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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 12ης/2021 Τακτικής - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 114
Θέμα: Έγκριση υποβολής πρότασης της πράξης «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Χαϊδαρίου» στην
Πρόσκληση ΑΤ08
του Υπουργείου Εσωτερικών για χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»
και έγκριση μελετών».
Σήμερα την 8η του μήνα Ιουνίου, του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη με ώρα έναρξης στις 11:00 και
ώρα λήξης στις 13:00, συνήλθε σε τακτική - δια περιφοράς- συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την
υπ΄ πρωτ.: 9742/04-06-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-062010) – «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» β)
την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-64450-11.10.2020-ΦΕΚ-4484-11.10.2020-τεύχος-Β’-1, : Κανόνες τήρησης αποστάσεων και
άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, 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.32009/23-5-2020 (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»] 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.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε., δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη-δια περιφοράς- συνεδρίαση τα επτά (7) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Κωνσταντίνα Χρονοπούλου - (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης- (τακτικό μέλος).
Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος).
Μιχάλης Σελέκος - (τακτικό μέλος).

Δεν δήλωσαν την συμμετοχή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση:
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. κ Απόστολος Θεοφίλης και Άλκηστη Βίτσα - τακτικά μέλη.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο εννέα (9) μελών
συμμετείχαν επτά (7) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής-δια περιφοράς- συνεδρίασης.

ΑΔΑ: 6ΛΑΗΩΗ3-ΡΚΔ
Μεταβολές:
-Πριν την συζήτηση των θεμάτων της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη (μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) για την εκτός ημερησίας διάταξης συζήτηση των εξής θεμάτων ως κατεπείγοντα:
1. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου 2. Έγκριση της αριθ. 11/2021
μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας, για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ
ΣΧΙΣΤΟΥ- ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ».
-Μετά από πρόταση του Προέδρου αποσύρεται το 4ο (πλέον) θέμα της ημερησίας διάταξης.
- Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα μέλη της Οικονομική Επιτροπή – ομόφωνα – εγκρίνουν την
ένταξη των ΕΗΔ θεμάτων και τη συζήτησή τους ως 1ο & 2ο θέμα Η.Δ και το 1ο, 2ο, 3ο , 4o και 5ο θέμα της Η.Δ σε 3ο,
4ο, 5ο, 6ο & 7ο αντίστοιχα. (Ν. 3852/2010 άρθρο 75 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Γ. Αργυρόπουλος ενημέρωσε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη για το 5ο (πλέον)
θέμα της ημερήσιας διάταξης, κατόπιν της από 28-05-2021 εισήγησης της Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού,
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικτύων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Θέτουμε υπόψη του Προέδρου και των μελών της Ο.Ε. τα εξής:
Με την υπ' αριθμ. πρωτ. 19576/19-10-2020 Πρόσκληση ΑΤ08, της Eιδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και
Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) (όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9119 / 24-052021 έκδοση 3.0 αυτής) με τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια,
υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα
πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του
κορωνοϊού COVID-19» που αφορά στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης και
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» καλούνται οι Δήμοι της Χώρας, για την
υποβολή προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας
«ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ».
Σύμφωνα με την Πρόσκληση ΑΤ 08, Eνότητα 4 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), στην παρ. 4.1.1 αυτής,
αναφέρoνται τα εξής:
«…..Κάθε Δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής δύο (2) αιτήσεων χρηματοδότησης, οι οποίες συνολικά δύναται να
περιλαμβάνουν τα εξής υποέργα:

ένα (1) κύριο υποέργο για «Δράσεις και μέτρα παρακολούθησης, ελέγχου, πρόληψης και έγκαιρης
προειδοποίησης»,

ένα (1) κύριο υποέργο για «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την αντιμετώπιση
κινδύνων»,

δύο (2) κύρια υποέργα για «Δράσεις προστασίας του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του
COVID-19»,

ένα (1) κύριο υποέργο για «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την πολιτική προστασία –
ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση -πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον»…….».
Ο Δήμος Χαϊδαρίου πρόκειται να υποβάλλει μια (1) αίτηση χρηματοδότησης Πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες
Δήμου Χαϊδαρίου», προϋπολογισμού 2.574.978,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) η οποία περιλαμβάνει:

ένα (1) κύριο υποέργο για «Δράσεις και μέτρα ενίσχυσης της διοικητικής ικανότητας για την αντιμετώπιση
κινδύνων», με τίτλο: «Προμήθεια Συστήματος ενοποίησης υποδομών και πληροφοριών για την αναβάθμιση της
διοικητικής ικανότητας διαχείρισης του Δήμου Χαϊδαρίου» και Π/Υ: 2.172.040,00 € (συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%)

ένα (1) κύριο υποέργο για «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την πολιτική προστασία ασφάλεια, υγεία - πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση - πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον» με τίτλο:
«Προμήθεια e-πλατφόρμας για την οικονομική ανάπτυξη και την προβολή της επιχειρηματικής- τουριστικής
δραστηριότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Χαϊδαρίου» και Π/Υ: 372.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24%).

ένα οριζόντιο υποέργο με τίτλο: «Δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου
Χαϊδαρίου» , Π/Υ: 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

ένα οριζόντιο υποέργο με τίτλο: «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής
προτάσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο προσκλήσεων του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» του Δήμου
Χαϊδαρίου», Π/Υ: 6.138,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
Προθεσμία υποβολής πρότασης: 11-06-2021.
Προκειμένου ο Δήμος να διεκδικήσει την απαραίτητη χρηματοδότηση ώστε να υλοποιήσει το έργο
εισηγούμαστε:
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1)
Tην έγκριση της μελέτης του Υποέργου 1 με τίτλο: «Προμήθεια Συστήματος ενοποίησης υποδομών και
πληροφοριών για την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας διαχείρισης του Δήμου Χαϊδαρίου» και Π/Υ:
2.172.040,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
2)
Tην έγκριση της μελέτης του Υποέργου 2 με τίτλο: «Προμήθεια e-πλατφόρμας για την οικονομική ανάπτυξη
και την προβολή της επιχειρηματικής- τουριστικής δραστηριότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου
Χαϊδαρίου» και Π/Υ: 372.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
3)
Tην έγκριση της μελέτης του Υποέργου 3 με τίτλο: «Δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση για τις Ψηφιακές
Υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου» και Π/Υ: 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
4)
Την έγκριση υποβολής πρότασης Πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Χαϊδαρίου», συνολικού
προϋπολογισμού 2.574.978,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
στην πρόσκληση ΑΤ08 για
χρηματοδότηση από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
«Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
5)
Την αποδοχή των όρων της Πρόσκλησης ΑΤ08 της Eιδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του
Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) µε αριθμό πρωτ: 19576/19-10-2020 (όπως τροποποιήθηκε με την υπ’
αριθμ. πρωτ. 9119 / 24-05-2021 έκδοση 3.0 αυτής)
6)
Στην περίπτωση που ο συνολικός Π/Υ της Πράξης είναι μεγαλύτερος του Ποσού Χρηματοδότησης από το
Πρόγραμμα τη διαφορά θα την καλύψει ο Δήμος.
7)
Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η πρόταση
χρηματοδότησης.
Η Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη: την από 28-05-2021 εισήγηση της
Δ/νσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δικτύων, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και ως σήμερα ισχύει, και
κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων: ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι κ.κ. δημοτικοί
σύμβουλοι (τακτικά μέλη) Εμμανουήλ Πετούσης, Κωνσταντίνα Χρονοπούλου, Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος
Καρατζαφέρης και Δήμητρα Δούμουρα, ψήφισαν υπέρ του θέματος. Ο δημοτικός σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Μιχάλης
Σελέκος ψήφισε λευκό.
Συνεπώς [επί των συμμετεχόντων (7) μελών, σε σύνολο (7) ψηφισάντων,
Οικονομική Επιτροπή,

(6) ψήφισαν υπέρ και (1) λευκό] η

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
-Εγκρίνει την υποβολή πρότασης Πράξης με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δήμου Χαϊδαρίου», συνολικού
προϋπολογισμού 2.574.978,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) στην πρόσκληση ΑΤ08 για χρηματοδότηση
από τον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
-Αποδέχεται τους όρους της Πρόσκλησης ΑΤ08 της Eιδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου
Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) µε αριθμό πρωτ: 19576/19-10-2020 (όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9119 /
24-05-2021 έκδοση 3.0 αυτής)
-Εγκρίνει την μελέτη του Υποέργου 1 με τίτλο: «Προμήθεια Συστήματος ενοποίησης υποδομών και πληροφοριών για
την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας διαχείρισης του Δήμου Χαϊδαρίου» και Π/Υ: 2.172.040,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
-Εγκρίνει την μελέτη του Υποέργου 2 με τίτλο: «Προμήθεια e-πλατφόρμας για την οικονομική ανάπτυξη και την
προβολή της επιχειρηματικής- τουριστικής δραστηριότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Χαϊδαρίου» και
Π/Υ: 372.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
-Εγκρίνει την μελέτη του Υποέργου 3 με τίτλο: «Δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες του
Δήμου Χαϊδαρίου» και Π/Υ: 24.800,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%).
-Στην περίπτωση που ο συνολικός Π/Υ της Πράξης είναι μεγαλύτερος του Ποσού Χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα
τη διαφορά θα την καλύψει ο Δήμος.
-Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Ευάγγελο Ντηνιακό, για τις περαιτέρω ενέργειες, ώστε να υποβληθεί η πρόταση
χρηματοδότησης της εν λόγω Πράξης.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 09-06-2021
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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