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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    35η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 18.07.2022 

              (Αριθμ. πρωτ.: 54068/18.07.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 18η Ιουλίου 2022, ημέρα Δευτέρα και 

ώρα 09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 52981/14.07.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως 

Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη 

της Οικονομικής  Επιτροπής στις 14.07.2022 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα 

με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ        Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.              «      « 

4. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.     «      « 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                   «      « 

3. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                          «      « 

4. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.       «      « 

      ΑΠΟΦΑΣΗ –258–  

  Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση 

5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών 

με τρίτους (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για την ενίσχυση του Γραφείου Τύπου του Δήμου Ιλίου. 

 Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 51600/11.07.2022 σχετικό έγγραφο του  

Αυτοτελούς Τμήματος Αθλητισμού, Νέας Γενιάς, Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης του Δήμου,  στο 

οποίο αναφέρεται ότι: 

   «Σας ενημερώνουμε ότι το Γραφείο Τύπου του Δήμου Ιλίου λόγω έλλειψης επαρκούς και 

εξειδικευμένου μόνιμου ανθρώπινου δυναμικού, κρίνεται απαραίτητη η σύναψη δημόσιας σύμβασης 

παροχής υπηρεσιών με τρίτους (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) που διαθέτει την εξειδικευμένη γνώση 

και εμπειρία, για τον σχεδιασμό δράσεων και υλοποίησης προγραμμάτων πληροφόρησης Πολιτών. 

 

Αναλυτικά, το αντικείμενο της  σύμβασης με τον ανάδοχο πρέπει είναι: 
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1. Ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός των επικοινωνιακών δράσεων και της προβολής του 

Δήμου Ιλίου και των επιμέρους Διευθύνσεων, στο πλαίσιο της Επικοινωνιακής Στρατηγικής 

του Δήμου. 

2. Η επαφή και συνεργασία με τις επιμέρους Διευθύνσεις Υπηρεσιών του Δήμου, η υποδοχή 

και επεξεργασία των επικοινωνιακών τους αναγκών, ιδίως όπως αυτές προκύπτουν από την 

επικαιρότητα, η παροχή υποστήριξης στην κατάρτιση των προγραμμάτων επικοινωνίας και 

άλλων επικοινωνιακών δράσεων τους και η παρακολούθηση της προόδου των 

προγραμμάτων αυτών. 

3. Η παροχή τεχνογνωσίας και υπηρεσιών επικοινωνίας (συμβουλευτικές, εκπαιδευτικές, 

υλοποίησης προγραμμάτων κλπ.) με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή καλών ή 

βέλτιστων πρακτικών σε τομείς όπως σχέσεις με τα ΜΜΕ, επικοινωνιακές εκστρατείες, 

εσωτερική επικοινωνία και ψηφιακά μέσα. 

4. Η συμμετοχή στην υλοποίηση προγραμμάτων για την εμπεριστατωμένη πληροφόρηση των 

πολιτών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και τη χρήση των υπηρεσιών 

του Δήμου, παρέχοντας αντίστοιχες συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αποτελεσματικότερη 

επικοινωνία τους με τους πολίτες. 

5. Ο σχεδιασμός και ο συντονισμός ενεργειών δημόσιας επικοινωνίας και προβολής της εικόνας 

του Δήμου, στο πλαίσιο της Επικοινωνιακής του Στρατηγικής. 

6. Η συνεργασία με φορείς της γενικής κυβέρνησης για συμμετοχή σε επικοινωνιακές δράσεις 

που αφορούν στους ΟΤΑ. 

7. Η μέριμνα για την ανασκευή, σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου, ανακριβών ή δυσμενών 

δημοσιευμάτων και πληροφοριών για το Δήμο. 

8. Η επεξεργασία σχεδίων διαχείρισης επικοινωνιακών κρίσεων και η συμμετοχή στην 

αντιμετώπισή τους.  

9. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε προγράμματα τηλε-εκπαίδευσης, τηλεδιάσκεψης, 

τηλε-συνεργασίας. 

10. Η μελέτη αποτίμησης της αποτελεσματικότητας των προωθητικών ενεργειών και δράσεων 

επικοινωνίας και προβολής του Δήμου. 

11. Ο συντονισμός δράσεων για θέματα κοινού επικοινωνιακού ενδιαφέροντος με όμορους 

Δήμους. 

Παρακαλούμε για τη συναίνεση σας στην λήψη σχετικής απόφασης.»  

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

 

             Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,        
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                                                Αποφασίζει   Ομόφωνα 

Εγκρίνει τη σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τρίτους (φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο), που διαθέτει την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, για το σχεδιασμό δράσεων και 

υλοποίησης προγραμμάτων πληροφόρησης Πολιτών, για την ενίσχυση του Γραφείου Τύπου του 

Δήμου μας, όπως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                          Αλεβίζου Α., Τσιμόγιαννης Α.,  

                            Μαρκόπουλος Φ.,  Βέργος Ι. 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                              
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