκιο, με 
μία σειρά πράξεών του έκανε δεκτό το εξής: «Το άρθρο 65 παρ. 1 του Ν.3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) ορίζει ότι: ««1.Το Δ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα 
που αφορούν στο Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του Νόμου στην αρμοδιότητα του 
Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δ.Σ. μεταβίβασε σε Επιτροπή του», όπου 
συνάγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική 
αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου Ο.Τ.Α., 
εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα των λοιπών 
οργάνων του Δήμου. Συνεπώς μετά την ισχύ του Ν.3852/2010, το Δ.Σ. είναι αρμόδιο για τη 
λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο, ενώ η Οικονομική Επιτροπή 
είναι, καταρχήν, αρμόδια για την έγκριση μιας δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης 
(Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012) 
 
Η ανάγκη της σύγχρονης τοπικής κοινωνίας για πληροφόρηση, ιδιαίτερα για τα έργα και τις 
δράσεις που υλοποιεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι αναμφισβήτητη. Υπαγορεύεται μάλιστα και 
από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για διαφάνεια και ανοικτή πρόσβαση σε δεδομένα. Ο Δήμος με το 
παρόν έργο αποκτά την ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, 
παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου.  
 
Όλες οι Υπηρεσίες και Διευθύνσεις του Δήμου θα έχουν ανά πάσα στιγμή εύκολη πρόσβαση 
στον ψηφιακό φάκελο του κάθε έργου και θα γνωρίζουν άμεσα το στάδιο υλοποίησής του.  
Συγκεκριμένα το e-portfolio της ηλεκτρονικής διαδραστικής πλατφόρμας προγραμματισμού, 
οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου περιλαμβάνει:  
 Τη διαρκή αποδελτίωση της κάθε δράσης του Δήμου (έργο, μελέτη, υπηρεσία, προμήθεια, 

εκδήλωση) και το συσχετισμό της με ανθρωποκεντρικές παραμέτρους. 
 Την αναλυτική παρουσίαση της κάθε δράσης του Δήμου (έργο, μελέτη, υπηρεσία, 

προμήθεια, εκδήλωση) προβάλλοντας βασικά στοιχεία, φωτογραφίες, pdf αποφάσεων, 
στάδια που απαιτούνται προς ολοκλήρωση και πορεία υλοποίησης της δράσης. 

 Τη συγκεντρωτική επεξεργασία των δράσεων του Δήμου με γραφήματα και στατιστικά, 
καθώς και την κατηγοριοποίησή τους ανά κοινωνική ομάδα (π.χ. παιδιά, ηλικιωμένοι, 
επιχειρηματίες), ανά εξυπηρετούμενη πολιτική (π.χ. μείωση κόστους διαβίωσης, πολιτική 
προστασία, βελτίωση υποδομών, ορθολογική χρήση ενέργειας), ανά χρονική περίοδο, ανά 
στόχο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου (π.χ. κοινωνική πολιτική, παιδεία, 
ποιότητα ζωής), ανά τομέα δραστηριότητας (π.χ. δίκτυα, περιβάλλον, πολιτισμός) και ανά 
πηγή χρηματοδότησης (π.χ. ΣΑΤΑ, ίδιοι πόροι, ΕΤΠΑ). 

 Την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, μέσω ενσωμάτωσης της πλατφόρμας στην επίσημη 
ιστοσελίδα του Δήμου 

 
Ο Δήμος, με την ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, 
παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες 
του Δήμου, με γνώμονα τόσο την παροχή ανοικτών δεδομένων προς τους πολίτες και τις 
επιχειρήσεις με εύληπτο, εύχρηστο, παραστατικό και αποτελεσματικό τρόπο, όσο και την 
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επίτευξη της καθημερινής μετρήσιμης αξιολόγησης ικανοποίησης των πολιτών από τις 
επιμέρους δραστηριότητες του Δήμου, αποκτά ένα εργαλείο που παρέχει έξυπνες υπηρεσίες 
συλλογής, κατηγοριοποίησης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων, όπου οι ενδιαφερόμενοι 
δημότες προκειμένου να ενημερωθούν για την πορεία ενός έργου, μίας υπηρεσίας ή 
εκδήλωσης που τους ενδιαφέρει, θα έχουν ολοκληρωμένα πιο άμεση και εύκολη πρόσβαση σε  
όλη την διαδικασία. 
 
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι ωφελούμενοι από την υπηρεσία αυτή, είναι α) οι υπηρεσίες 
του Δήμου, β) όλοι οι τοπικοί φορείς, γ) όλοι οι κάτοικοι του Δήμου. Τα αναμενόμενα οφέλη 
συνοψίζονται στα παρακάτω: 
 Εξοικονόμηση χρόνου σε υπαλλήλους του Δήμου που έρχονται σε επαφή με φορείς και 

πολίτες που αναζητούν καθημερινά πληροφορίες για τις δράσεις που υλοποιεί ο Δήμος. 
 Άμεση, αναλυτική διαδικτυακή πληροφόρηση που περιορίζει σημαντικά την ανάγκη των 

πολιτών για μετακινήσεις και αναβαθμίζει το επίπεδο διαφάνειας και ενημέρωσής τους.  
 Εσωτερική πληροφόρηση και οργάνωση, συνολικά για την δραστηριότητα του Δήμου, με 

συγκεντρωτικά στοιχεία ανά κοινωνική ομάδα, εξυπηρετούμενη πολιτική, πηγή 
χρηματοδότησης, άξονα/μέτρο επιχειρησιακού ή τεχνικού προγράμματος, κλπ. 

 Εσωτερική πληροφόρηση και οργάνωση επιμέρους για την κάθε δράση που υλοποιεί ο 
Δήμος, μέσω δημιουργίας ψηφιακού φακέλου που περιλαμβάνει όλα τα βήματα υλοποίησης 
του έργου (από την αρχική απόφαση έως την ολοκλήρωση), με πληροφορίες, εικόνες, 
έγγραφα για κάθε βήμα. 

 Δυνατότητα άμεσου απολογισμού έργου και προϋπολογισμού που διατίθεται αναλυτικά για 
κάθε κοινωνική ομάδα, εξυπηρετούμενη πολιτική, κλπ. 

 Άμεση και μετρήσιμη εικόνα για το ενδιαφέρον που δείχνουν οι δημότες, μέσω συστήματος 
αξιολόγησης της κάθε δράσης, έτσι ώστε ο Δήμος να έχει στοιχεία για να βελτιστοποιεί και 
να σχεδιάζει την πολιτική που χαράζει.   
 

Η αναγκαιότητα υλοποίησης της ως άνω περιγραφόμενης υπηρεσίας προκύπτει από το Ν. 
3852/2010, άρθρο 58, παρ. 1 και άρθρο 61, παρ. 1δ και 2β όπως ισχύουν σήμερα. Επειδή ο 
Δήμος δεν διαθέτει την απαιτούμενη τεχνογνωσία, ούτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα που 
αποδελτιώνει, αναλύει, οπτικοποιεί και παρουσιάζει τη δραστηριότητα του Δήμου, ούτε είναι σε 
θέση με το υπάρχον προσωπικό να την αναπτύξει εσωτερικά και με  δεδομένο ότι οι 
παραπάνω εργασίες αποτελούν εξειδικευμένο αντικείμενο, απαιτείται εξειδικευμένος ανάδοχος, 
με κατάλληλη ομάδα έργου και κατάλληλη εμπειρία, που θα διασφαλίζει την ορθή, 
απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία, θα πραγματοποιεί το συσχετισμό της κάθε 
δράσης με τις επιμέρους παραμέτρους που απαιτούνται, θα δημιουργεί και θα αποστέλλει τις 
τυποποιημένες αναφορές για την κάθε δράση.  
Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται αναγκαία η ανάθεση σε εξειδικευμένο εξωτερικό 
συνεργάτη, ο οποίος διαθέτει την κατάλληλη εμπειρία, εξειδίκευση και τεχνογνωσία για την 
εκτέλεση των προαναφερθέντων εργασιών. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει  

Τη διενέργεια αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υπηρεσία με τίτλο: 
«Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, παρακολούθησης, 
ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες του Δήμου», 
συνολικού ποσού 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας 
ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, η δε σχετική δαπάνη και διάθεση της πίστωσης 
σε βάρος του σχετικού Κ.Α. του ισχύοντος προϋπολογισμού θα εγκριθεί με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής. 
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Τέλος το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Διονύσου και είπε τα εξής: «Ας κάνουμε τα θέματα του κόσμου της ουσίας και δεν πειράζει ας 
μην μας βαθμολογήσουν. Αυτό είναι πυροτέχνημα προβολής κάποιων και τι έγινε; Τι θα 
προσφέρει στον κόσμο; Θα το καταψηφίσω». 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 58, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις του άρθρου 93 και  95 παρ.1 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, 

τεύχος Α΄).  
 Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85Α/11-03-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση -  Ενσωμάτωση Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ».  

 Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», και 
ειδικότερα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και 
σύμφωνα με την υποπαρ.(α) της παρ. (9) και της παρ (31) της παρ.1 του άρθρου 2  και  
της παρ. (15) της παρ 3 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016. 

 Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

 Την 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος, Ζ κλιμάκιο. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
 
 

                     
Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α           Π Λ Ε  Ι  Ο Ψ Η Φ Ι Α 

                                Με     ψήφους    21  Υπέρ     και    1   Λευκή 
 
 
Η Δ.Σ. κ.  Σώκου Ζωή δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της 
και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
                                  
 
Εγκρίνει  τη διενέργεια αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την υπηρεσία 
με τίτλο: «Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού, οργάνωσης, 
παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών από τους πολίτες 
του Δήμου», συνολικού ποσού 20.000,00 € συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ, με την διαδικασία 
της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, η δε σχετική δαπάνη και διάθεση 
της πίστωσης σε βάρος του σχετικού Κ.Α. του ισχύοντος προϋπολογισμού θα εγκριθεί με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ       

                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                              ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
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                                                                 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.  
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
                                                              

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
 


