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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 389 / 2019  

ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.46 / 2019  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  

 

 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση μελέτης  και του τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία 

"Παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας της 

στρατηγικής ΒΑΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης" » 

 

 

  

  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 15η Νοεμβρίου  , του έτους 2019,ημέρα 

της εβδομάδας Παρασκευή   και ώρα 13:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η 

Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 35.183/ 

11/11/2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με 

τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α').   

  

Ήταν  δε παρόντες : 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ιωάννης Ζαμπούκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 

και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  

 

1) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΛΓΙΩΝΗ)  2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΠΑΣΣΙΑΣ  3) ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ 

ΑΠΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΟΥ)    4) 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  5) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ   6) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ   

7) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ 

                                                                    

 

Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 

1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΛΓΙΩΝΗΣ   2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  

 

 

 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  

αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι -9 -  σύμφωνα με τις διατάξεις του  

άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) ,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 

του Ν.4555/18(ΦΕΚ 133/19.7.2018 τεύχος Α'), εισέρχεται  στην συζήτηση των 

θεμάτων. 

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 

Ιωάννης Ζαμπούκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

  

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. 

Ιωάννης Ζαμπούκης, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 

μελέτης  και του τρόπου εκτέλεσης για την υπηρεσία "Παροχή υπηρεσιών 
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ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημοσιότητας της στρατηγικής ΒΑΑ 

του Δήμου Αλεξανδρούπολης" », δίνει το λόγο  στον Προϊστάμενο της Δ/νσης 

Διοικητικών Υπηρεσιών , κ. Καδόγλου Κωνσταντίνο ο οποίος  λέγει τα παρακάτω: 

        “ Κύριοι Σύμβουλοι, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης,  υλοποιεί τη Στρατηγική 

Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης με τίτλο "Ελκυστική Πόλη" όπως αυτή εγκρίθηκε με 

την Απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με αρ. πρωτ. 427/02-02-2017 με 

προϋπολογισμό 8.572.771,50€. 

Στόχος της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη είναι να αποτελέσει η 

Αλεξανδρούπολη «ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΠΟΛΗ» ώστε να αυξηθούν οι ροές Ελλήνων και 

αλλοδαπών επισκεπτών στο Δήμο.  

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης υλοποιείται σε συνεργασία με τοπικούς 

φορείς που αποτελούν το Εταιρικό Σχήμα. 

Για την ορθή υλοποίηση των δράσεων της Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Αστική 

Ανάπτυξη απαιτείται η παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και 

δημοσιότητας για την επιτυχή υλοποίηση του έργου. 

 

Αντικείμενο του έργου  

Το πρόγραμμα  ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης του κοινού και των φορέων 

σχετικά με τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου 

Αλεξανδρούπολης και τις ευκαιρίες που παρέχει στην περιοχή και τους κατοίκους, 

περιλαμβάνει ποικιλία ενεργειών δια των οποίων θα γίνει προσπάθεια αξιοποίησης 

υφισταμένων στην πόλη καναλιών διάχυσης και διάδοσης της πληροφορίας και 

των ιδεών.   

 

Στο πλαίσιο της πράξης θα πραγματοποιηθούν ενέργειες πληροφόρησης και 

προβολής των δράσεων της ΣΒΑΑ καθώς και ενέργειες ευαισθητοποίησης και 

κινητοποίησης του κοινού και των φορέων. Για το σκοπό αυτό θα γίνει 

συστηματική και αναλυτική πληροφόρηση των κατοίκων και τοπικών φορέων.  

Στόχος η ενημέρωση των φορέων,  των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης 

επί του περιεχομένου του σχεδίου και των δυνατοτήτων που παρέχονται εκ της 

υλοποίησής του. Κρίσιμη παράμετρος θεωρείται η ενεργοποίηση των τοπικών 

φορέων για την απόκτηση κοινής αντίληψης και δράσης, ώστε να διευκολύνουν 

την αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων απασχόλησης, να ενθαρρύνουν την κοινωνική 

προσέγγιση, να διασφαλίσουν τη διάδοση πολλαπλασιαστικών αποτελεσμάτων και 

να ενδυναμώσουν τον τοπικό οικονομικό ιστό, δημιουργώντας και τις 

προϋποθέσεις αποτελεσματικής διαχείρισης ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και στο 

μέλλον. 

 

Ως έναρξη των ενεργειών επικοινωνίας της ΣΒΑΑ Αλεξ/πολης  θεωρείται η 

δημιουργία μιας κοινής εικόνας και ταυτότητας για όλες τις δράσεις των φορέων 

που συμμετέχουν στην σύμπραξη και για όλα τα έργα / δράσεις που θα 

πραγματοποιηθούν τα επόμενα χρόνια. 

 

 

Παραδοτέα  

1. Ταυτότητα: Το πλάνο επικοινωνίας της ΣΒΑΑ Αλεξ/πολης και μια κοινή 

ταυτότητα για όλες τις δράσεις  

2. Ενημερωτικό Φυλλάδιο: ¨Εκτύπωση & διανομή Φυλλαδίου Έναρξης (40.000 

τεμάχια) 

3. Ημερίδες: Διοργάνωση μίας ενημερωτικής εκδήλωσης ετησίως που θα 

προβάλλει την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής ΒΑΑ κατά περίπτωση, 

έργα, δράσεις (2020, 2021 & 2022) 

4. Ιστοσελίδα: Όπου θα γίνεται παρουσίαση της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης 

στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου η οποία θα είναι προσβάσιμη από άτομα με 

ειδικές δεξιότητες  

5. Ιστοσελίδα: Όπου θα γίνεται ηλεκτρονική δημοσίευση του καταλόγου των 

πράξεων στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου  
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6. Ιστοσελίδα / Newsletters: μηνιαία επικαιροποίηση των στοιχείων σχετικά με την 

υλοποίηση στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου (το αργότερο 3 μήνες από την 

υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του προγράμματος) 

7. Κοινωνικά δίκτυα: μηνιαία επικαιροποίηση των στοιχείων σχετικά με την 

υλοποίηση στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου, Video,  Photo Album, 

Αξιολογήσεις – Ερωτηματολόγια (το αργότερο 3 μήνες από την υπογραφή της 

σύμβασης έως τη λήξη του προγράμματος) 

8. Θεματικό Έντυπο: Δημιουργία ειδικού εντύπου με οδηγίες για τη σωστή χρήση 

των ποδηλατοδρόμων και την αποφυγή ατυχημάτων από πεζούς και ποδηλάτες. 

(2.000 τεμάχια) 

9. Συνέδρια: Δύο ετήσια συνέδρια (2020 & 2021) για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη 

με τη συμμετοχή τουλάχιστον της DG, του Υπουργείου, της ΚΕΔΕ, 3 σχολών 

ελληνικών πανεπιστημίων, όλων των δήμων της Περιφέρειας κλπ 

10.Ενημερωτικό Φυλλάδιο: Απολογιστικό τεύχος υλοποίησης της ΣΒΑΑ (2.000 

τεμάχια) 

11.Εκδήλωση ολοκλήρωσης: Κύρια διοργάνωση μιας σημαντικής ενημερωτικής 

δραστηριότητας για τη δημοσιοποίηση της ολοκλήρωσης της Στρατηγικής ΒΑΑ  

 
 
Ο προϋπολογισμός της υπηρεσίας ανέρχεται σε 58.990,20€ ευρώ 

συμπεριλαμβανόμενου ΦΠΑ 24%, και θα βαρύνει τον ΚΑ 69.6117.002 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 κατά 14.480,80€  καθώς και 

αντίστοιχους κωδικούς των ετών 2020, 2021 και 2022 κατά 19.269,60€, 

19.021,60€ και 6.227,20€ αντίστοιχα.  

 

Η διενέργεια της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (άρθρο 119 και 

329), με επιλογή αναδόχου από τους εγγεγραμμένους  στον κατάλογο 

“Προμηθευτών - Παρόχων υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών τεχνικής 

βοήθειας, του ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» 2014-2020” και συγκεκριμένα 

στην Κατηγορία Β.3.1 Υπηρεσιών Συμβούλων, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 

της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 23451/ΕΥΣΣΑ493, (ΦΕΚ 677/B/3.3.2017) 

"Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής 

βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για 

την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας". 

 

Το πρωτογενές αίτημα για την υλοποίηση της προμήθειας αναρτήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. 

 

Εισηγούμαστε : 

1. Την έγκριση μελέτης με αριθμό 14/2019  

2. Την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 

(άρθρο 119 και 329), με τη διαδικασία της επιλογής αναδόχου από τους 

εγγεγραμμένους  στον κατάλογο “Προμηθευτών - Παρόχων υπηρεσιών για τις 

κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας, του ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» 

2014-2020” και συγκεκριμένα στην Κατηγορία Β.3.1 Υπηρεσιών Συμβούλων, 

σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 

23451/ΕΥΣΣΑ493, (ΦΕΚ 677/B/3.3.2017) "Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και 

υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και 

διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών 

Τεχνικής Βοήθειας.” 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 

της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού 

άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τα σχετικά έγγραφα και τις 

διατάξεις, καθώς και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.Την έγκριση της υπ΄ αριθ. 14/2019 μελέτης.  

2.Την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας, σύμφωνα με το Ν.4412/2016 
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(άρθρο 119 και 329), με τη διαδικασία της επιλογής αναδόχου από τους 

εγγεγραμμένους  στον κατάλογο “Προμηθευτών - Παρόχων υπηρεσιών για τις 

κατηγορίες ενεργειών τεχνικής βοήθειας, του ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» 

2014-2020” και συγκεκριμένα στην Κατηγορία Β.3.1 Υπηρεσιών Συμβούλων, 

σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 3 της Υπουργικής Απόφασης με αριθ. 

23451/ΕΥΣΣΑ493, (ΦΕΚ 677/B/3.3.2017) "Διαδικασίες κατάρτισης, έγκρισης και 

υλοποίησης προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας, διαδικασίες δημιουργίας και 

διατήρησης καταλόγων προμηθευτών για την ανάθεση και υλοποίηση ενεργειών 

Τεχνικής Βοήθειας. 

 

 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 

ως κατωτέρω: 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                           1) ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΟΥΡΔΟΛΗΣ  

                                                           2) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΣΙΑΣ  

                                                           3) ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ  

                                                           4) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  

                                                           5) ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ   

                                                           6) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΖΙΡΙΔΗΣ   

                                                           7) ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΕΛΚΟΣ  

                                                           8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑΣ  

       

 

    ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΜΠΟΥΚΗΣ 
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