
                                                    

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ   337/2022 

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 29/2022 συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. 

Θέμα: Αποδοχή των όρων συμμετοχής της πρόσκλησης με κωδικό: 
08_ΕΠΑΝΕΚ, α/α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039 και με αριθ. ΑΔΑ: 9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ 
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ», η οποία αφορά την Επενδυτική 
Προτεραιότητα «Περαιτέρω ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων και 
των δικτύων υψηλής ταχύτητας και υποστήριξη της υιοθέτησης 
αναδυόμενων τεχνολογιών και δικτύων στο πλαίσιο της ψηφιακής 
οικονομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»  που συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).  

Στο Αμύνταιο, στις 14 του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Δευτέρα και 
ώρα 10:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε 
σε Τακτική  Συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 
4954/2022 (Α’ 136) και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) ως ισχύουν, 
στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου, ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ. 19299/10-11-2022 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 πέντε (5) μέλη. 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιτάκης Άνθιμος, Πρόεδρος                  Μπάντης Ιορδάνης                                    
2. Μπερμπερίδης Πέτρος                             Γρομπανόπουλος Τρύφων  
3. Θεοδωρίδης Κωνσταντίνος  
4. Γυρίκη Ελένη 
5. Χατζητιμοθέου Ιωάννης                                  

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

Ο Πρόεδρος  εισηγούμενος το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. Αμυνταίου, η οποία έχει ως εξής:  

«ΣΧΕΤ: 1) η με αριθμ. ΑΔΑ: 9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ πρόσκληση για την υποβολή 
αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» 

Έχοντας υπόψη:  

ΑΔΑ: 9ΗΗΜΩΨΛ-Σ0Ο



1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περ. στ), ζ) και η) του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 
Πρόγραμμα Καλλικράτης», σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή: «[…] στ) 
Αποφασίζει για: i. Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη 
διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε 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. [… ], ζ) 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 και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 
147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης φύσεως μελετών του 
δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του ν. 4412/2016., η) 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 […]».  

2.Την με αριθμ. ΑΔΑ : 9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ πρόσκληση για την υποβολή 
προτάσεων/αιτήσεων χρηματοδότησης στην πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» που χρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στον Άξονα Προτεραιότητας: 03 
«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας», 03Σ «Ανάπτυξη 
μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)»., που 
αφορά στη χρηματοδότηση των ΟΤΑ Α΄ βαθμού με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 
κατοίκων και των Νομικών Προσώπων των Δήμων. Ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής των αιτημάτων ορίστηκε η 31.10.2022. Αντικείμενο του έργου 
αποτελεί η προμήθεια νέων εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν 
τη διαχείριση και λειτουργικότητα του αστικού περιβάλλοντος στις ελληνικές πόλεις. H 
υλοποίηση ψηφιακών λύσεων που υποστηρίζονται από τοπικά δεδομένα στοχεύει σε 
πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προς όφελος των 
κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων, ενώ η αξιοποίηση τεχνολογιών για 
το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (IoT) στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης ευρυζωνικών 
υπηρεσιών.  

3.Το γεγονός ότι ο Δήμος Αμυνταίου προτίθεται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης 
στο πρόγραμμα, η οποία θα έχει ως τίτλο «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του 
Δήμου Αμυνταίου». 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

1. Την αποδοχή των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα του Υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» που 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία». 

2. Την υποβολή αίτησης/πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: «Δράσεις 
Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αμυνταίου» για ένταξη στο ανωτέρω 
πρόγραμμα, η οποία περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα, ως εξής:  

Υποέργο 1: «Ευφυείς εφαρμογές και δράσεις στο πλαίσιο του Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού του Δήμου Αμυνταίου» 

ΑΔΑ: 9ΗΗΜΩΨΛ-Σ0Ο



Υποέργο 2: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "Ευφυείς εφαρμογές και 
δράσεις στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αμυνταίου"» 

Υποέργο 3: «Πλάνο και δράσεις προβολής και επικοινωνίας» 

3. Βεβαιώνει ότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα καλυφθούν από 
ιδίους πόρους και ότι διασφαλίζεται η μη διπλή χρηματοδότηση της ίδιας δαπάνης από 
άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα, χρηματοδοτικά εργαλεία ή /και εθνικούς πόρους.  

4.Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αμυνταίου όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες στο πλαίσιο υποβολής της ως άνω αίτησης χρηματοδότησης.» 

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 
1. Το εδάφιο η’ της παρ. 1 του αρθ. 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) όπως 

αντικαταστάθηκε και ισχύει 
2. Την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος Δ. 

Αμυνταίου 
3. Την εισήγηση του Προέδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   
ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α. Αποδέχεται τους όρους συμμετοχής στο Πρόγραμμα του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης «ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΟΤΑ» 
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία». 

Β. Εγκρίνει την υποβολή αίτησης/πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με 
τίτλο: «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αμυνταίου» για ένταξη 
στο ανωτέρω πρόγραμμα, η οποία περιλαμβάνει τρία (3) υποέργα, ως εξής:  

Υποέργο 1: «Ευφυείς εφαρμογές και δράσεις στο πλαίσιο του Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού του Δήμου Αμυνταίου» 

Υποέργο 2: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ "Ευφυείς εφαρμογές 
και δράσεις στο πλαίσιο του Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου 
Αμυνταίου"» 

Υποέργο 3: «Πλάνο και δράσεις προβολής και επικοινωνίας» 

Γ. Βεβαιώνεται ότι τυχόν μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα 
καλυφθούν από ιδίους πόρους και ότι διασφαλίζεται η μη διπλή χρηματοδότηση 
της ίδιας δαπάνης από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα, χρηματοδοτικά 
εργαλεία ή /και εθνικούς πόρους.  

Δ. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Αμυνταίου όπως προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες στο πλαίσιο υποβολής της ως άνω αίτησης χρηματοδότησης. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 337/2022 
Για  αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.           

       Ο  Πρόεδρος                                                                     Τα Μέλη 

                                                                                           1. ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ Π. 
                                                                                           2. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ Κ. 
ΜΠΙΤΑΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ                                                       3. ΓΥΡΙΚΗ Ε. 
                                                                                           4. ΧΑΤΖΗΤΙΜΟΘΕΟΥ Ι.                                                                                                                                                                    

 

ΑΔΑ: 9ΗΗΜΩΨΛ-Σ0Ο


		2022-11-16T12:56:36+0200
	Athens




