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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 1ης/2020 Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αρ. αποφάσεως : 16
ΘΕΜΑ:
Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής του έργου: «WiFi4EU – Προώθηση της
συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες. (Aριθ. Δράσης 1-2018/001205-001394)».
Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 29η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα της
εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν της με αριθ.
πρωτ.: 1373 /24-01-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος στις 24-01-2020,
στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr),
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/ 2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του
Ν. 4555/2018.
Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε και παρίστατο στη Συνεδρίαση.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα τρία (33) ήτοι:

Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ε. Σάββα
Φ. Θεοδωρακόπουλος
Β. Καρατζαφέρης
Ε. Μπέλα
Γ. Αργυρόπουλος
Ε. Ζεβόλης
Γ. Βελέντζας
Ι. Ηλιάδης
Δ. Τσατσαμπάς

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ε. Πετούσης
Κ. Χρονοπούλου
Δ. Δούμουρα
Μ. Κοντογιάννη
Π. Τσατσαρώνης
Μ. Σελέκος
Ν. Δαουάχερ
Β. Παντελάρος
Ν. Καραγιάννης

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Π. Μοσχονάς
Μ. Χουδελούδης
Η. Βαρυτιμιάδης
Ε. Θέρμου
Α. Θεοφίλης
Ι. Αλεξόπουλος
Λ. Παπαδάκος
Θ. Σπηλιόπουλος
Α. Βίτσα

28.
29.
30.
31.
32.
33.

Κ. Φωτεινάκης
Ι. Κέντρης
Ε. Τοκατλίδη
Ι. Θεοτοκάς
Κ. Ασπρογέρακας
Α. Γκανά-Ρηγάκη

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Μεταβολές:
1.Πριν τη συζήτηση των θεμάτων ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής
θεμάτων ως κατεπείγοντα: 1. Συζήτηση σχετικά με εξώδικη δήλωση-διαμαρτυρία. 2. Πρόταση έκδοσης ψηφίσματος από
το Δ.Σ. ενάντια στη συμφωνία Ελλάδας – ΗΠΑ για τις βάσεις. Το Δημοτικό Συμβούλιο - κατά πλειοψηφία εγκρίνει: την
ένταξη του 1ου& 2ου ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους ως 2ο & 19ο θέμα, αντίστοιχα, στην ημερησία διάταξη, (Ν.
3852/2010 άρθρο 67 παρ.7 όπως τροποποιήθηκε Ν. 4555/18 άρθρο 74 παρ.7 ).
Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης- ομόφωνα- τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το 1ο
ΕΗΔ σε 2ο , το 2ο σε 3ο, το 3ο σε 4ο, το 4ο σε 5ο, το 5ο σε 6ο , το 6ο σε 7ο, το 7ο σε 8ο, το 8ο σε 9ο, το 9ο σε 10ο, το 10ο σε 11ο,
το 11ο σε 12ο, το 12ο σε 13ο, το 13ο σε 14ο, το 14ο σε 15ο, το 15ο σε 16ο, το 16ο σε 17ο, το17ο σε 18 ο και το 2ο ΕΗΔ σε 19ο .
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Αποχωρήσεις: Προσελέυσεις
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ε. Τοκατλίδη, Η. Βαρυτιμιάδης και Α. Γκανά Ρηγάκη, αποχώρησαν από την συνεδρίαση
κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κ. Φωτεινάκης και Ν. Δαουάχερ, αποχώρησαν από την συνεδρίαση μετά την έναρξη της
συζήτησης του 2ου (πλέον) θέματος.
Ο Επικεφαλής της παράταξης (Πολίτες σε Δράση) κ. Θ. Σπηλιόπουλος, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου (πλέον)
θέματος, δήλωσε ότι αποχωρούν οριστικά από τη συνεδρίαση.
Ο Επικεφαλής της παράταξης (Λαϊκή Συσπείρωση Χαϊδαρίου) κ. Μ. Σελέκος, μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου (πλέον)
θέματος, δήλωσε ότι αποχωρούν οριστικά από τη συνεδρίαση.
Ο Επικεφαλής της παράταξης ( Χαϊδάρι Ψηλά) κ. Α. Θεοφίλης, μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου (πλέον) θέματος,
δήλωσε ότι αποχωρούν οριστικά από τη συνεδρίαση.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ι. Θεοτοκάς, αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά το πέρας της συζήτησης του 2ου (πλέον)
θέματος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 16ο (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών την εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων, στην οποία
αναφέρονται τα εξής:
Θέτουμε υπόψη του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. του Δήμου Χαϊδαρίου τα εξής:
- τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.4 του Ν.3463/2006 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 άρθρου 22
Ν.3536/2007,ΦΕΚ Α 42/23.2.2007,αντικαταστάθηκε πάλι με το άρθρο 51 παρ.3 Ν.4407/2016,ΦΕΚ Α 134/27.6.2016.,
σύμφωνα με τις οποίες: ''η επίβλεψη, παρακολούθηση-εποπτεία των συμβάσεων για την εκτέλεση των
οποίων δεν απαιτούνται λόγω της φύσης τους τεχνικές γνώσεις ή τεχνική εμπειρία, γίνεται από τις αντίστοιχες καθ'
ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Τ.Α. με ανάλογη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων,
- τις διατάξεις του Π.Δ. 171/87 και του Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, οι οποίες αφορούν την εποπτεία
των συμβάσεων τεχνικών μελετών ή έργων και ισχύουν κατ' αναλογία για την επίβλεψη-παρακολούθηση-εποπτεία
των συμβάσεων προμηθειών οι οποίες περιλαμβάνουν τεχνικό εξοπλισμό ή εργασίες εγκατάστασης, σύμφωνα με τα
προαναφερόμενα και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν.3669/08 «Συμβουλευτική επιτροπή
παρακολούθησης έργου» όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες: παρ. 1 ''σε
περίπτωση σημαντικών έργων συγκροτείται Επιτροπή Παρακολούθησης Έργου. Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό
χαρακτήρα και παρακολουθεί την εφαρμογή της μελέτης ή την αιτιολογημένη αποδοχή προτεινόμενων τροποποιήσεων
αυτής, την τήρηση του χρονοδιαγράμματος κατασκευής, τη διαμόρφωση του κόστους και γενικά την πορεία του
έργου'' και παρ. 2 ''ο χαρακτηρισμός των έργων ως ''σημαντικών'' γίνεται από τον Κύριο του Έργου (ΚτΕ), ο οποίος
και συγκροτεί την Επιτροπή'',
- το γεγονός ότι το εν λόγω έργο είναι:
- εξ' αντικειμένου «ειδικό» έργο (ήτοι, έργo στo οποίo ενσωματώνονται σύγχρονες ΤΠΕ),
-έργο για το οποίο, όσον αφορά την εποπτεία- επίβλεψη της εκτέλεσής του, απαιτείται συνεργασία με άλλες Υπηρεσίες του
Δήμου, καθιστώντας απαραίτητη τη συγκρότηση ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης,
- τη σχετική Συμφωνία Επιχορήγησης, για την υλοποίηση του Προγράμματος, η οποία υπογράφηκε στις 22-012019, ανάμεσα στον Eυρωπαϊκό Οργανισμό ΙNEΑ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ &
ΔΙΚΤΥΩΝ και το ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, στο πλαίσιο του Μηχανισμού «ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» (CEF) –
WiFi4EU, Aριθ. ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/001205-001394, και ειδικότερα:
- το Άρθρο- 4_ «Yποβολή Εκθέσεων και Ρυθμίσεις Πληρωμής»,
- το Άρθρο- 9_ «Παρακολούθηση των Απαιτήσεων, Αναδιαμόρφωση των Δικτύων»,
- την αναγκαιότητα υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος : «WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο
διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» (Aριθ. Δράσης 1-2018/001205-001394). Η πρωτοβουλία WiFi4EU είναι ένα
καθεστώς στήριξης για την παροχή δωρεάν ασύρματης πρόσβασης σε κλειστούς ή υπαίθριους δημόσιους χώρους (π.χ.
κτίρια δημόσιων διοικήσεων, σχολεία, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, μουσεία, δημόσια πάρκα και πλατείες) σε Δήμους της
Ευρώπης.
- την υπ΄ αριθμ. ΔΣΣΗΔΔ.97/2019 Μελέτη που αφορά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγρ/τος «WiFi4EU –
Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» (Aριθ. Δράσης 1-2018/001205-001394),του
Δήμου Χαϊδαρίου και συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης &
Δικτύων του Δήμου Χαϊδαρίου, σύμφωνα με την οποία το έργο αφορά προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία
του κάτωθι εξοπλισμού:
- Προμήθεια ασύρματου εξοπλισμού router συμπεριλαμβανομένου όλων των απαραίτητων παρελκόμενων,
- Προμήθεια άδειας χρήσης λογισμικού ελέγχου για κάθε access point ανεξάρτητης από τον αριθμό των χρηστών,
-Υλοποίηση εγκατάστασης σύμφωνα με τα ακόλουθα: 1) Αρχική εγκατάσταση εξοπλισμού στα σημεία ενδιαφέροντος
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του Δήμου, 2) Εγκατάσταση και παραμετροποίηση διαχειριστικού περιβάλλοντος ασύρματου εξοπλισμού
περιλαμβανομένου 3 ετούς υποστήριξης.,
- Υλοποίηση - Παραμετροποίηση captive portal και ομάδων χρηστών και δημιουργία splash page/ mini site.
- την υπ' αριθμ. πρωτ. 29657/2019 Σύμβαση (ΑΔΑΜ: 19SYMV006127268) η οποία αφορά την ανάθεση υλοποίησης
του εν λόγω αντικειμένου, σύμφωνα με την ως άνω αναφερόμενη συμφωνία επιχορήγησης (Aριθ.
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/001205-001394) και την υπ' αριθμ. ΔΣΣΗΔΔ.97/2019 Μελέτη.

Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση:

για τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) «ως ομάδα προσώπων που ορίζεται
από την Αναθέτουσα Αρχή, την εκπροσωπεί στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τη Σύμβαση και έχει την ευθύνη για
την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του
Έργου», προκειμένου να καταστεί εφικτή η επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης, απαρτιζόμενης από τα κάτωθι μέλη:

1. Συλάκου Μαρία, Αναπλ. Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου (Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού,
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων),
2. Σταυρίδης Δημήτριος, Αναπλ. Προϊστάμενος της Δ/νσης Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος, Ηλεκτρολόγος
Μηχανικός, Υπεύθυνος για την παρακολούθηση -επίβλεψη της προμήθειας του Η/Μ εξοπλισμού της σύμβασης καθώς
και των απαιτούμενων εργασιών εγκατάστασης - παραμετροποίησης,
3. Ζαχαρίου Θεμιστοκλής, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανοργάνωσης Διευθύνουσας Υπηρεσίας του
έργου (Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων), Υπεύθυνος για την παρακολούθηση επίβλεψη της προμήθειας του εξοπλισμού της σύμβασης, αρμοδιότητας ευθύνης του, καθώς και των απαιτούμενων
εργασιών εγκατάστασης - παραμετροποίησης,
4. Βουλγαράκη Κωνσταντία, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Εφαρμογών Λογισμικού της Διευθύνουσας Υπηρεσίας
του έργου (Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων), Υπεύθυνη για την
παρακολούθηση -επίβλεψη της προμήθειας του απαραίτητου λογισμικού της σύμβασης, αρμοδιότητας ευθύνης της,
καθώς και των απαιτούμενων εργασιών εγκατάστασης – παραμετροποίησης.

Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο του και έλαβε υπόψη την εισήγηση της Δ/νσης Στρατηγικού
Σχεδιασμού, το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018
(Φ.Ε.Κ.133/τ.Α/19.07.2018) συζήτησε το θέμα. Οι παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά
την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά
Συνεπώς επί παρευρισκομένων (16) Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο (16) ψηφισάντων το Δημοτικό Συμβούλιο,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Τη συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Έργου (Ε.Π.Π.Ε.) «ως ομάδα προσώπων που ορίζεται από την
Αναθέτουσα Αρχή, την εκπροσωπεί στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της από τη Σύμβαση και έχει την ευθύνη για την
επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των Παραδοτέων του Έργου», προκειμένου να

καταστεί εφικτή η επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης, απαρτιζόμενης από τα κάτωθι μέλη:
1.

Συλάκου Μαρία, Αναπλ. Προϊσταμένη της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου (Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού,
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων),

2.

Σταυρίδης

Δημήτριος, Αναπλ. Προϊστάμενος της

Δ/νσης

Προστασίας

&

Ελέγχου

Περιβάλλοντος,

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Υπεύθυνος για την παρακολούθηση -επίβλεψη της προμήθειας του Η/Μ εξοπλισμού της
σύμβασης καθώς και των απαιτούμενων εργασιών εγκατάστασης - παραμετροποίησης,
3.

Ζαχαρίου Θεμιστοκλής, Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Μηχανοργάνωσης Διευθύνουσας Υπηρεσίας του
έργου (Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων), Υπεύθυνος για την
3
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παρακολούθηση -επίβλεψη της προμήθειας του εξοπλισμού της σύμβασης, αρμοδιότητας ευθύνης του, καθώς και
των απαιτούμενων εργασιών εγκατάστασης - παραμετροποίησης,
4.

Βουλγαράκη Κωνσταντία, Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Εφαρμογών Λογισμικού της Διευθύνουσας
Υπηρεσίας του έργου (Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων), Υπεύθυνη για
την παρακολούθηση -επίβλεψη της προμήθειας του απαραίτητου λογισμικού της σύμβασης, αρμοδιότητας ευθύνης
της, καθώς και των απαιτούμενων εργασιών εγκατάστασης – παραμετροποίησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Υπογραφή)

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)

(Υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 30-01-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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