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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/30-01-2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 2/2020
Θέμα 1ο: Χρήση πλατφόρμας συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων του Δήμου με τον διακριτικό τίτλο
Open Pnyka.
Σήμερα την 30η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.
742/24-01-2020 πρόσκληση της Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων
του Δήμου, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στους δημοτικούς
συμβούλους, στον Δήμαρχο, στον Πρόεδρο της Κοινότητας Τριάδας και στους Προέδρους των
Συμβουλίων των Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι
υπάρχει η νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 96 του
Ν.3463/2006 (Κ.Δ.Κ.), αφού σε σύνολο 27 Δημοτικών Συμβούλων παρόντες ήταν 25.
Συγκεκριμένα, παρόντες ήταν οι παρακάτω:

1. Μαρία Γεωργιάδου, Πρόεδρος του Δημ. Συμβουλίου
2. Βασίλειος Καμήλαλης, Αντιπρόεδρος του Δημ.
Συμβουλίου

3. Δημητρούλα Αυτζή, Γραμματέας του Δημ.
Συμβουλίου

4. Δημήτριος Τζήκας, Δημ. Σύμβουλος
5. Δημήτριος Χαβαλές, Δημ. Σύμβουλος
6. Χρήστος Τσομπανίδης, Δημ. Σύμβουλος
7. Αθανάσιος Σταυρακάρας, Δημ. Σύμβουλος
8. Ελευθέριος Στοΐλας, Δημ. Σύμβουλος
9. Χρήστος Χασάπης, Δημ. Σύμβουλος
10. Μαλαματής Μπουντράκης, Δημ. Σύμβουλος
11. Ηλίας Σαλμάς, Δημ. Σύμβουλος
12. Στέφανος Χατζηϊωαννίδης, Δημ. Σύμβουλος
13. Ανέστης Λαζαρίδης, Δημ. Σύμβουλος
14. Κωνσταντίνος Δόστογλου, Δημ. Σύμβουλος
ΔΥ/ΑΠΟΦ 1
Ημερ.Ισχύος:28/05/08

Σελίδα 1 από 6

Απόντες ήταν οι παρακάτω:

1. Δήμος Κοσμίδης, Δημ. Σύμβουλος
2. Σωτήριος Βατμανίδης, Δημ.
Σύμβουλος
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15. Ευάγγελος Ευαγγέλου, Δημ. Σύμβουλος
16. Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης, Δημ. Σύμβουλος
17. Αναστάσιος Νεολιαντζής, Δημ. Σύμβουλος
18. Βασίλειος Σαββίδης, Δημ. Σύμβουλος
19. Ιερουσαλήμ (Μίμης) Πατούσης, Δημ. Σύμβουλος
20. Νικόλαος Μουρατίδης, Δημ. Σύμβουλος
21. Ιωάννης Πατσάκας, Δημ. Σύμβουλος
22. Αλέξανδρος Γκάλιος, Δημ. Σύμβουλος
23. Ιωάννης Αβραμίδης, Δημ. Σύμβουλος
24. Γεώργιος Χίντζιος, Δημ. Σύμβουλος
25. Δέσποινα Χατζίδου, Δημ. Σύμβουλος
Απόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης
ήταν οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων
1. Χαράλαμπος Δημητρακάς, Πρόεδρος του Συμβ. Κοινοτήτων:
Δασοχωρίου
1. Νικόλαος Χαλκιόπουλος, Πρόεδρος του

Ακόμα, παρόντες κατά την έναρξη της συνεδρίασης ήταν
οι παρακάτω Πρόεδροι Συμβουλίων Κοινοτήτων:

2. Πασχάλης

Χρυσολόγου,

Πρόεδρος

του

Συμβ.

Ζευγολατιού

Γιαννούλα Καλαϊτζή, Πρόεδρος του Συμβ. Ηράκλειας
Βασίλειος Ζιγκερίδης, Πρόεδρος του Συμβ. Λιθοτόπου
Γεώργιος Γύτας, Πρόεδρος του Συμβ. Λιμνοχωρίου
Χρήστος Τυριακίδης, Πρόεδρος του Συμβ. Στρυμονικού
7. Ιωάννης Σαββίδης, Πρόεδρος του Συμβ. Χειμάρρου

3.
4.
5.
6.

Συμβ. Αμμουδιά

2. Αλέξανδρος Βλάχος, Πρόεδρος του Συμβ.
Βαλτερού

3. Ιωάννης Μαυρουδής, Πρόεδρος του
Συμβ. Γεφυρουδίου

4. Θωμάς Δουλγέρης, Πρόεδρος του Συμβ.
Καλοκάστρου

5. Δέσποινα Παπαδοπούλου, Πρόεδρος
του Συμβ. Καρπερής

6. Άγγελος Ατλάσης, Πρόεδρος του Συμβ.
Κοίμησης

7. Σταύρος Κελλίδης, Πρόεδρος του Συμβ.
Λιβαδοχωρίου

8. Λάζαρος Φέκας, Πρόεδρος του Συμβ.
Μελενικιτσίου

9. Συμεών Κυψίδης, Πρόεδρος του Συμβ.
Νέας Τυρολόης

10. Πασχάλης Μπαλαμπάνης, Πρόεδρος
του Συμβ. Παλαιοκάστρου

11. Ιωάννης Χαβαλές, Πρόεδρος του Συμβ.
Ποντισμένου

12. Δήμητρα Τρακαλιάνη, Πρόεδρος του
Συμβ. Σκοτούσσα

13. Δημήτριος Μαχλελής, Πρόεδρος του
Συμβ. Χρυσοχωράφων

14. Χρήστος Μιχαηλίδης, Πρόεδρος
Κοινότητας Τριάδας

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Κουτσάκης και η υπάλληλος του Δήμου
κ. Ασημένια Τσαρούχα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
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Μετά τη διαπίστωση απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κατά την εισήγηση του πρώτου θέματος ανέφερε ότι
ετέθη υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η υπ΄αρ. 15709/09-12-2019 εισήγηση του
τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Ηράκλειας, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τον ν.3463/2006 Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων άρθρα 95 & 97
2. Τον ν.3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης άρθρα 67
3. Τον ν.3979/2010 «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις»
4. Το ΠΔ 25/2014 Ηλεκτρονικό αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων.
5. Τον ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατείαςκαι
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.
6. Τον ν.4455/2018 άρθρα 74
7. Τον ν.4625/2019 άρθρα 177 & 184
Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μου με τίτλο «Προσαρμογή της
πλατφόρμας Open e-Class σε πλατφόρμα συνεδριάσεων συλλογικών οργάνων» χρησιμοποίησα για την
προσαρμογή της πλατφόρμας τις διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Ηράκλειας, όπως περιγράφονται στους νόμους που διέπουν τη λειτουργία του.
Η προσαρμοσμένη πλατφόρμα με διακριτικό όνομα Open Pnyka είναι μία ηλεκτρονική
πλατφόρμα βασισμένη στον παγκόσμιο ιστό (web). Πρόσβαση σε αυτή έχει ο οποιοσδήποτε
εξουσιοδοτημένος χρήστης διαθέτει κωδικούς πρόσβασης και χρησιμοποιεί συσκευές όπως H/Y, tablet
, κινητό τηλέφωνο με την προϋπόθεση αυτές να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και να διαθέτουν έναν
φυλλομετρητή (browser), όπως ο Chrome , Firefox ή Microsoft Edge.
Ως τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου Ηράκλειας στην πλατφόρμα
με διακριτικό όνομα Open Pnyka έχουμε ολοκληρώσει την ανάρτηση όλων των συνεδριάσεων του
έτους 2018 και προχωράμε στην ανάρτηση των συνεδριάσεων του έτους 2019.
Συνοπτικά σας αναφέρουμε ότι αναρτήθηκαν για το έτος 2018 τα εξής:
1. Προσκλήσεις
: 20 έγγραφα 35 σελίδες σύνολο
2. Πίνακας θεμάτων
: 20 έγγραφα 246 σελίδες σύνολο
: 363 έγγραφα 1809 σελίδες σύνολο
3. Αποφάσεις
4. Εγκρίσεις αποφάσεων : 83 έγγραφα 135 σελίδες σύνολο
5. Γίνεται προσπάθεια να αναρτηθούν και οι εισηγήσεις που συνοδεύουν τις προσκλήσεις οι
οποίες εκτιμούμε ότι καταλαμβάνουν τουλάχιστον τον όγκο των εγγράφων και σελίδων των
αποφάσεων.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι στην πλατφόρμα Open Pnyka υπάρχουν ήδη διαθέσιμα προς
χρήση των μελών του δημοτικού συμβουλίου, 486 έγγραφα με 2.225 σελίδες (χωρίς τις εισηγήσεις) ή
849 έγγραφα με 4.034 σελίδες (με τις εισηγήσεις). Aρχειοθετημένα έτσι ώστε να δίνουν στα μέλη του
Δημοτικού Συμβουλίου τη δυνατότητα της άμεσης και εύκολης πρόσβασης.
Σε οικονομικό επίπεδο, εάν υπολογιστεί το κόστος εκτύπωσης κατ’ ελάχιστο σε 0,08€, όλα τα
παραπάνω έχουν κοστίσει στο δήμο Ηράκλειας :
Σελίδες Χ Αριθμό μελών Δ.Σ. Χ Κόστος σελίδας
2.225 Χ 28=62.300 σελίδες Α4 ,
62.300 Χ 0,08€ = 4.984,00€ χωρίς τις εισηγήσεις
4.034 Χ 28=112.952 σελίδες Α4 , 112.952 Χ 0,08€ = 9.036,16€ με τις εισηγήσεις
Με δεδομένο ότι τα παραπάνω ποσά αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο μόνο για ένα έτος , τότε
η χρήση μίας τέτοιας πλατφόρμας σε όλα τα συλλογικά όργανα του Δήμου αλλά και στα Διοικητικά
Συμβούλια των νομικών του προσώπων θα επέφερε μία τεράστια εξοικονόμηση χρημάτων.
Εκτός του κόστους αυτού, έχουν δαπανηθεί αρκετές δεκάδες εργατοώρες για την προετοιμασία
των συνεδριάσεων που σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου
να παραχθεί άλλο έργο.
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Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι η χρήση ηλεκτρονικών μέσων για την έκδοση και
διακίνηση των εγγράφων που εκδίδει ο Δήμος Ηράκλειας και ειδικότερα οι γραμματείες των
συλλογικών του οργάνων, έχουν άμεσο οικονομικό αντίκτυπο εξοικονομώντας χρήματα στον Δήμο και
μειώνουν το οικολογικό του αποτύπωμα ελαττώνοντας τη χρήση χαρτιού.
Παράλληλα με τα παραπάνω, η χρήση μίας τέτοιας πλατφόρμας εναρμονίζεται πλήρως με το
πνεύμα και τα οριζόμενα στους νόμους ν.3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές
διατάξεις», ν.4325/2015 «Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» και ΠΔ 25/2014
«Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων» καθώς επίσης και με την προσπάθεια που
καταβάλλεται για την πλήρη ηλεκτρονική διακυβέρνηση του κράτους και την παροχή προηγμένων
ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες αλλά και τα διοικητικά όργανα.
Εισηγούμαστε τα εξής:
1. Τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Open Pnyka για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και
διακίνηση από και προς τους αιρετούς, όλων των εγγράφων που παράγονται από τις γραμματείες
των συλλογικών οργάνων του Δήμου από το έτος 2020 και έπειτα.
1.1. Δημοτικό Συμβούλιο
1.2. Οικονομική Επιτροπή
1.3. Εκτελεστική Επιτροπή
1.4. Επιτροπή διαβούλευσης
1.5. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
2. Διαχειριστής της πλατφόρμας θα ορίζεται άτομο από το τμήμα ΤΠΕ και βοηθός διαχειριστή το
άτομο της αντίστοιχης γραμματείας. Η πρόσβαση του βοηθού θα είναι μόνο στο συλλογικό όργανο
που υποστηρίζει.
3. Το κάθε μέλος των συλλογικών οργάνων του Δήμου θα λάβει κωδικούς πρόσβασης από τον
διαχειριστή με πρόσβαση μόνο στα συλλογικά όργανα στα οποία θα είναι μέλος.
4. Για τη διευκόλυνση των συνεδριάσεων ο Δήμος θα φροντίσει :
4.1. Να δημιουργήσει θέσεις εργασίας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες θα
έχουν φορητή συσκευή με δυνατότητα φόρτισης. Οι συσκευές αυτές θα ανήκουν στον Δήμο
Ηράκλειας και για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από κακή χρήση ή καταστροφή με
υπαιτιότητα του χειριστή (μέλος συλλογικού οργάνου) η αντικατάστασή της θα
πραγματοποιηθεί με δαπάνη από τον χειριστή. Επιτρέπεται η χρήση ιδιωτικής ηλεκτρονικής
συσκευής (Φορητός Η/Υ, tablet ή κινητό τηλέφωνο) από το μέλος του συλλογικού οργάνου.
4.2. Να πραγματοποιηθούν σεμινάρια χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στους Δημοτικούς
Συμβούλους.
4.3. Να παρέχει τεχνική υποστήριξη στους Δημοτικούς Συμβούλους που θα επιλέξουν να
χρησιμοποιήσουν προσωπικό Η/Υ ή tablet ή κινητό τηλέφωνο.
5. Το κάθε μέλος θα έχει τη δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να του παρέχονται εκτυπωμένα έγγραφα
κατόπιν συνεννόησης με την αντίστοιχη γραμματεία για το χρονικό διάστημα μέχρι την πλήρη
εξοικείωση του μέλους με την πλατφόρμα. Επιθυμητό όμως είναι να περιοριστεί η χρήση των
εκτυπώσεων και η πλήρης ένταξη των εργασιών στην ηλεκτρονική διαδικασία.
6. Με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα δημιουργήθηκε στα πλαίσια μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας υπαλλήλου του τμήματος Τ.Π.Ε. και παραμετροποιήθηκε στα δεδομένα
εργασιών του Δήμου Ηράκλειας, δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποιηθεί και στα νομικά πρόσωπα
του Δήμου ή έπειτα από σχετική προγραμματική συμφωνία και σε άλλους Ο.Τ.Α».
Στη συνέχεια η Πρόεδρος τόνισε ότι πρόκειται για μια ηλεκτρονική πλατφόρμα συνεδριάσεων
συλλογικών οργάνων. Κάθε δημοτικός σύμβουλος θα λάβει από έναν κωδικό με τον οποίο θα μπορεί
να έχει πρόσβαση σε όλα τα θέματα των συλλογικών οργάνων (αποφάσεις, εγκρίσεις κ.τ.λ) στα οποία
αυτός συμμετέχει.
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Στο σημείο αυτό ο κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης επικεφαλής της παράταξης ¨ Δημιουργική
Συναίνεση¨ είπε πως η παράταξή του ψηφίζει το θέμα αλλά θα εναπόκειται στην κρίση του καθενός αν
θα το πάρει, αν θα το αποδεχτεί, αν θα χρησιμοποιήσει ή όχι.
Έπειτα, η Πρόεδρος ανέφερε ότι δεν γίνεται λόγος στη συγκεκριμένη στιγμή για το tablet αλλά
για την ηλεκτρονική πλατφόρμα που μέσω του κωδικού που θα πάρει ο κάθε δημοτικός σύμβουλος θα
μπορεί από οποιοδήποτε μέσο (tablet, κινητό, υπολογιστή) να έχει πρόσβαση στα σχετικά αρχεία. Αυτό
γίνεται στα πλαίσια της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προκειμένου να εναρμονιστεί ο Δήμος με τις
διατάξεις των νόμων και να μπορέσει να εκσυγχρονίσει τις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων του.
Στη συνέχεια ο κ. Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης είπε ότι η παράταξή του συμφωνεί.
Στο σημείο αυτό ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον δημοτικό υπάλληλο κ. Βεράνη Απόστολο που
μπήκε στη διαδικασία να φέρει στον Δήμο ένα σύστημα που είναι αρκετά σημαντικό και πολύ
προχωρημένο για την εποχή του. Προσφέρει στον Δήμο μια σημαντική υπηρεσία. Αυτά τα
προγράμματα πωλούνται σε υψηλές τιμές. Τη δεδομένη στιγμή δεν αποφασίζεται τίποτε άλλο παρά η
εφαρμογή του προγράμματος. Όταν θα έρθει η ώρα για τα tablet ή κάποιο ανάλογο αντικείμενο, θα
τοποθετηθεί ο καθένας ανάλογα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση της Προέδρου, έλαβε υπόψη την υπ΄αρ.
15709/09-12-2019 εισήγηση του τμήματος Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Δήμου
Ηράκλειας και τις διατάξεις που αναφέρονται σε αυτήν και μετά από διαλογική συζήτηση
αποφασίζει ομόφωνα
1. Τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Open Pnyka για την ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και
διακίνηση από και προς τους αιρετούς όλων των εγγράφων που παράγονται από τις
γραμματείες των συλλογικών οργάνων του Δήμου από το έτος 2020 και έπειτα.
1. Δημοτικό Συμβούλιο
2. Οικονομική Επιτροπή
3. Εκτελεστική Επιτροπή
4. Επιτροπή διαβούλευσης
5. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
2. Διαχειριστής της πλατφόρμας θα ορίζεται άτομο από το τμήμα ΤΠΕ και βοηθός διαχειριστή το
άτομο της αντίστοιχης γραμματείας. Η πρόσβαση του βοηθού θα είναι μόνο στο συλλογικό
όργανο που υποστηρίζει.
1. Το κάθε μέλος των συλλογικών οργάνων του Δήμου θα λάβει κωδικούς πρόσβασης από τον
διαχειριστή με πρόσβαση μόνο στα συλλογικά όργανα στα οποία θα είναι μέλος.
2. Για τη διευκόλυνση των συνεδριάσεων ο Δήμος θα φροντίσει να πραγματοποιηθούν σεμινάρια
χρήσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας στους Δημοτικούς Συμβούλους.
3. Το κάθε μέλος θα έχει τη δυνατότητα, εάν το επιθυμεί, να του παρέχονται εκτυπωμένα
έγγραφα κατόπιν συνεννόησης με την αντίστοιχη γραμματεία για το χρονικό διάστημα μέχρι την
πλήρη εξοικείωση του μέλους με την πλατφόρμα. Επιθυμητό όμως είναι να περιοριστεί η χρήση
των εκτυπώσεων και η πλήρης ένταξη των εργασιών στην ηλεκτρονική διαδικασία.
4. Με δεδομένο ότι η συγκεκριμένη πλατφόρμα δημιουργήθηκε στα πλαίσια μεταπτυχιακής
διπλωματικής εργασίας υπαλλήλου του τμήματος Τ.Π.Ε. και παραμετροποιήθηκε στα δεδομένα
εργασιών του Δήμου Ηράκλειας, δίνεται η δυνατότητα χρησιμοποιηθεί και στα νομικά πρόσωπα
του Δήμου ή έπειτα από σχετική προγραμματική συμφωνία και σε άλλους Ο.Τ.Α.
5. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
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ΑΔΑ: 6ΠΥΤΩΡΤ-Η0Ο
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2020.

Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση στις 19.00
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Δήμαρχος
Η Πρόεδρος
Τα μέλη
Η Γραμματέας
που
του Δημοτικού
του Δημοτικού
του Δημοτικού Συμβουλίου
παραβρέθηκε
Συμβουλίου
Συμβουλίου
Γεώργιος
Κουτσάκης
Μαρία Γεωργιάδου
Δημητρούλα Αυτζή
Υπογραφές

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 05-02-2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μαρία Γεωργιάδου
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