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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ        Αρ.Απόφ.:……127/01-12-2014…… 

ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ        Αρ.Πρωτ.: …7142/05-12-2014.... 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) 

Αγ. Τριάδος 39 

Τ.Κ. 13673, Αχαρνές 

Τηλ.: 210 2460800 

          210 2477900 

E-mail: npdd.11@gmail.com 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

από την  Τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΅Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών΅, με: 
 

Α.Α. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: 22         ΏΡΑ: ….....16:00 μ.μ.… 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 01/12/2014        ΗΜΕΡΑ: ….Δευτέρα..... 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 13                 ΑΝΑΠ/ΚΑ ΜΕΛΗ:  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιαννακόπουλος Δημήτριος 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄: Σασαρίδης Κωνσταντίνος  

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β΄: Ρούσσας Κωνσταντίνος (Απών) 

ΜΕΛΗ: .Πολυμενέας Παναγιώτης 

      Παλιούρας Αντώνιος 

    Ευθυμιάδου-Τουμανίδη Γεωργία  

    Σεληνά Παναγιώτα  

    Αναγνωστόπουλος Παναγιώτης  

    Κατάρας Αναστάσιος  

    Ζάρρα Ιωάννα (Απούσα) 

    Τσιώλης Αλέξανδρος  

    Κούτας Κωνσταντίνος 

    Πανταλούδη Ελένη 

    Περρής Γεώργιος 

    Κρητικός Ευστράτιος  

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σουρλαντζή Μαρία 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

«Έγκριση εκτέλεσης εργασιών δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας» 
 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. “Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών”, εισηγείται το 3
ο
 έκτακτο θέμα  της ημερήσιας 

διάταξης, σχετικά με την έγκριση εκτέλεσης εργασιών δημόσιων σχέσεων και επικοινωνίας, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ. του 28/80. 
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Η Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών (ΔΗ.Φ.Α.) θέτει στο επίκεντρο του σχεδιασμού και των υπηρεσιών της τον 

Άνθρωπο σε όλες τις φάσεις της ζωής του. Οι νέες κοινωνικές συνθήκες όπως τείνουν να παγιωθούν λόγω της 

οικονομικής ύφεσης, καθιστούν αναγκαία την ανάπτυξη κοινωνικών πολιτικών που ενσωματώνουν τις 

ευαίσθητες ομάδες πληθυσμού όπως είναι τα παιδιά, οι νέοι και τα άτομα τρίτης ηλικίας. 

Στο πλαίσιο αυτό, και για το λόγο ότι δεν διαθέτει η ίδια εξειδικευμένο προσωπικό με γνώσεις δημοσίων 

σχέσεων και επικοινωνίας, για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν, κρίνεται αναγκαία η ανάθεση εργασιών 

για τη διάδοση των κοινωνικών πολιτικών μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών, 

κατοίκων, επαγγελματιών και σχολικών κοινοτήτων όλων των ζητημάτων που αφορούν: α) βοήθεια και 

φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας, β) προαγωγή του αθλητισμού, γ) παιδικοί σταθμοί.  

Θα παραδοθούν τρεις μελέτες – στρατηγικά reports που θα περιλαμβάνουν: 

 Κατάρτιση πλάνου επικοινωνιακής στρατηγικής 

 Προσδιορισμός και ανάλυση στοχοθετούμενων κοινών 

 Προσδιορισμός στόχων επικοινωνίας 

 Δημιουργία κεντρικών μηνυμάτων 

 Κατάλογο με προτεινόμενες ενέργειες 

Το κόστος παροχής των υπηρεσιών ανέρχεται στις 19.600€ (χωρίς ΦΠΑ). Η εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει 

να ολοκληρωθεί στις 30/06/2015, οπότε θα πρέπει να παραδοθούν όλες οι μελέτες- στρατηγικά reports. Η 

διάρκεια του έργου θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών. 

Τέλος ο κ. Πρόεδρος ζητά την λήψη της σχετικής απόφασης.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου την όποια έκρινε ορθή και νόμιμη, μετά από διαλογική συζήτηση και 

σύσκεψη, 

αποφασίζει κατά πλειοψηφία  
 

με έξι (7) ψήφους υπέρ, μία (1) κατά και έξι (5) λεύκα  την απευθείας ανάθεση εργασιών δημόσιων σχέσεων και 

επικοινωνίας για τη  διάδοση των κοινωνικών πολιτικών μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

δημοτών, κατοίκων, επαγγελματιών και σχολικών κοινοτήτων όλων των ζητημάτων που αφορούν: α) βοήθεια 

και φροντίδα ατόμων τρίτης ηλικίας, β) προαγωγή του αθλητισμού, γ) παιδικοί σταθμοί, για το χρονικό 

διάστημα έως έξι (6) μηνών. 

Η ανάληψη υποχρέωσης θα δεσμευτεί στον ΚΑΕ: 15.6117 “Λοιπές αμοιβές, λοιπών εκτελούντων ειδικές 

υπηρεσίες με την ιδιότητα του Ελεύθερου Επαγγελματία”, του προς έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού 
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έτους 2015. Η εκτέλεση της εργασίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί στις 30/06/2015, οπότε θα πρέπει να 

παραδοθούν όλες οι μελέτες- στρατηγικά reports. 

 

Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον Πρόεδρο. 

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος 

Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών 

 

 

Γιαννακόπουλος Δημήτριος 
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