
       

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ             
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αριθ. Απόφ.:203 /2022

                                                                    

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 16 ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Σερίφου  

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», για την πρόσκλησης ,ε 

κωδικό 08-ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΌΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», 

την έγκριση του πρακτικού διερεύνησης τιμών και μελέτης ψηφιακού 

μετασχηματισμού. 

Στη Σέριφο, σήμερα, 04 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου Σερίφου, συνήλθε σε τακτική με 

τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την 3564-30/11/2022 

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 (5) μέλη: 

        ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, 

Πρόεδρος. 

1. Χρυσολωράς Θεόδωρος, μέλος.        

2. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος. 

2) Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος. 

3) Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος. 

4) Ράμπιας Σάββας, μέλος. 

5) Μποφίλιος Πέτρος, μέλος. 

 

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Σερίφου, Στερκούδη Ειρήνη. 
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Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των 

μελών της οικονομικής επιτροπής τα εξής: 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την με Α.Π.: 1084/29-06-2022, (1η Τροποποίηση 

1296/01-08-2022) Πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», καλεί μεταξύ άλλων τους Δήμους για την υποβολή 

προτάσεων προκειμένου να ενταχθούν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας  03 «Ανάπτυξη 

μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της 

επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)». 

Ο Δήμος Σερίφου στο πλαίσιο της προαναφερθείσας πρόσκλησης προτίθεται να υποβάλει 

αίτηση χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο: «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων Πόλεων 

και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου Σερίφου», η οποία θα 

περιλαμβάνει τα κάτωθι υποέργα: 

Υποέργο 1: «Υπηρεσία συμβούλου για την υποβολή φακέλου έξυπνων πόλεων» 

Υποέργο 2: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σερίφου» 

Υποέργο 3: «Προβολή και Επικοινωνία της Πράξης» 

Στο πλαίσιο αυτό, έχει συγκροτηθεί με την υπ’ αριθ. 171/2022 Απόφαση της ΟΕ, η αρμόδια 

επιτροπή διερεύνησης τιμών, η οποία προχώρησε στην απαιτούμενη έρευνα αγοράς και με 

τα αποτελέσματα αυτής, συνέταξε το από 22/11/2022 πρακτικό επιτροπής διερεύνησης 

τιμών για το σύνολο των δράσεων και δαπανών που περιλαμβάνονται στο υποέργο 

2«Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Σερίφου» της ανωτέρω πράξης. 

Ο ανεξάρτητος σύμβουλος στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 2754/31-08-2022 Σύμβασης για την 

«Υπηρεσία συμβούλου για την υποβολή φακέλου έξυπνων πόλεων», παρέδωσε στο Δήμο τη 

με αρ. πρωτ. 3709 «Μελέτη δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Σερίφου», που 

αφορά στο υποέργο 2 και στην οποία  περιλαμβάνεται η Τεχνική Έκθεση, η Συνοπτική 

Ψηφιακή Στρατηγική 2022-2025,  η Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου, η 

Συγγραφή υποχρεώσεων και ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός βάσει της προκοστολόγηση των 

δράσεων σύμφωνα με το από 22/11/2022 Πρακτικό της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών. 

Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται σε 210.000,00€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ.  

Έχοντας υπόψη: 

- τις διατάξεις του Ν. 4674/20 (ΦΕΚ 53/11.03.2020 τεύχος Α') με τίτλο «Στρατηγική 

αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση 

ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» και 

σύμφωνα με το άρθρο 117, παράγραφος 2 αυτού, στις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής περιήλθε η λήψη αποφάσεων για την υποβολή 

προτάσεων εκ μέρους του Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, 
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προγραμμάτων και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε άλλου φορέα. 

- Τους όρους της με Α.Π.: 1084/29-06-2022, (1η Τροποποίηση 1296/01-08-2022) 

Πρόσκλησης με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ και τίτλο «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ 

ΟΤΑ», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην οποία 

αναφέρεται ότι με την πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί: «Μελέτη δράσεων 

ψηφιακού μετασχηματισμού των ΟΤΑ, εγκεκριμένη και υπογεγραμμένη 

αρμοδίως, σύμφωνα με το πρότυπο μελέτης δράσεων ψηφιακού 

μετασχηματισμού των ΟΤΑ (Παράρτημα Γ), και τα συνημμένα αυτής (σύσταση και 

παραδοτέο/α και πρακτικό/ά Επιτροπής/ών Διερεύνησης Τιμών και έγκριση 

αυτών από την Οικονομική Επιτροπή του δικαιούχου δήμου, τρεις (3) μη 

δεσμευτικές προσφορές, ανεξάρτητες εμπειρογνωμοσύνες, κλπ), 

Παρακαλούμε όπως λάβετε απόφαση για: 

1. την έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων 

Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου 

Σερίφου», προϋπολογισμού 210.000,00€. στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ. 

2. την έγκριση του από 22/11/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών. 

3. την έγκριση της με αρ. πρωτ. 15/2022 Μελέτης με τίτλο «Μελέτη δράσεων ψηφιακού 

μετασχηματισμού του Δήμου Σερίφου». 

4. Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τα περεταίρω. 

 

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 άρθρου 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 
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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 έγκριση υποβολής πρότασης για την πράξη «Ανάπτυξη Εφαρμογών Έξυπνων 

Πόλεων και Τεχνολογιών για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (ΙΟΤ) του Δήμου 

Σερίφου», προϋπολογισμού 210.000,00€. στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» για την πρόσκληση με κωδικό 08_ΕΠΑΝΕΚ. 

Β)την έγκριση του από 22/11/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών. 

Γ)την έγκριση της με αρ. πρωτ. 15/2022 Μελέτης με τίτλο «Μελέτη δράσεων 

ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου Σερίφου». 

Δ)την εξουσιοδότηση του Δημάρχου, ώστε να προβεί σε όλες τις περαιτέρω 

διαδικασίες για την υποβολή της πρότασης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 203/2022. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ 

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
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