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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  26/4/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 8/26-4-2018    Αριθ. Απόφασης 423 /2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  26η Απριλίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
19.00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/23953/20.4.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου               
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95 του Ν.3463/2006.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

27.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

28.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

29.ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

30.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 31.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ  32.ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 33.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 34.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος  

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ 35. ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ 

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

36.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 37.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 38. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 39.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 40.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 
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17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

41.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

21. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

22.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

23.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

24.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

 

25.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  

26.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 4.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

3.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

6.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίστανται, ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Ψίνθου 
κ.κ.Καρίκης και ο Πρόεδρος της Δ.Κ.Παστίδας Σ.Πάττας. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 

σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι σαράντα 
ένας  (41), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.Μιχ.Δράκος και Μ.Καραγιάννη 
αποχώρησαν μετά την έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

Θ Ε Μ Α εκτός Η/Δ : Έγκριση ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: 
«Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την έρευνα συστημάτων 
διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο της πράξης IN-PREP 
αρ.πρωτ. 2/24995/2018 
 
 
Ο Αντιδήμαρχος κ. Α.Πάλλας εισηγούμενος το θέμα θέτει υπόψη του 
Σώματος την αρ. πρωτ. 2/24995/25-4-2018 εισήγηση του Γραφείου 
Πολιτικής Προστασίας   η οποία έχει ως εξής: 
 
 
Σκοπός του Ευρωπαϊκού Έργου IN-PREP (GA No. 740627)  
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Το ευρωπαϊκό έργο IN-PREP (740627) θα δημιουργήσει μια ψηφιακή 

πλατφόρμα, η οποία αποτελείται από καινοτόμα τεχνολογικά 

συστήματα αντιμετώπισης και διαχείρισης καταστροφών/κρίσεων 

καθώς και σχετικά εργαλεία και διαδικασίες. Η ψηφιακή πλατφόρμα 

του IN-PREP στοχεύει στον σχεδιασμό και την προετοιμασία των 

οργανισμών Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 

καταστροφών/κρίσεων τόσο σε ενδο-υπηρεσιακό όσο και σε 

διακρατικό επίπεδο. Επιπλέον, η χρήση της ανωτέρω ψηφιακής 

πλατφόρμας αναμένεται να διευκολύνει τον συντονισμό ανταλλαγής 

επιχειρησιακών πληροφοριών μεταξύ των οργανισμών Πολιτικής 

Προστασίας εν μέσω καταστροφών/κρίσεων μεγάλης έκτασης, 

λαμβάνοντας υπόψη βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες σχετικών 

χρηστών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

Ρόλος και Συμμετοχή του εταίρου «Δήμος Ρόδου» στο 

ευρωπαϊκό έργο IN-PREP (GA No. 740627) 

Ο «Δήμος Ρόδου» συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο IN-PREP ως 

εταίρος, ως φορέας υλοποίησης  με προβλεπόμενη  συνολική 

χρηματοδότηση 316.500,00 € επιμερισμένη ως εξής: 

• 210.000,00 € για άμεσα κόστη προσωπικού για την υλοποίηση 

των αρμοδιοτήτων  που αφορούν τον Δήμο Ρόδου στο πλαίσιο 

του Έργου 

• 19.200,00 € για έξοδα ταξιδιών του προσωπικού του Δήμου 

Ρόδου στο πλαίσιο του Έργου 

• 24.000,00 € για κόστη εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί 

κατά την υλοποίηση του Έργου σε συνάφεια με τις 

αρμοδιότητες του Δήμου Ρόδου 

• 63.300,00 € για έμμεσα κόστη που αφορούν το προσωπικό και 

την υλοποίηση  

Γενικά, ο «Δήμος Ρόδου», ως φορέας υλοποίησης, αναμένεται να 

συμμετέχει: 1)στη δημιουργία του «Διακρατικού Εγχειριδίου 

Συνεργατικής Προετοιμασίας Πολιτικής Προστασίας», 2)στις 
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προδιαγραφές της Ψηφιακής Πλατφόρμας Προετοιμασίας 

Συνδυαστικής Πραγματικότητας, 3) στην ανάλυση των βέλτιστων 

πρακτικών αντιμετώπισης καταστροφών, 4) στην παρακολούθηση 

των τεχνικών αποτελεσμάτων του έργου υπό το πρίσμα του τελικού 

χρήστη, 5) στην σχεδίαση των επιχειρησιακών σεναρίων και στην 6) 

αξιολόγηση του ολοκληρωμένου συστήματος (εγχειρίδιο και 

ψηφιακή πλατφόρμα). 7) Επιπλέον, αναμένεται να συμμετέχει στις 

συναντήσεις εργασίας και αξιολόγησης του έργου, στην σύνταξη 

αναφορών τεχνικής προόδου και σχετικού οικονομικού κόστους και 

στην διενέργεια επιτήρησης παραδοτέων. 8) Τέλος, αναμένεται να 

συμμετέχει στην υλοποίηση των Ασκήσεων Α έως Γ και των 

Επιδείξεων Α, Β καθώς και 9) να οργανώσει, συντονίσει και 

υλοποιήσει την Επίδειξη Γ όπου ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός του 

έργου θα χρησιμοποιηθεί συνεργατικά με τον ήδη υπάρχον 

ενεργητικό.  

 

Ρόλος και αρμοδιότητες Δήμου Ρόδου για το χρονικό 

διάστημα Απρίλιος 2018 (8ος μήνας του Έργου) με Νοέμβριος 

2018 (15ος μήνας του Έργου) και ανάγκη για ανάθεση 

υπηρεσιών. 

 Ο Δήμος Ρόδου κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2018 (8ος μήνας 

του Έργου) με Νοέμβριος 2018 (15ος μήνας του Έργου) συμμετέχει 

σε όλα τα πακέτα εργασίας του έργου, δεδομένου ότι την εν λόγω 

περίοδο αυτά είναι ενεργά. 

Οι εργασίες που αφορούν διαχείριση της συνεισφοράς έρευνας και 

εξειδικευμένης γνώσης  που συμμετέχει ο Δήμος Ρόδου επιτελείται 

από το μόνιμο προσωπικό  του Δήμου Ρόδου (πιο συγκεκριμένα από 

το τμήμα Πολιτικής Προστασίας).  

Πάρα ταύτα για το εν λόγω χρονικό διάστημα το σύνολο των 

ενεργών εργασιών απαιτούν παροχή υπηρεσίας από εξωτερικό 

συνεργάτη με τα κάτωθι κριτήρια: 
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• Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα στον 

τομέα της Ασφάλειας/Πολιτικής Προστασίας και της Διαχείρισης 

Κρίσεων 

• Γνώση μεθοδολογιών αναφορικά με την  μετατροπή των 

προδιαγραφών τελικών χρηστών σε τεχνικές προδιαγραφές 

πληροφοριακών συστημάτων 

• Γνώση μεθοδολογιών σύνταξης επιχειρησιακών σεναρίων  

• Γνώση μεθοδολογιών σύνταξης αρχιτεκτονικής 

πληροφοριακών συστημάτων και υλικοτεχνικής υποδομής που 

απαιτείται για την απρόσκοπτη λειτουργία αυτών 

• Γνώση τηλεπικοινωνιακών πρωτόκολλων και διεπαφών 

συστημάτων ελέγχου, συστημάτων ανάλυσης της 

επιχειρησιακής εικόνας και συστημάτων λήψης αποφάσεων 

στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας και της Διαχείρισης 

Κρίσεων 

• Γνώση διασύνδεσης των ανωτέρω συστημάτων 

• Γνώση μεθοδολογιών σύνταξης επιχειρησιακών πλάνων καθώς 

και των παραμέτρων αξιολόγησης αυτών. 

Το έργο IN-PREP είναι ένα σύνθετο έργο, το οποίο αφορά τον 

συντονισμό  διακρατικών εταίρων, απαιτεί ιδιαίτερη τεχνογνωσία, 

ενώ η ιδιαιτερότητά του για τον Δήμο Ρόδου είναι ότι οι 

προσφερόμενες υπηρεσίες δεν αφορούν μόνο ενέργειες που θα 

λάβουν χώρα στον Δήμο Ρόδου, αλλά και σε  άλλες περιοχές 

εφαρμογής, με υποχρέωση περιοδικής επίσκεψης, ενώ ο Δήμος 

Ρόδου θα πρέπει να αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία των λοιπών 

διακρατικών εταίρων  να τα διεκπεραιώνει και στην συνέχεια να 

συντάσσει κοινά παραδοτέα, που εκφεύγουν από τις συνήθεις 

δραστηριότητες των στελεχών του.  

Αυτή η υπηρεσία ανατίθεται σε κάθε περίπτωση σε εξωτερικό 

συνεργάτη (CPV79411000-8) και αποτελεί  πρακτική όλων των 

συμμετεχόντων εταίρων σε διακρατικά έργα και ευρωπαϊκά 

προγράμματα για αυτό άλλωστε και προβλέπεται στο Τεχνικό Δελτίο 
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και τον προϋπολογισμό του έργου, εγκρίνεται από τη Διαχειριστική 

Αρχή του προγράμματος και αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη. 

Επιπρόσθετα, το έργο του εξωτερικού αναδόχου αφορά στην 

υποστήριξη σύνταξης  των τευχών δημοπράτησης συστήματος 

πληροφορικής για το οποίο τα στελέχη του Δήμου Ρόδου δεν 

διαθέτουν επαρκή εμπειρία για την εκπόνησή τους, με την μεταφορά 

της απαραίτητης σχετικής τεχνογνωσίας. 

Οι ανωτέρω εργασίες, κατά το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2018 (8ος 

μήνας του Έργου) με Νοέμβριος 2019 (15ος μήνας του Έργου) 

απαιτούν 9 ανθρωπομήνες. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο έντυπο «Ανάλυση Παραδοτέων», 

αναλύεται στον ακόλουθο πίνακα:  

  

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Παραδοτέο Α/Μ 

Παραδοτέου 

Κόστος / 

Παραδοτέα 

Σύνολο 

ενότητας 

χωρίς 

ΦΠΑ 

1.1 Διαχείριση έργου 

(Τήρηση αρχείου 

φυσικού 

αντικειμένου, 

επικοινωνία με 

εταίρους,  

δημιουργία τεχνικών 

εγγραφων για τις 

δραστηριότητες του 

έργου, έγγραφα 

παρακολούθησης 

και 

προγραμματισμού 

του έργου, πρακτικά 

τεχνικών 

συναντήσεων και 

τηλεδιασκέψεων) 

1
η
 τριμηνιαία 

έκθεση 

αναφοράς του 

Αναδόχου 

0,5 1.100,00 € 3.300,00€ 

1
η
 τριμηνιαία 

έκθεση 

αναφοράς του 

Αναδόχου 

0,5 1.100,00 € 

1
η
 τριμηνιαία 

έκθεση 

αναφοράς του 

Αναδόχου 

0,5 1.100,00 € 

1.2 Τεχνικές 

συναντήσεις και 

τηλεδιασκέψεις 

αναφορικά με τα 

σενάρια χρήσης του 

έργου, τον 

προγραμματισμό 

συμμετοχής δήμου 

Ρόδου σε ασκήσεις 

Συγκεντρωτική 

έκθεση 

αναφοράς του 

Αναδόχου 

2.5 5.500,00€ 5.500,00€ 
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του έργου 

1.3 Υλικό, ενέργειες και 

τεχνικές 

συναντήσεις με 

σκοπό την 

δημιουργία πλαισίου 

για διοργάνωση 

άσκησης από τον 

Δήμο Ρόδου 

Συγκεντρωτική 

έκθεση 

αναφοράς του 

Αναδόχου 

2.5 5.500,00€ 5.500,00€ 

1.4 Τεχνικές 

συναντήσεις με 

εταίρους παρόχους 

συστημάτων 

εντολών και ελέγχου  

για τεχνική 

συνεισφορά σε 

διαλειτουργικότητα 

και λειτουργίες των 

συστημάτων 

αντιμετώπισης 

καταστροφών 

Συγκεντρωτική 

έκθεση 

αναφοράς του 

Αναδόχου 

1 2.200,00€ 2.200,00€ 

1.5 Ημερίδα 

αποτελεσμάτων 

έργου και υλικό και 

ενέργειες για 

διάχυση 

επιστημονικού 

περιεχομένου 

Συγκεντρωτική 

έκθεση 

αναφοράς του 

Αναδόχου και 

3 ενημερωτικά 

δελτία 

1.5 3.300,00 3.300,00 

 Σύνολο Προϋπολογισμού χωρίς Φ.Π.Α. 19.800,00 

€ 

 Φ.Π.Α. 24% 4.752,00  

€ 

 Συνολικός Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α. 24 %) 24.600,00 

€ 

 

 

 

 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Τιμή χωρίς 

ΦΠΑ 

ΦΠΑ (24%) Συνολική Δαπάνη 

1. Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την 

έρευνα συστημάτων διαχείρισης κρίσεων 

στο πλαίσιο της πράξης IN-PREP 

 

19.800,00 € 

 

 

4.752,00 € 

 

24.600,00 € 
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H υπηρεσία αποτελεί «δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» 

σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1_9β του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-

08-2016) και θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης με 

απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το αρ. 118 του ν.4412/2016. 

O σχετικός κωδικός εξόδου του προϋπολογισμού του Δήμου για το 

έτος 2018 είναι ΚΑ: 70-6142.0009  

Ως μέλη της Επιτροπής Καλής Εκτέλεσης της υπηρεσίας  

προτείνονται οι, 

1. κ. Αργύρης Ηλία με αναπληρωτή τον κ. Μοράρη Μανώλη 

(Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας) 

2. κ. Πανάς Χρήστος με αναπληρωτή τον κ. Μωραΐτη Βασίλη (Δ/νση 

Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών) 

3. κα Κολεζάκη Μαρία με αναπληρώτρια την κα Μωραΐτου 

Παρασκευή (Δ/νση Προγραμματισμού και Οργάνωσης) 

Με βάση τα προαναφερθέντα,  

 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  στο  Δημοτικό Συμβούλιο, 

 

• α) Τη διεξαγωγή της προβλεπόμενης διαδικασίας για την 

Ανάθεση Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου για την έρευνα συστημάτων διαχείρισης 

κρίσεων στο πλαίσιο της πράξης IN-PREP» 

(CPV79411000-8 ) για το έργο .O σχετικός κωδικός εξόδου 

του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 είναι ΚΑ: 70-

6142.0009. 

• H υπηρεσία αποτελεί «δημόσια σύμβαση γενικής υπηρεσίας» 

σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1_9β του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

147Α/08-08-2016) και θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ 

ευθείας ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το αρ. 

118 του ν.4412/2016 
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 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
 

Ο επικεφαλής της παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» κ. Κ. 

Πότσος, ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου κ. Σ. 

Στάγκας και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ Σ. Σαρρή-Υψηλάντη, Α. 

Μπιλιά, Σ.Δράκος, Ε.Κασανής, Ι.Περδίκης, Α.Κωνσταντίνου και 

Σ.Παρδαλός  απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης του 

θέματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας , τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010 και του άρθρου 93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του Σώματος, 
 

                        Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι ομόφωνα  
1. Εγκρίνει την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση και λήψη 

απόφασης του θέματος επειδή συντρέχουν λόγοι 
κατεπείγοντος χαρακτήρα. 

2. Εγκρίνει τη διεξαγωγή της προβλεπόμενης διαδικασίας για την 
Ανάθεση Υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών 
συμβούλου για την έρευνα συστημάτων διαχείρισης 
κρίσεων στο πλαίσιο της πράξης IN-PREP» 
(CPV79411000-8 ) για το έργο .O σχετικός κωδικός εξόδου 
του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 είναι ΚΑ: 70-
6142.0009 

3. Εγκρίνει την εκτέλεση της  διαδικασίας με απ’ ευθείας 
ανάθεσης με απόφαση Δημάρχου σύμφωνα με το αρ. 118 του 
ν.4412/2016 διότι η υπηρεσία αποτελεί «δημόσια σύμβαση 
γενικής υπηρεσίας» σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ 1_9β του 
Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/08-08-2016) 

 
 

 

    ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
       Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      
 
 
 

   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ    

 


