
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΔΑ 9ΔΥΩΩ1Η-Ρ34  

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.:      242 /2020

                                                                  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό  της    28 ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του

Δήμου Σερίφου 

ΘΕΜΑ 1Ο  : «Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης του Δήμου Σερίφου στο

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση»

στο  Πλαίσιο  της  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»  προϋπολογισμού

661.186,14€».

Στη Σέριφο  σήμερα,  30 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 18.00 πμ.

στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου  Σερίφου, συνήλθε  σε έκτακτη δια

περιφοράς  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,  ύστερα από την 4146 / 30-12-2020

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα

με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά  (7) μελών βρέθηκαν

παρόντα τα παρακάτω (7) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος                
2. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος

3. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

4. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος

5. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος

6. Χρυσολώρας Θεόδωρος, μέλος

7. Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος  

                   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου  Σερίφου.  



Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της οικονομικής επιτροπής τα εξής:

Α) Η Ειδική  Υπηρεσία  Διαχείρισης  και  Εφαρμογής  του  Υπουργείου  Εσωτερικών

(ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) με την  υπ’ αριθμ. πρωτ. 19576/19-10-2020 Πρόσκληση 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»,  καλεί  μεταξύ  άλλων  τους  Δήμους  για  την  υποβολή  προτάσεων

προκειμένου  να  ενταχθούν  στο  Πρόγραμμα  Ανάπτυξης  και  Αλληλεγγύης  για  την

Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»,  στον  Άξονα  Προτεραιότητας

«Ψηφιακή Σύγκλιση».

B) Ο Δήμος Σερίφου στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πρόσκλησης προτίθεται να

υποβάλει  πρόταση  για  χρηματοδότηση  της  Πράξης  με  τίτλο  «Νέες  Ψηφιακές

Υπηρεσίες  του  Δήμου  Σερίφου  και  ανάπτυξη  ευφυών  εφαρμογών  και

συστημάτων έξυπνων πόλεων».

Αντικείμενο  της  προτεινόμενης  Πράξης  είναι  η  προμήθεια  ολοκληρωμένων

συστημάτων  Πολιτικής  Προστασίας,  εντοπισμού  πυρκαγιάς,  ευφυών  εφαρμογών

έξυπνων πόλεων καθώς και συστημάτων αποστείρωσης χώρων.

Συγκεκριμένα η πράξη περιλαμβάνει:

1)  Την  προμήθεια  ολοκληρωμένου  συστήματος  έγκαιρης  προειδοποίησης  και

ενημέρωσης πολιτών για θέματα Πολιτικής Προστασίας  και συγκεκριμένα:

 Σύστημα πολιτικής προστασίας

 

2)  Την  προμήθεια  ολοκληρωμένου  συστήματος  εντοπισμού  πυρκαγιάς  και

ενημέρωσης – προειδοποίησης πολιτών και συγκεκριμένα:

 Σύστημα παρακολούθησης δασικών πυρκαγιών σε πραγματικό χρόνο

 

3)  Την  προμήθεια  συστήματος  αποστείρωσης  χώρων  για  την  καταπολέμηση  της

πανδημίας του COVID-19 και συγκεκριμένα:

 Λαμπτήρες  και  φωτιστικά,  για  ασφαλή  αποστείρωση  χώρων,  με  χρήση

ακτινοβολίας UV

 



4)  Την  προμήθεια  ολοκληρωμένης  πλατφόρμας  ψηφιακών  υπηρεσιών  και

συστημάτων έξυπνων πόλεων και συγκεκριμένα:

 Σύστημα τηλε-ελέγχου και τηλεδιαχείρισης φωτισμού πλατειών και  λοιπών

κοινόχρηστων χώρων

 Πληροφοριακό  σύστημα  αποτυπώσεων  σημείων  και  επιφανειών

ενδιαφέροντος

 Πληροφοριακό σύστημα αποτύπωσης διαδρομών ενδιαφέροντος

 Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης διαδρομών ΑΜΕΑ

 Πληροφοριακό  σύστημα  διαχείρισης  έργων  που  χρηματοδοτούνται  από

εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους

 Σύστημα διαχείρισης τουριστικού προϊόντος

 Σύστημα διαχείρισης και online παρακολούθησης μαρίνων

 Σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων

 Σύστημα υποστήριξης παροχής υπηρεσιών υγείας και βοήθειας στο σπίτι

 

Επιπλέον, στην Πράξη περιλαμβάνονται και οι κάτωθι οριζόντιες δράσεις:

 Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την σύνταξη και προετοιμασία

φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης.

 Δράσεις  ευαισθητοποίησης  πολιτών  και  επιχειρήσεων,  που  αφορούν  στην

ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για την προστασία της δημόσιας

υγείας και του πληθυσμού, καθώς και στην ενημέρωση για τις νέες ψηφιακές

υπηρεσίες  στο  Δήμο  Σερίφου.  Οι  δράσεις  δημοσιότητας  περιλαμβάνουν

καμπάνιες ενημέρωσης, ημερίδες, ψηφιακές καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής

δικτύωσης,  ενημερωτικά  έντυπα  και  αφίσες  προβολής,  καθώς  και

ραδιοφωνικά μηνύματα.

Γ) Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, προτείνεται η λήψη απόφασης που αφορά τα

εξής:

 την αποδοχή της συμμετοχής του Δήμου Σερίφου στο Πρόγραμμα «Αντώνης

Τρίτσης»,  στον Άξονα Προτεραιότητας  «Ψηφιακή  Σύγκλιση» στο Πλαίσιο

της 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»

προϋπολογισμού 661.186,14€. 

 την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο για την υπογραφή της αίτησης

χρηματοδότησης,  καθώς  και  οποιουδήποτε  εγγράφου  είναι  απαραίτητο

σύμφωνα  με  την  πρόσκληση  για  τις  ανάγκες  υποβολής  υλοποίησης  και

χρηματοδότησης της προτεινόμενης Πράξης. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε τον Πρόεδρο, έπειτα από διαλογική συζήτηση

και αφού έλαβε υπ’ όψιν  τις διατάξεις 

 Του  Ν.  3852/2010  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και

Αποκεντρωμένης Διοίκηση- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

 Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και2014/25/ΕΕ)»,

 Του άρθρο 206 παρ.1 του Ν.4555/2018 σύμφωνα με το οποίο: «Δεν απαιτείται

απόφαση  του  δημοτικού  συμβουλίου  για  την  εκκίνηση  της  διαδικασίας

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου, προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας. [...]»,

 Του άρθρο 72 παρ.1 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1

του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 «1.Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό

όργανο,  αρμόδιο  για  τον  έλεγχο  και  την  παρακολούθηση  της  οικονομικής

λειτουργίας  του  δήμου.  Ειδικότερα,  έχει  τις  ακόλουθες  αποφασιστικές,

ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: [...]θ) Αποφασίζει την κατάρτιση

των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε

μορφής  δημοπρασιών και  διαγωνισμών,  για  έργα,  μελέτες,  προμήθειες  και

υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και

αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή

δημόσιους  υπαλλήλους.  ιδ)  Ασκεί  καθήκοντα  αναθέτουσας  αρχής  για  τις

συμβάσεις  έργου,  μελετών,  υπηρεσιών  και  προμηθειών,  ανεξαρτήτως

προϋπολογισμού  πλην των  περιπτώσεων που  υπάγονται  στην  αρμοδιότητα

του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. [...]»,

 Την εισήγηση προς την οικονομική επιτροπή



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την αποδοχή της  συμμετοχής  του Δήμου Σερίφου στο Πρόγραμμα «Αντώνης

Τρίτσης»,  στον  Άξονα  Προτεραιότητας  «Ψηφιακή  Σύγκλιση»  στο  Πλαίσιο  της

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» προϋπολογισμού 661.186,14€. 

Β)  Την  παροχή  εξουσιοδότησης  στον  Δήμαρχο  κ.  Κωνσταντίνο  Ρεβίνθη  για  την

υπογραφή της  αίτησης  χρηματοδότησης,  καθώς  και  οποιουδήποτε  εγγράφου είναι

απαραίτητο σύμφωνα με την πρόσκληση για τις ανάγκες υποβολής υλοποίησης και

χρηματοδότησης της προτεινόμενης Πράξης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  242 /2020

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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