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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
6Η Συνεδρίαση 25-02-2021
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 31/2021
ΘΕΜΑ: Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την υλοποίηση της
δράσης «Wifi4EU» - προώθηση της συνδεσιμότητας του διαδικτύου στις Τοπικές
Κοινότητες.
Πρακτικό της με αριθμό 6ης/2021 έκτακτης δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 25η του μηνός
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2021 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2172/24-02-2021 έγγραφη πρόσκληση
του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση και
λειτουργία των δήμων».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του ΔημάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1.Τσιροζίδης Ιωάννης
2.Χατζησάββας Μηνάς
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Παραγυιού Άννα
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου
Σταθάκη Ιωάννη.
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 2084/13-2-2021 εισήγηση του
αναπληρωτή προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και
Πληροφορικής κ. Τοπάλη Παναγιώτη, η οποία έχει ως εξής :
Η συγκεκριµένη πράξη είναι µια Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που λειτουργεί οριζοντίως
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρωτοβουλία WiFi4EU αποτελεί καθεστώς στήριξης για την
παροχή υψηλής ποιότητας πρόσβασης στο διαδίκτυο σε µόνιµους κατοίκους και επισκέπτες
στα κέντρα της τοπικής δηµόσιας ζωής και αποσκοπεί στην παροχή υψηλής ποιότητας
πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πολίτες και τους επισκέπτες όλων των χωρών της ΕΕ µέσω
σηµείων δωρεάν ασύρµατης διαδικτυακής πρόσβασης (Wi-Fi) σε δηµόσιους χώρους, όπως
πάρκα, πλατείες, δηµόσια κτήρια, βιβλιοθήκες και κέντρα υγείας.
Ο ∆ήµος Καισαριανής (όπως και οι άλλοι ενδιαφερόµενοι ∆ήµοι) εγγράφηκαν στην
ηλεκτρονική πλατφόρµα του προγράµµατος και σύµφωνα µε την από 14 Μαϊου 2019
ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο ∆ήµος Καισαριανής συγκαταλέγεται στους
επιλέξιµους προς χρηµατοδότηση οργανισµούς. Η υλοποίηση της δράσης έχει παραταθεί µέχρι
και τις 20/2/2022 λόγω των εκτάκτων συνθηκών που η εξάπλωση της πανδηµίας έχει επιβάλει.
Η χρηµατοδότηση των δικαιούχων γίνεται µε τη χορήγηση δελτίου το οποίο
εξαργυρώνεται από την Ε.Ε., µετά την εγκατάσταση και λειτουργία του δικτύου. Κατά τη
διάρκεια της δράσης, κάθε ∆ήµος δικαιούται να λάβει ένα µόνο δελτίο WiFi4EU, αξίας
15.000€, που καλύπτει το κόστος εξοπλισµού και εγκατάστασης.
Εισηγούµαστε την αποδοχή της χρηµατοδότησης ύψους 15.000,00€ - στα πλαίσια της
συµφωνίας επιχορήγησης INEA/CEF/WIFI4EU/2-2019/020796-025840 µεταξύ του ∆ήµου
Καισαριανής και του Εκτελεστικού Οργανισµού Καινοτοµίας και ∆ικτύων, για την υλοποίηση
της δράσης µε τίτλο «Wifi4EU – Προώθηση της συνδεσιµότητας στο διαδίκτυο στις Τοπικές
Κοινότητες του ∆ήµου Καισαριανής».

Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν.
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή
να αποφασίσει σχετικά.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά και λαμβάνοντας υπ΄οV ψιν:
•
•

Την εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου
Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής
Την σχετική νομοθεσία

Αυτοτελούς

Τμήματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Αποδέχεται την χρηματοδότησης ύψους 15.000,00€ - στα πλαίσια της συμφωνίας
επιχορήγησης INEA/CEF/WIFI4EU/2-2019/020796-025840 μεταξύ του Δήμου
Καισαριανής και του Εκτελεστικού Οργανισμού Καινοτομίας και Δικτύων, για την
υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Wifi4EU – Προώθηση της συνδεσιμότητας στο
διαδίκτυο στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καισαριανής».
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 31/2021

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Τσιροζίδης Ιωάννης
2.Χατζησάββας Μηνάς
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Καισαριανή

25/02/2021

Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

