ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..4η/2018..
της ..27/2/2018..

..Αριθ. Απόφασης: 68/2018..
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη
ολοκληρωμένης Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Διονύσου».
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 4ης/27-2-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σήμερα την ..27η Φεβρουαρίου 2018.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου
Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. .. 6967/23-2-2018.. 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 ..27.. 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. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
9. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
10. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
11. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
12. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
13. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
14. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
15. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
16. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
17. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
18. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
2. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ
ΑΓΓΕΛΑ.
3. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
5. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
7. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
8. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
9. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
10. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
11. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
12. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
13. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
14. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
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19. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
20. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
21. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
22. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
23. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
24. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
25. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
26. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
27. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
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 και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ.
Κασαπάκης Μιχαήλ.
Απουσίες:
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Αγαθοκλέους –Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογημένη
απουσία),
Κοντάκης
Κυριάκος,
Ιωαννίδης
Χαράλαμπος,
Σπηλιώτης
Σπυρίδων(δικαιολογημένη απουσία), Σώκου Ζωή(δικαιολογημένη απουσία), Μαγγίνα
Στέλλα-Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική (δικαιολογημένη απουσία) Υφαντής Ηλίας
(δικαιολογημένη απουσία), Ίσσαρης Γρηγόριος και Κρητικός Αθανάσιος απουσίαζαν καθ’ όλη
τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Προσελεύσεις:
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Καγιαλή Ελπίς, Καρασαρλής Αναστάσιος και Μπιτάκος Παναγιώτης προσήλθαν
κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
Αποχωρήσεις:
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος και Αυγέρη-Βουκλαρή
Αικατερίνη αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος.
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Μπέτσης Ανδρέας και Γκιζελή Αικατερίνη αποχώρησαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 12ου θέματος.
 Ο Δ.Σ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9ου θέματος.
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος και Γιαννουλάτος Σπυρίδων αποχώρησαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 15ου θέματος.
 Ο Δ.Σ. κ. Λυρούδιας Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέματος.
 Ο Δ.Σ. κ. Στάικος Θεόδωρος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13ου θέματος
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ.Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση
των πρακτικών.
 Τα θέματα με α/α 1,2,11 και 20 αποσύρθηκαν από την Η.Δ. για την επόμενη συνεδρίαση.
..Αριθ. Απόφασης: 68/2018..
 ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη
ολοκληρωμένης Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Διονύσου».
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..19ου.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο
στο Δήμαρχο κ.Ζαμάνη Διονύσιο να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

2/5

Ο Δήμαρχος κ.Ζαμάνης Διονύσιος είπε τα εξής:
Σύμφωνα με την 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος το Ζ κλιμάκιο, με
μία σειρά πράξεών του έκανε δεκτά τα 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 το 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. 2.(…)»
και το άρθρο 72 ότι : «1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου
της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α)(…)
ε)με την επιφύλαξη της παρ. 4 του παρόντος καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη,
διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη
διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί
Επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες (…)»
(βλ. αντίστοιχα και άρθρα 93 και 103 του Κ.Δ.Κ. – Ν.3463/2006, Α’ 114).
Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων 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 το αρμόδιο όργανο για την υλοποίησή της πιο πάνω
απόφασης με την εκτέλεση όλων των πράξεων του διαγωνισμού, από την πρώτη, που είναι η
σύνταξη των όρων της διακήρυξης, μέχρι την τελευταία (κατακύρωση του αποτελέσματος). Το
ίδιο όργανο (Οικονομική Επιτροπή) είναι, καταρχήν, αρμόδιο για την έγκριση μιας δαπάνης και
τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012).
Ο σημερινός ιστότοπος του Δήμου Διονύσου είναι παρωχημένος τόσο τεχνικά όσο και
αισθητικά, με αποτέλεσμα η ενημέρωση των δημοτών και η προβολή των δραστηριοτήτων του
Δήμου να πάσχουν. Με δεδομένο μάλιστα ότι κύρια πηγή ενημέρωσης πλέον των πολιτών
αποτελεί το διαδίκτυο, η προσαρμογή του Δήμου μας στα νέα δεδομένα κρίνεται επιτακτική.
Υφίσταται απόλυτη ανάγκη να αποκτήσει ο Δήμος Διονύσου ολοκληρωμένο, και σύγχρονο
ιστότοπο, σε αντικατάσταση της σημερινής, με γνώμονα την:
1.
2.
3.
4.
5.

Ευχρηστία
Επεκτασιμότητα
Πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία σε συντήρηση και ανάπτυξη νέων εφαρμογών
Ελκυστική προβολή και απεικόνιση του περιεχομένου και των ενοτήτων
Προβολή του πληροφοριακού περιεχομένου και των υπηρεσιών της διαδικτυακής
πύλης και σε κινητές συσκευές 3ης γενιάς, μέσω mobile web λύσης.
6. Συνδεσιμότητα με τα social media

Ο στόχος του νέου ιστότοπου θα είναι:
1. Να ενημερώνει άμεσα τους δημότες για τα θέματα που τους αφορούν ή τους
απασχολούν
2. Να προβάλλει το σύνολο των υπηρεσιών που προσφέρει ο Δήμος
3. Να αναδείξει το ιστορικό, πολιτιστικό και τουριστικό δυναμικό του Δήμου Διονύσου
Με λίγα λόγια, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία,
οφείλουμε ως Δήμος να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό εργαλείο που θα βοηθήσει
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αποτελεσματικά τον κάθε επισκέπτη τους ιστότοπου, θα τον ενημερώνει άμεσα και εύκολα,
ενώ παράλληλα θα διευκολύνει την επαφή του με τις διοικητικές υπηρεσίες του Δήμου
Διονύσου.
Τα εκτιμώμενα άμεσα αποτελέσματα και οφέλη από την προς υλοποίηση προμήθεια θα είναι:






Η αισθητικά και λειτουργικά άψογη προβολή των υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου, μέσω
της διαδικτυακής του παρουσίας,
Η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης στον κάθε δημότη, η οποία θα λειτουργήσει
ως πρόσθετο εργαλείο διευκόλυνσής του,
Η αύξηση της ικανοποίησης του δημότη, μέσω της δυνατότητας πρόσβασης σε έγκυρη και
ολοκληρωμένη πληροφορία τη στιγμή που την χρειάζεται – και από οποιοδήποτε σημείο
βρίσκεται,
Η καθολική και κεντρική διαχείριση όλων των λειτουργιών της νέας εφαρμογής, που θα
παρέχει τη δυνατότητα εύκολης και άμεσης ενημέρωσης του περιεχομένου.

Σε σχέση με το περιεχόμενο του σημερινού ιστοτόπου του Δήμου οι αλλαγές που απαιτούνται
κατ’ ελάχιστο είναι:
(1) Σύνδεση με τα social media του Δήμου,
(2) Αισθητική αναβάθμιση του site,
(3) Βελτίωση της δομής του site προκειμένου να πετύχουμε την πιο εύκολη περιήγηση των
χρηστών,
(4) Νέοι τρόποι επικοινωνίας με τον Δήμο,
(5) Προβολή πιθανών νέων υπηρεσιών του Δήμου.
Σε σχέση με την τεχνική υποδομή του σημερινού ιστοτόπου του Δήμου οι υπηρεσίες που
απαιτούνται κατ’ ελάχιστο είναι:
1. Αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση του Drupal,
2. Τεχνική υποστήριξη και συντήρηση της ιστοτόπου,
3. Συνεχής αναβάθμιση του Content Management System του ιστοτόπου έτσι ώστε να
διασφαλίζεται η λειτουργικότητα και η ασφάλειά του.
Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:
Την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης Διαδικτυακής Πύλης
του Δήμου Διονύσου, συνολικού ποσού 15.000,00 € 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.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις των άρθρων 72, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.).
 Τις διατάξεις του άρθρου 93, 95 και 103 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006,
τεύχος Α΄).
 Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
 Την 33/2012 πράξη του 7ου τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά).
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Με ψήφους 11

ΚΑΤΑ
ΠΛΕ Ι ΟΨΗΦΙΑ
Υπέρ 5 Κατά και 4 Λευκές

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Κριεμάδη Στεφάνου, Καρασαρλή
Αναστασίου, Κανατσούλη Ιωάννη και Τσουδερού Ιωάννη για τους λόγους που ανέφεραν στην
τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Οι Δ.Σ. κ.κ Μπιτάκος Παναγιώτης, Λουκάτου Ανθή, Φωτάκης Ιωάννης και Ζυγούνας Γεώργιος
δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά
καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Εγκρίνει την αναγκαιότητα για την παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης
Διαδικτυακής Πύλης του Δήμου Διονύσου,
συνολικού ποσού 15.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 του
Ν. 4412/2016.
Η σχετική δαπάνη και η 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

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Δημάρχου.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και με την
ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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