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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ης

Από το πρακτικό της με αριθ. 20 /2020 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 159
Θέμα: Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία με διακριτικό τίτλο: CITRINE Marketing Communication, που αφορά
στη δημιουργία ψηφιακής (πύλης) πλατφόρμας πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Δήμου μας προς
τους Πολίτες.
Σήμερα την 7η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα έναρξης 17:00,
συνήλθε σε τακτική (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.) συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 18074/02-10-2020 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 το άρθρο 3 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 4019/20.09.2020) 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.32009/23-52020 (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»] 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 τα
επτά (7) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Παναγιώτης Τσατασαρώνης (αναπληρωματικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)

Απόντες: κ. κ. Βασίλειος Καρατζαφέρης-(τακτικό μέλος)- Μιχάλης Σελέκος (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 (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.)
συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος ως
κατεπείγον 1. Έγκριση Πρακτικών 1ου & 2ου Σταδίου διενέργειας ( Ανοικτού Ηλεκτρονικού) Διαγωνισμού για την
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ». -Η Οικονομική Επιτροπή - ομόφωνα – εγκρίνει την ένταξη του ΕΗΔ
θέματος και τη συζήτησή του μετά το τέλος των εγγεγραμμένων θεμάτων της ημερησίας διάταξης. (Ν. 3852/2010 άρθρο
75 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής,
ανέφερε τα εξής:
Η εταιρεία ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Θ. ΚΙΤΡΙΔΗΣ –Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τεχνολογιών της Πληροφορίας (με
διακριτικό τίτλο: CITRINE Marketing Communication) με την απο 02/10/2020 επιστολή της, μας γνωστοποιεί ότι
προτίθεται να προσφέρει στο Δήμο μας σε μορφή δωρεάς όλο το σύστημα για τη δημιουργία πύλης πρόσβασης στις
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Δήμου προς τους Πολίτες.
Πιο αναλυτικά ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής: ..
Η πρόταση μας αφορά δυο παραδοτέα. Το πρώτο παραδοτέο είναι η δημιουργία ενός συστήματος μοναδικής πρόσβασης
στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου μέσω του ΓΠΣ της ΑΑΔΕ, που ο χρήστης θα αυθεντικοποιείται με τον ΑΦΜ του
και στη συνέχεια θα οδηγείται στην εφαρμογή που έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει.
Όλες οι ψηφιακές εφαρμογές του Δήμου θα πρέπει να χρησιμοποιούν ως μοναδικό σύστημα login.
Συνεπώς, για αυτές που υπάρχουν ήδη, θα πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους να τους δώσουμε τα API που χρειάζονται
για να μπορούν να δημιουργήσουν το σύστημα, ενώ για τις επόμενες θα συνεργαζόμαστε πάλι μαζί τους για να τους
δώσουμε την πρόσβαση.
Το όφελος του Δήμου αυτήν τη στιγμή είναι ότι χτίζει τις βάσεις για μια ενιαία πλατφόρμα πρόσβασης σε όλες τις
ψηφιακές υπηρεσίες που θα μπορούν να του δίνουν χρήσιμα στοιχεία, όπως τη χρήση ανά χρήστη για κάθε μια ψηφιακή
υπηρεσία, αν τη χρησιμοποίησε, σε τι βαθμό τη χρησιμοποίησε και τι αποτέλεσμα είχε σε αυτήν. Φυσικά, σύμφωνα με
Εθνική Νομοθεσία όπως ισχύει και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR). Το δεύτερο
παραδοτέο θα είναι η κάρτα του δημότη. Η έκδοση αυτής της κάρτας θα γίνεται την πρώτη φορά που θα γίνεται το
loging. Η κάρτα του κάθε δημότη θα μπορεί να χρησιμοποιείται από τον ίδιο σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή για να
πιστοποιήσει τον εαυτό του. Ένα ακόμα προνόμιο που θα αποκτηθεί μέσα από αυτήν την πλατφόρμα είναι ότι οι δημότες
θα μπορούν εύκολα να δουν στο site ποιες ακριβώς πληροφορίες διατηρεί ο Δήμος στο αρχείο τους για αυτούς. Αυτό
είναι κάτι πλήρως συμβατό με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ ή GDPR) και απαλλάσσει
τον Δήμο από κάποια άλλη υποχρέωση.
Η λύση αυτή που προσφέρουμε, δίνει στον Δήμο Χαϊδαρίου άλλο ένα πλεονέκτημα διότι ο Δήμος αποκτά μια πλήρη
εικόνα του χρήστη με οποιεσδήποτε πληροφορίες ο χρήστης έχει αποδεχτεί ότι θέλει να μοιραστεί με τον Δήμο και
επιθυμεί να αποθηκευτούν.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη, την απο 02/10/2020 επιστολή της εταιρείας
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Θ. ΚΙΤΡΙΔΗΣ –Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τεχνολογιών της Πληροφορίας (με διακριτικό
τίτλο: CITRINE Marketing Communication), τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, μετά από διαλογική συζήτηση: [σε σύνολο συμμετεχόντων και
ψηφισάντων (7)

μελών,

Θεοφίλης, ψήφισε «κατά».

(6) ψήφισαν υπέρ, (1) ψήφισε «κατά»] Ο δημοτικός σύμβουλος

κ. Απόστολος
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
Αποδέχεται τη δωρεά της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο: CITRINE Marketing Communication,
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Θ. ΚΙΤΡΙΔΗΣ –Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Τεχνολογιών της Πληροφορίας, που εδρεύει
στο Χολαργό, επί της οδού ΑΕΤΙΔΕΩΝ 43, η οποία προσφέρει στο Δήμο μας σε μορφή δωρεάς όλο το σύστημα για
τη δημιουργία πύλης πρόσβασης στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Δήμου προς τους Πολίτες, σύμφωνα με όσα
αναλυτικά αναφέρονται στην από 02/10/2020 επιστολή της εν λόγω εταιρείας.
Ταυτόχρονα ευχαριστεί την εταιρεία ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Θ. ΚΙΤΡΙΔΗΣ –Υπηρεσίες Σχεδιασμού και Ανάπτυξης
Τεχνολογιών της Πληροφορίας, για την προσφορά της.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 08-10-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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