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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 14ης/2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 98
Θέμα: Έγκριση παράτασης Σύμβασης για την ολοκλήρωση της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» (Aριθ.
Δράσης 1-2018/001205-001394) πλέον της ελάχιστης απαιτούμενης συμβατικής υποχρέ ωσης του
Δήμου Χαϊδαρίου έναντι της Ε.Ε.».
Σήμερα την 22η του μήνα Ιουλίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 08:30, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 12744/17-07-2020 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις
διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18
(ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και τις υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020
[με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε
εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων και ειδικότερα του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020
(Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με
θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,
αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση
συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το
διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19»] του Υπουργείου Εσωτερικών.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
πέντε (5) ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)

Απόντες:

κ. κ Βασίλειος Καρατζαφέρης (τακτικό μέλος) - Μιχάλης Σελέκος (τακτικό μέλος) Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) - Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης.
Μεταβολές:
- Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της τακτικής συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός
ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως κατεπείγον: 1. Έγκριση όρων διακήρυξης και τεχνικών
προδιαγραφών Συνοπτικού Διαγωνισμού «Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού - Γραφίτη και Μελανιών».
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Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα - εγκρίνει την ένταξη του 1ου ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή τους ως 1ο θέμα στην
ημερησία διάταξη (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής: το ΕΗΔ θέμα,
ως 1ο θέμα ΗΔ και τα 1ο , 2ο , 3ο , 4ο , 5ο , 6ο και 7ο θέματα της ΗΔ σε 2ο , 3ο , 4ο , 5ο , 6ο , 7ο & 8ο θέματα
ΗΔ αντίστοιχα.
Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής , την από 16-07-2020 εισήγηση της Δ/νση Στρ. Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης & Δικτύων, στην
οποία αναφέρονται τα εξής:
Θέτουμε υπόψη του Προέδρου & των μελών της Ο.Ε. τα εξής:
1)
τη σχετική Συμφωνία Επιχορήγησης για την υλοποίηση του Προγράμματος, η οποία υπογράφηκε στις 2201-2019, 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,
2)
το «Παράρτημα Ι: Περιγραφή της Δράσης», της ως άνω αναφερόμενης συμφωνίας, Κεφ. Ι.2 «Τεχνικές
απαιτήσεις όσον αφορά τον ασύρματο εξοπλισμό του/των δικτύου/-ων WiFi4EU», σύμφωνα με το οποίο: «.....ο
δικαιούχος οφείλει να εγκαταστήσει τουλάχιστον τον ακόλουθο αριθμό σημείων πρόσβασης, κατανέμοντας
συνδυαστικά τα σημεία πρόσβασης σε κλειστούς και υπαίθριους χώρους.....»:
Ελάχιστος αριθμός σημείων πρόσβασης
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3) την υπ' αριθμ. ΔΣΣΗΔΔ.97/2019 Μελέτη του Δήμου Χαϊδαρίου, η οποία εκπονήθηκε σε συνέχεια σχετικής έρευνας
αγοράς και αφορά την υλοποίηση συνδυαστικά και συνολικά, τριάντα (30) σημείων πρόσβασης (βλέπε ως άνω σημείο
(2) ελάχιστος αριθμός σημείων πρόσβασης), χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση του Δήμου,
4) τη λίστα προτεινόμενων σημείων, η οποία συνάφθηκε σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 29657 / 2019 Σύμβασης, με
την επιλογή εγκατάστασης και λειτουργίας 26 σημείων πρόσβασης σε υπαίθριους χώρους και 4 σημείων πρόσβασης
σε κλειστούς χώρους ως εξής:

Α/Α

ΔΙΚΤΥΟ
(WIFI4EU /
SOCIAL WIFI)

ΣΗΜΕΙΟ – ΠΕΡΙΟΧΗ

2105815608

Πλατεία Σινασσού (3ο ΚΑΠΗ)

ΑΡ
ΑΡ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΧΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(ταχύτητα και
δυνατότητες)
ISDN + ADSL

1

1

2
24 Mbps
PSTN + ADSL

2

2105810467

Γήπεδο Τάκης Χαραλαμπίδης

1
24 Mbps

Ηρ. Πολυτεχνείου & 3ης Σεπτεμβρίου
3

2105812518

(1ο Αθλητικό Κέντρο Δάσους – γήπεδο
Αγγουράκης)

PSTN + ADSL
2
24 Mbps
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Ηρ. Πολυτεχνείου & 3ης Σεπτεμβρίου
4

5

νέα γραμμή

2105823021

ISDN + ADSL
2

(1ο Αθλητικό Κέντρο Δάσους – Γραφεία
και γήπεδο ποδοσφαίρου)

24 Mbps

Έχουν γίνει ενέργειες για
νέα γραμμή

PSTN + ADSL

Ηρ. Πολυτεχνείου & 3ης Σεπτεμβρίου
(δίπλα από τα γήπεδα τέννις)

2
24 Mbps

6

2105821574

Πλ. Δημοκρατίας (Στρ. Καραϊσκάκη 97
& Ρόδου) - Δημοτική Βιβλιοθήκη

1

7

2105910448

Αναγεννήσεως 2 (2ο Κλειστό
Γυμναστήριο)

1

8

Κεντρικό Δημαρχείο

1

9

Πλατεία Ηρώων (οδός Στρ. Καραϊσκάκη
17)

2

Απαιτούνται ενέργειες
για νέα γραμμή

10

Πάρκο Ιστορικής Μνήμης

3

Απαιτούνται ενέργειες
για νέα γραμμή

11

Πλατεία κτίριο Γύζη

2

Απαιτούνται ενέργειες
για νέα γραμμή

12

Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου

2

Απαιτούνται ενέργειες
για νέα γραμμή

13

Πλατεία Σκαμπά

2

Απαιτούνται ενέργειες
για νέα γραμμή

2

ISDN Fiber Speed
100Mbps
PSTN + ADSL
24 Mbps

ΣΥΝΟΛΟ :

Απαιτούνται ενέργειες
για νέα γραμμή
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5) το γεγονός ότι με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, των ελάχιστων απαιτούμενων σημείων, ήτοι: εννέα (9)
σημεία πρόσβασης σε υπαίθριους χώρους και τρία (3) σημεία πρόσβασης σε κλειστούς χώρους, σύνολο
δώδεκα (12) σημεία, η ελάχιστη συμβατική μας υποχρέωση με την Ε.Ε. έχει ολοκληρωθεί. Επίσης, έχει ολοκληρωθεί
ο τεχνικός έλεγχος εγκατάστασης και λειτουργίας των σημείων, από την Ε.Ε. (technical reports). Η αρμόδια
Ε.Π.Π.Ε. του Δήμου, θα συντάξει και θα υποβάλλει για έγκριση, προς το αρμόδιο όργανο του Δήμου, το σχετικό Πρωτόκολλο
Παραλαβής. Τα εν λόγω λειτουργούντα σημεία είναι τα κάτωθι:

Α/Α

ΔΙΚΤΥΟ
(WIFI4EU /
SOCIAL
WIFI)

ΑΡ
ΑΡ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΣΗΜΕΙΟ – ΠΕΡΙΟΧΗ

ΠΑΡΟΧΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(ταχύτητα και
δυνατότητες)
ISDN + ADSL

1

2105815608

Πλατεία Σινασσού (3ο ΚΑΠΗ)

1

2
24 Mbps
PSTN + ADSL

2

2105810467

Γήπεδο Τάκης Χαραλαμπίδης

1
24 Mbps

Ηρ.
Πολυτεχνείου
&
3ης Σεπτεμβρίου
(1ο Αθλητικό
Κέντρο
Δάσους
–
γήπεδο
Αγγουράκης)

2

2105823021

Ηρ.
Πολυτεχνείου
3ης Σεπτεμβρίου (δίπλα από
γήπεδα τέννις)

2

5

2105821574

Πλ. Δημοκρατίας (Στρ. Καραϊσκάκη
97 & Ρόδου) Δημοτική Βιβλιοθήκη

6

2105910448

Αναγεννήσεως
Γυμναστήριο)

3

4

2105812518

2

PSTN + ADSL
24 Mbps
PSTN + ADSL

&
τα

(2ο Κλειστό

24 Mbps
1

2

ISDN Fiber Speed
100Mbps
PSTN + ADSL

1
24 Mbps

ΣΥΝΟΛΟ :

3

9

6) Προκειμένου να υλοποιηθεί η τελική φάση του έργου, πλέον της ελάχιστης συμβατικής μας υποχρέωσης με την
Ε.Ε. χωρίς οικονομική επιβάρυνση του Δήμου, πρέπει ο Δήμος να μεριμνήσει για την προμήθεια των απαιτούμενων
νέων, τηλεφωνικών συνδέσεων.
7) Η προθεσμία υλοποίησης της υπ' αριθμ. πρωτ. 29657 / 2019 Σύμβασης με τον Ανάδοχο, λήγει στις 22-07-2020.
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8) Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπηρεσία μας, ζητά σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 να ληφθεί

απόφαση για τη παράταση της σύμβασης για τρείς (3) μήνες, που δε θα υπερβεί το νόμιμο χρονικό διάστημα, ήτοι
έως 22/10/2020 για την παραπάνω σύμβαση, ήτοι μέχρι ο Δήμος Χαϊδαρίου να έχει φροντίσει να προμηθευτεί και να
εγκαταστήσει τις απαιτούμενες τηλεφωνικές συνδέσεις στα σημεία που απαιτούνται, προκειμένου να εγκατασταθεί και
να τεθεί σε λειτουργία ο σχετικός εξοπλισμός που έχει ήδη παραληφθεί.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, τον Ν. 4412/2016 συζήτησε
διεξοδικά το θέμα.
Συνεπώς σε σύνολο συμμετεχόντων και ψηφισάντων (5) μελών, η Οικονομική Επιτροπή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Τη παράταση της σύμβασης για την ολοκλήρωση της τελικής φάσης του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος «WiFi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στις τοπικές κοινότητες» (Aριθ.
Δράσης 1-2018/001205-001394) πλέον της ελάχιστης απαιτούμενης συμβατικής υποχρέ ωσης του
Δήμου Χαϊδαρίου έναντι της Ε.Ε.», για τρείς (3) μήνες, που δε θα υπερβεί το νόμιμο χρονικό διάστημα, ήτοι
έως 22/10/2020 για την παραπάνω σύμβαση, ώστε ο Δήμος Χαϊδαρίου να έχει ολοκληρώσει την προμήθεια και
εγκατάσταση των απαιτούμενων τηλεφωνικών συνδέσεων, στα σημεία που απαιτούνται, προκειμένου να εγκατασταθεί
και να τεθεί σε λειτουργία ο σχετικός εξοπλισμός που έχει ήδη παραληφθεί.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 22-07-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)

