
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Αριθµός Πρακτικού 6

Της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Κoριvθίωv

Της 12-02-2021

...............ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ............. 

(ως προς µέλος Επιτροπής διερεύνησης τιµών)

    Η  Οικονοµική  Επιτρoπή  τoυ  ∆ήµoυ  Κoριvθίωv,  πoυ  απoτελείται  από  τoυς  κ.κ.:  1)Βασίλειο

Νανόπουλο,  ∆ήµαρχo Κoριvθίωv,  ως  Πρόεδρo,  2)Ζαχαριά  Σπυρίδωνα,  Αντιδήµαρχο

Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής,  3)Μπίτζιο  ∆ηµήτριο,  Αντιδήµαρχο  Καθαριότητας,  4)Κόλλια

Κωνσταντίνα,  ∆ηµοτική  Σύµβουλο,  5)Πούρο  Γεώργιο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  6)Πνευµατικό

Αλέξανδρο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  7)Ταγαρά  Βασίλειο,  ∆ηµοτικό  Σύµβουλο,  8)Σταυρέλη  Νικόλαο,

∆ηµοτικό Σύµβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, ∆ηµοτικό Σύµβoυλo, ως µέλη, σύµφωνα µε τις α)µε

αριθµό 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων περί εκλογής µελών της Οικονοµικής

Επιτροπής  για  την  περίοδο  2019 -  2021 και  β)µε  αριθµό  30467/4-9-2019 απόφαση  ∆ηµάρχου

Κορινθίων περί ορισµού Αντιδηµάρχων στην Οικονοµική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής,  συvεδρίασε  µέσω τηλεδιάσκεψης και  σύµφωνα  µε  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1, παρ.1.2.

“∆ηµόσιες υπηρεσίες”, της υπ' Αριθµ.  ∆1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021 κοινής  υπουργικής απόφασης

«Έκτακτα  µέτρα  προστασίας  της  δηµόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου

2021  και  ώρα  6:00  έως  και  τη  ∆ευτέρα,  8  Φεβρουαρίου  2021  και  ώρα  6:00»,  της  υπ'αριθµ.

∆1α/Γ.Π.οικ.  6882/31.01.2021  (ΦΕΚ  346/31.01.2021 τεύχος  Β')  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης:

Τροποποίηση  της  υπό  στοιχεία  ∆1α/Γ.Π.οικ.6877/29-1-2021  κοινής  υπουργικής  απόφασης

«Έκτακτα  µέτρα  προστασίας  της  δηµόσιας  υγείας  από  τον  κίνδυνο  περαιτέρω  διασποράς  του

κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστηµα από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου

2021 και ώρα  6:00 έως  και τη  ∆ευτέρα,  8 Φεβρουαρίου  2021 και  ώρα  6:00» (Β΄  341), την  υπ’

αριθµ.πρωτ. ∆Ι∆Α∆Φ.69141οικ.1387-25.01.2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την υπ'

αριθµ.  426/ΑΠ  77233/13-11-2020  εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών,   σήµερα  την 12η

Φεβρουαρίου  2021,  ηµέρα  της  εβδoµάδας  Παρασκευή  και  ώρα  10:00 π.µ.,  σε  τακτική

συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθµ.3819/08-02-2021 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ

κoιvoπoιήθηκε vόµιµα και εµπρόθεσµα σε κάθε έvα από τα µέλη της (τακτικά και αναπληρωµατικά),

για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης.

       Στην συνεδρίαση προσκλήθηκαν µε την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του

∆ήµου Κορινθίων.

     Επειδή ο κ.Κορδώσης Χρήστος, τακτικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής εκ της µειοψηφίας,

εκλεγµένο µε την υπ'αριθµ. 342/2019 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κορινθίων, µε το υπ' αριθµ.

πρωτ.17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δηµοτική παράταξη

της µειοψηφίας «∆ύναµη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύµφωνα

µε τα οριζόµενα στην παρ. 7 του  άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, µε την
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σειρά  εκλογής  της  αριθµ.  342/2019 απόφασης  ∆ηµοτικού  Συµβουλίου  το  αναπληρωµατικό  µέλος

κ.Πλατής Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόµιµα µε την ως άνω πρόσκληση. 

     Στην συvεδρίαση αυτή, σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταv παρόvτα µέσω τηλεδιάσκεψης, επτά (7)

µέλη και έτσι υπήρχε vόµιµη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Νανόπουλος  Βασίλειος,  Πρόεδρος,  2)Ζαχαριάς  Σπυρίδων,  3)Μπίτζιος  ∆ηµήτριος,  4)Πούρος

Γεώργιος, 5)Πνευµατικός Αλέξανδρος, 6)Σταυρέλης Νικόλαος,7) Πλατής Σπυρίδων.

 Α π ό ν τ ε ς 

1)Κόλλια  Κωνσταντίνα  (συνδέθηκε  κατά  την  συζήτηση  του  1ου  θέµατος  Ηµερήσιας  διάταξης),

2)Ταγαράς Βασίλειος (συνδέθηκε κατά την συζήτηση του 1ου θέµατος Ηµερήσιας διάταξης).

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

      ΑΠΟΦΑΣΗ    47  η  : Ο Πρόεδρος εισηγούµενος τo 3ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης  «Υποβολή

πρότασης του ∆ήµου Κορινθίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ 08 «Ψηφιακή Σύγκλιση» του

Προγράµµατος  Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙ-

ΤΣΗΣ» » αναφέρει ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 117 του Ν.4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α’/11-3-2020): Ρύθµι-

ση  αρµοδιοτήτων  Οικονοµικής  Επιτροπής,  “2.Στην  παράγραφο  1  του  άρθρου  72  του

ν.3852/2010(Α' 87) προστίθεται περίπτωση κβ', ως εξής:  «κβ. Αποφασίζει για την υποβολή προ-

τάσεων εκ µέρους του ∆ήµου για τη χρηµατοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραµµάτων και

αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδή-

ποτε άλλου φορέα.».  

      Ακολούθως  ο Πρόεδρος θέτει υπ'όψιν των µελών της  Επιτροπής την από 11-02-2021 σχετική

εισήγηση του Αυτοτελούς Γραφείου Προγραµµατισµού,  η οποία έχει ως εξής:  

Θέµα: Υποβολή πρότασης του ∆ήµου Κορινθίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΑΤ08 στον Άξονα
Προτεραιότητας  «Ψηφιακή  Σύγκλιση» του Προγράµµατος  Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την
Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»  
Σχετ.: Η αριθµ. 19576/19.10.2020 Πρόσκληση της ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών,

Έχοντας υπόψη:
1. Την  αριθµ.  25229/27.08.2020  απόφαση  ∆ηµάρχου  (Α∆Α:  ΨΝΜΧΩΛ7-0Β0),  «Ορισµός

Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών»
2. Το  ν.3852/10  (Α΄  87)«Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωµένης

∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης», άρθρο 72, παρ. 1η […Αποφασίζει για την υποβολή
προτάσεων  εκ  µέρους  του  δήµου  για  τη  χρηµατοδότηση  ή  επιχορήγηση  δράσεων,
προγραµµάτων  και  αντίστοιχων  έργων  από  εθνικούς  πόρους,  πόρους  της  Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή
χρηµατοδότησης  ή  επιδότησης  ή  επιχορήγησης  πράξεων  που  εντάσσονται  στα  πάσης
φύσεως  αναπτυξιακά  προγράµµατα  ή  προγράµµατα  επιχορήγησης. …..]   &  παρ.  1ζ
[….Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συµβάσεις έργου, µελετών, υπηρεσιών και
προµηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισµού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης
που υπάγονται στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ….].

3. Την  αριθµ.  19576/19.10.2020  Πρόσκληση  της  ΕΥ∆Ε  ΥΠΕΣ  όπως  τροποποιήθηκε  και
ισχύει, σύµφωνα µε την οποία 
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κάθε ∆ικαιούχος έχει δικαίωµα υποβολής δύο (2) αιτήσεων χρηµατοδότησης, οι οποίες συνολικά
δύναται να περιλαµβάνουν τα εξής υποέργα: 
-  ένα  (1)  κύριο  υποέργο  για  «∆ράσεις  και  µέτρα  παρακολούθησης,  ελέγχου,  πρόληψης  και
έγκαιρης προειδοποίησης», 
-  ένα  (1)  κύριο  υποέργο  για  «∆ράσεις  και  µέτρα  ενίσχυσης  της  διοικητικής  ικανότητας  για  την
αντιµετώπιση κινδύνων», 
-  δύο  (2)  κύρια  υποέργα  για  «∆ράσεις  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». 

Ένας  εκ  των  τοµέων  της  Πρόσκλησης  είναι  και  η  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ  ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ»,  µε
ενδεικτικές δράσεις : 
-  Εξυπηρέτηση  πολιτών  µε  εφαρµογές  µέσω  internet  (αιτήσεις,  πιστοποιητικά,  καταγγελίες,
παράπονα κτλ), απλούστευση των διαδικασιών, ηλεκτρονική παροχή υπηρεσιών και ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης. 
-  Άµεση  συµµετοχή  των  πολιτών  στη  λειτουργία  της  διοίκησης,  τη  λήψη  αποφάσεων  µέσω
ηλεκτρονικών ψηφοφοριών και την παρακολούθηση-αξιολόγηση-έλεγχο αποφάσεων και δαπανών.
- ∆ιάλογος µε τους πολίτες σε ανοικτές πλατφόρµες, όπου θα αναπτύσσουν τις ανάγκες τους και θα
θέτουν  προβληµατισµούς,  η  διοίκηση  αλλά  και  φορείς  και  επιχειρήσεις,  από  κοινού  θα
εργάζονται/αλληλεπιδρούν για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την εξυπηρέτηση των αναγκών των
πολιτών. 
-  Έξυπνα  Κέντρα  Εργασίας,  εργασία  από  απόσταση  σε  καθορισµένους  κατάλληλους  χώρους
(εξοικονόµηση  χρόνου,  δαπάνης  µεταφορικών,  έκτακτες  καταστάσεις  θεοµηνίας,  πανδηµίας  κτλ)
που καλύπτουν περιοχές µακριά από την έδρα της Υπηρεσίας ή την πληγείσα περιοχή. 
-  Ψηφιοποίηση  αρχείων  για  υπηρεσίες  των  ΟΤΑ  (π.χ.  πολεοδοµίες,  διευθύνσεις  µελετών)  µε
δυνατότητα ανοικτής πρόσβασης των συναρµόδιων υπηρεσιών σε αυτά. 

Ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των αιτηµάτων ορίζεται η 31/03/2021.

Στην περίπτωση, που η πρόταση περιλαµβάνει προµήθειες, τεκµηρίωση του προϋπολογισµού της
προµήθειας  µε  Πρακτικό  Επιτροπής  ∆ιερεύνησης  Τιµών συνοδευόµενο  από  Πίνακα
προσδιορισµού µέσων τιµών υλικών ή/και από σχετικές προσφορές 

Εισηγείται:

Α. Την αποδοχή των όρων της αριθµ. 19576/19.10.2020 Πρόσκλησης ΑΤ08 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»  του  Άξονα  Προτεραιότητας  «Ψηφιακή  Σύγκλιση»  του
Προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». 

Β. Την  υποβολή  πρότασης  του  ∆ήµου  Κορινθίων  στην  Ειδική  Υπηρεσία  ∆ιαχείρισης  και
Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ) , στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ 08, µε
τίτλο «Ψηφιακή αναβάθµιση και µετασχηµατισµός ∆ήµου Κορινθίων». 
Η  πράξη  «Ψηφιακή  αναβάθµιση  και  µετασχηµατισµός  του  ∆ήµου  Κορινθίων» θα  στοχεύει  στην
ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου και την αναβάθµιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης
των πολιτών, µέσα από την εφαρµογή ψηφιακών λύσεων και ευφυών τεχνολογιών.
Η  προτεινόµενο  πράξη  θα  περιλαµβάνει  ένα  υποέργο  µε  τίτλο  «Ψηφιακή  αναβάθµιση  και
µετασχηµατισµός  ∆ήµου Κορινθίων» που θα περιλαµβάνει  προµήθεια του αναγκαίου  λογισµικού
και παροχή των σχετικών υπηρεσιών.

Γ.  Να ορίσει και συγκροτήσει Τριµελή Επιτροπή ∆ιερεύνησης Τιµών για τα είδη προς προµήθεια
της  πράξης  «Ψηφιακή  αναβάθµιση  και  µετασχηµατισµός  ∆ήµου  Κορινθίων»  .  Τα  µέλη  της
επιτροπής προτείνεται να είναι από το αρµόδιο Τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
του ∆ήµου 
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∆. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή όλων των σχετικών µε την υποβολή της
πρότασης εγγράφων & την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης.

Στο σηµείο αυτό παίρνει τον λόγο ο κ.Σταυρέλης Ν., και παρατηρεί ότι στην εισήγηση δεν

αναφέρεται το κόστος της πρότασης.

Ο  κ.Πούρος  Γ.  διευκρινίζει  ότι  η  τριµελής  Επιτροπή  θα  επιλέξει  τα  προγράµµατα  των

εταιρειών  και  µετά  θα  καταλήξουµε  σε  κόστος.  Αναφέρει  επίσης  ότι  η  Πρόταση  αφορά  την

αναβάθµιση  των  υπηρεσιών  του  ∆ήµου  για  την  εξυπηρέτηση  των  πολιτών,  καθώς  και  την

Ψηφιοποίηση αρχείων της Πολεοδοµίας µε έµφαση στο αρχείο του ∆ήµου Κορινθίων, καθώς  και

το αρχείο του Τµήµατος Προσωπικού του ∆ήµου.  ∆ιευκρινίζεται ακολούθως ότι για την Υποβολή

της  εν  λόγω  Πρότασης  ΑΤ08, δεν  απαιτείται  από  το  Υπουργείο  να  υπάρχει  προϋπολογισµένο

κόστος. 

Ο  Πρόεδρος  προτείνει  ως  µέλη  της  Επιτροπής  διερεύνησης  τιµών  τους  υπαλλήλους

Παντελέων Ε., Παπαδά Σ και Σαββανού Ε.

        Η  Οικονοµική  Επιτροπή  κατόπιν  διαλογικής  συζήτησης  µέσω  τηλεδιάσκεψης  και  έχοντας

υπ'όψιν  την  ανωτέρω  εισήγηση  του  Προέδρου,  την  από  11-02-2021  εισήγηση  του  Αυτοτελούς

Γραφείου  Προγραµµατισµού  της  ∆/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών  και  Πολεοδοµίας  του  ∆ήµου, τις

διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, την παρ. 2 του Άρθρου

117 του Ν.4674/2020, όπως ισχύει, καθώς και όλες τις σχετικές, ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

          

       Α.- Την αποδοχή  των όρων της υπ'αριθµ.19576/19.10.2020  Πρόσκλησης  ΑΤ08 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» του  Άξονα  Προτεραιότητας  «Ψηφιακή Σύγκλιση» του

Προγράµµατος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

   Β.- Την υποβολή πρότασης του ∆ήµου Κορινθίων στην Ειδική Υπηρεσία ∆ιαχείρισης και

Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ) , στα πλαίσια της Πρόσκλησης ΑΤ 08, µε

τίτλο «Ψηφιακή αναβάθµιση και µετασχηµατισµός ∆ήµου Κορινθίων». 

Η πράξη  «Ψηφιακή  αναβάθµιση  και µετασχηµατισµός  του  ∆ήµου  Κορινθίων» θα  στοχεύει στην

ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του ∆ήµου και την αναβάθµιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης

των πολιτών, µέσα από την εφαρµογή ψηφιακών λύσεων και ευφυών τεχνολογιών.

Η  προτεινόµενη  πράξη  θα  περιλαµβάνει  ένα  υποέργο  µε  τίτλο  «Ψηφιακή  αναβάθµιση  και

µετασχηµατισµός ∆ήµου Κορινθίων» που θα περιλαµβάνει προµήθεια του αναγκαίου λογισµικού

και παροχή των σχετικών υπηρεσιών.
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Γ.-  Τον  ορισµό  και  συγκρότηση  Τριµελούς  Επιτροπής  ∆ιερεύνησης  Τιµών  για  τα  είδη

προς προµήθεια της πράξης «Ψηφιακή αναβάθµιση και µετασχηµατισµός ∆ήµου Κορινθίων». 

     Ως µέλη της επιτροπής ορίζονται οι υπάλληλοι του Τµήµατος  Τεχνολογιών Πληροφορίας και

Επικοινωνίας, και του Τµήµατος Προµηθειών  του ∆ήµου ως εξής : 

1.Παντελέων Ευδοκία,  Τµήµατος Τεχνολογιών πληροφορίας,  Πρόεδρος,

2.Παπαδάς Σπυρίδων, Τµήµατος Τεχνολογιών πληροφορίας, Μέλος,  

3.Σαββανού Ελένη, Τµήµατος  Προµηθειών,  Μέλος.  

 

∆.-  Την  εξουσιοδότηση του  ∆ηµάρχου  για  την  υπογραφή  όλων  των  σχετικών  µε  την

υποβολή της πρότασης εγγράφων και την υποβολή της αίτησης χρηµατοδότησης,  όπως ακριβώς

και αναλυτικά περιγράφεται ανωτέρω, στο ιστορικό της παρούσης.

        Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόµoς oρίζει.

        Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό   6  /4  7  /2021.-  

                                                                         Ακριβές απόσπασµα

Κόρινθος,  15-02-2021

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
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