
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   87/2020 
 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 11/2020 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Υποβολή πρότασης συγχρηματοδοτούμενου έργου. 

Στο Αμύνταιο, στις 11 του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 
09:30, το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε σε 
Τακτική  Συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 
του Ν.3852/2010, και της παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55Α), ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 
5547/06-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής 
Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε καθένα 
χωριστά. 

Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της 
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο 
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ                             ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                        
2. Μπάντης Ιορδάνης       
3. Αντωνιάδης Θεοχάρης  
4. Μπερμπερίδης Πέτρος 
5. Θεοδωρίδης Κων/νος 
6. Νάτσης Ιωάννης 
7. Γρομπανόπουλος Τρύφων 

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική 
υπάλληλος για την τήρηση των  πρακτικών.    

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 1ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης έθεσε 
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του καθ’ ύλην Αντιδημάρχου του 
Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δ. 
Αμυνταίου, κ. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗ Πέτρου, η οποία έχει ως εξής:  

«Έχοντας υπόψη  

1. την Πρόσκληση 89 της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 
(απ1095/30.3.2020 ΑΔΑ:9ΛΔΟ7ΛΨ-ΟΥ7) για την υποβολή προτάσεων στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Δυτική Μακεδονία’, Άξονας Προτεραιότητας : 
Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών, με τίτλο: Υπηρεσίες Εφαρμογής 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

2. Την ανάγκη για βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου, 
3. Την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας των δημοτικών υπηρεσιών και του 

εκσυγχρονισμού τους, 
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4. Την ενίσχυση και περαιτέρω ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης, ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και εξυπηρέτησης του πολίτη, 

5. Την ενίσχυση της διαχειριστικής επάρκειας του Δήμου 

Ο Δήμος Αμυνταίου προτίθεται να υποβάλλει πρόταση που θα αφορά στην ανάπτυξη 
ειδικού πληροφοριακού συστήματος-εφαρμογής για την εξυπηρέτηση πολιτών και 
επιχειρήσεων, στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας και λειτουργίας του Δήμου, 
στην διασύνδεση των υπηρεσιών, μητρώων και πληροφοριακών συστημάτων που 
διαχειρίζεται ο Δήμος καθώς και στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών. 

Ο σκοπός της πρότασης θα είναι η κάλυψη των βασικότερων προϋποθέσεων για την 
επιτάχυνση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αμυνταίου. Συγκεκριμένα, η 
παρούσα μελέτη προδιαγράφει: 

Την υποχρεωτικότητα των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού και Δημόσιου αποστολής 
οικονομικών στοιχείων στο Κόμβο Δια-λειτουργικότητας σύμφωνα με το ΦΕΚ 350/7-
2-2018. 

Την εισαγωγή της Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων και την εφαρμογή της 
στους Φορείς Δημοσίου σύμφωνα με το Ν. 4440/2016 και την άμεση εφαρμογή της 
εντός του 2020. 

Την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων  προσωπικού 
χαρακτήρα με εφαρμογή το Μάιο του 2018. 

Την ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" Ν. 38618/13.7.2010 ΦΕΚ Α 112 και την εφαρμογή του Νόμου 4412 (ΦΕΚ 
Α' 147/08-08-2016) περί προμηθειών Δημοσίου και την χρήση σύγχρονων 
πληροφοριακών συστημάτων για την  καθημερινή εφαρμογή τους. 

Το προτεινόμενο Πληροφοριακό Σύστημα, θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 
στους χρήστες του Δήμου αλλά και στους Πολίτες του Αμυνταίου, πολλαπλά οφέλη 
μέσω της αυτοματοποίησης και της ηλεκτρονικοποίησης όλων των διαδικασιών. Ο 
απώτερος στόχος του προτεινόμενου συστήματος είναι να συντελέσει στην 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του Δήμου Αμυνταίου, στην αύξηση των 
συναλλαγών με τρίτους, καθώς και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Κατ’ επέκταση, το αντικείμενο της πρότασης θα είναι η διερεύνηση και η ενσωμάτωση 
στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου Αμυνταίου, ενός πληροφοριακού συστήματος 
εναρμονισμένου πλήρως με τις θεσμικές απαιτήσεις και επιχειρησιακές ανάγκες του. 
Στα πλαίσια των αυξημένων λειτουργικών αναγκών και των αυξανόμενων καθημερινών 
απαιτήσεων του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, προτείνεται η 
αναδιάρθρωση της πληροφοριακής υποδομής του Δήμου. 

Βασικό συστατικό διασφάλισης μίας επιτυχούς λειτουργίας για ένα ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα, αποτελεί η ύπαρξη σε ισχύ συμφωνία παροχής υπηρεσιών 
εγγυημένου επιπέδου, που να εξασφαλίζει απρόσκοπτα την εύρυθμη λειτουργία των 
διασυνδεδεμένων και αλληλένδετων υπηρεσιών του Οργανισμού, τη λειτουργική τους 
αυτονομία, και την αξιοποίηση των καταλληλότερων ανά περίπτωση λογισμικών σε 
κάθε τομέα εφαρμογής.   

Κατά τα τελευταία έτη λειτουργίας του, οι ανάγκες του Δήμου Αμυνταίου 
πολλαπλασιάστηκαν και σε πολλές περιπτώσεις λόγω της υπάρχουσας κατάστασης, 
κάθε διαδικασία επεξεργασίας των στοιχείων της, φαίνεται να αποτελεί για τα τμήματα 
επώδυνη και χρονοβόρα διαδικασία. Επίσης, η αναδιοργάνωση της βάσης δεδομένων 
και τροποποίησης (αναβάθμισης) του υφιστάμενου συστήματος αποτελεί δύσκολη 
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διαδικασία, με στόχο την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Αμυνταίου, όπως αυτές 
προκύπτουν καθημερινά. 

Συνεπώς προτείνεται, η εφαρμογή ενός ενιαίου και σύγχρονου πληροφοριακού 
συστήματος, το οποίο να καλύπτει μηχανογραφικά εξ' ολοκλήρου το επιχειρησιακό 
αντικείμενο του Δήμου Αμυνταίου με δυνατότητες επέκτασης και αναβάθμισης 
σύμφωνα με το συνεχώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο και τις απαιτήσεις της 
Υπηρεσίας.  

Σκοπός του έργου είναι η εξασφάλιση της εύρυθμης και αναβαθμισμένης 
επιχειρησιακής λειτουργίας του Δήμου Αμυνταίου, μέσω νέων «Εξωστρεφών» 
Πληροφοριακών Συστημάτων. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού είναι αναγκαίος ο 
επαναπροσδιορισμός διαδικασιών του Φορέα, σε επιτελικό/διοικητικό και λειτουργικό 
επίπεδο μέσω ανάλυσης και  αξιοποίησης  της μοντελοποίησης των υφιστάμενων 
διαδικασιών, οι οποίες αναμένεται να οδηγήσουν στην ανάδειξη 
επικαλύψεων/ανεπαρκειών καθώς και νέων αναγκών από την εφαρμογή του.  

Το προτεινόμενο έργο αναμένεται να συμβάλλει στην επίτευξη των ειδικών στόχων 
όπως: 

 Την προώθηση της τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,  

 Τη συμπλήρωση της λειτουργικότητας υφιστάμενων πληροφοριακών 
συστημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης ώστε να προστεθούν νέες λειτουργίες 
(ψηφιακές υπογραφές, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ηλεκτρονικές προμήθειες, 
κ.ο.κ.) και να βελτιωθεί ο βαθμός πληροφοριακής τους ωριμότητας στο επίπεδο 
των πλήρως ψηφιακών συναλλαγών με τους πολίτες/επιχειρήσεις,  

 Την ανάπτυξη συστημάτων αλληλεπίδρασης του Οργανισμού με τους πολίτες 
στη λογική των «έξυπνων πόλεων». 

 Τα οφέλη, τα οποία δύναται να αποκομίσει ο Δήμος Αμυνταίου είναι: 

 Κεντρικό σχεδιασμό των διαδικασιών και των ΤΠΕ 

 Απόκτηση εξειδικευμένης τεχνογνωσίας 

 Νέες σύνθετες Υπηρεσίες προς τους Πολίτες 

 Μειωμένο κόστος συντήρησης των ΤΠΕ 

 Υιοθέτηση καινοτόμων πολιτικών 

 Δημιουργία Κεντρικού Συστήματος, τα αποτελέσματα του οποίου θα έχουν 
βραχυπρόθεσμα μικρό διαχειριστικό κόστος. 

 Προ-τυποποιημένες και απλουστευμένες διαδικασίες λειτουργίας. 

 Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (front-office). 

Τα οφέλη από την πλευρά των επιχειρήσεων και των πολιτών είναι: 

 Η βέλτιστη και αποδοτικότερη διαχείριση των Αιτημάτων πολιτών/αναφορές 
πολιτών 

 Προώθηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των υπηρεσιών του Δήμου 
Αμυνταίου προς τους πολίτες/επιχειρήσεις 

 Η παροχή σύγχρονων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις 

 Η Αποτελεσματικότερη χρήση τεχνολογιών για την αναβάθμιση της τοπικής 
οικονομίας και αειφόρος ανάπτυξη 

Με το πέρας της υλοποίησης του προτεινόμενου έργου αναμένεται να ενισχυθούν οι 
υφιστάμενες υποδομές και να παραχθεί όφελος για μεγάλο αριθμό 
πολιτών/επιχειρηματιών με μικρό κόστος επένδυσης ανά ωφελούμενο άτομο. Με την 
εγκατάσταση του προτεινόμενου Πληροφοριακού Συστήματος ο Δήμος Αμυνταίου θα 
είναι σε θέση να: 

να μειώσει δραστικά τα λειτουργικά του έξοδα 
να εξυπηρετεί τους πολίτες άμεσα και αποτελεσματικά 
να σχεδιάζει την μελλοντική ανάπτυξη του συστήματος. 
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Η πρόταση που θα υποβληθεί θα έχει τίτλο : 

«Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και των επικοινωνιών στον Δήμο Αμυνταίου» 

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 434.000,00 €, 
περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Στο συνημμένο έντυπο της περιγραφής της πρότασης, τα αντικείμενο καταγράφηκαν 
με τέτοιο τρόπο, ώστε κατά τη συζήτηση να υπάρχει δυνατότητα να μην εφαρμοστούν 
κάποια αντικείμενα που θα κριθούν πλεονασμός.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού ενέκρινε την εισαγωγή του θέματος στην 
ημερήσια διάταξη, άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

1. Το εδάφιο κβ’ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)  
2. Την αριθ. πρωτ. 1095/30-03-2020 Πρόσκληση της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας 
3. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗ Π. 
4. Την εισήγηση του Προέδρου. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Εγκρίνει την εισαγωγή του θέματος στην ημερήσια διάταξη. 

Β. Την υποβολή πρότασης με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης 
και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών στον Δήμο Αμυνταίου»,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Δυτική Μακεδονία», Άξονας Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της πρόσβασης, της 
χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των 
επικοινωνιών», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Υπηρεσίες και εφαρμογές 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης». 

Γ. Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός της πρότασης ανέρχεται στο ποσό των 
434.000,00€, περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

 

 

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 87/2020 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.  

     

     Ο  Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι. 
                                                                                           2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Θ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           4. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
                                                                                           5. ΝΑΤΣΗΣ Ι. 
                                                                                           6. ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τ. 
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