
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ: 03/06/2021 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                           ΑΡ. ΠΡΩΤ:      8503 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                                            
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                               
Πληροφορίες: I. Σταθάκης 
Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας,  
Τ.Κ.16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Τηλ: 213 2010701 
Fax: 2107295917               

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 

16Η Συνεδρίαση  25-05-2021 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 108/2021 

 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή όρων συμμετοχής του Δήμου Καισαριανής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, έγκριση τεχνικής 

περιγραφής και υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης Πράξης στα πλαίσια της 

Πρόσκλησης ΑΤ08 (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) της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ με τίτλο: «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού, συστημάτων και 

εφαρμογών για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, την καταπολέμηση της 

εξάπλωσης της πανδημίας και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την 

αντιμετώπιση κινδύνων στον Δήμο Καισαριανής»  

Πρακτικό της με αριθμό 16ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της 

Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 25η του μηνός ΜΑΪΟΥ  
έτους 2021 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα 
από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 7596/21-05-2021 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 Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 
Ονομαστικά οι:  
                           
                         ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
                                                         
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    
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1. Τσιροζίδης Ιωάννης   

2. Χατζησάββας Μηνάς  

3. Αντωνόπουλος Δημήτριος  

4. Πολυχρονάκης Συμεών  

5. Γραφίδου Γεσθημανή  

6. Παραγυιού Άννα  

 
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 6ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι υπ’ αριθμ. πρωτ. 7255/18-05-2021 εισήγηση του  
υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής κ. 
Κωνσταντούλα Στέλιου, η οποία έχει  ως εξής : 

 

Έχοντας υπόψη: 

Την 19576/19-10-2020 Πρόσκληση ΑΤ08 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ για την υποβολή αιτήσεων 

χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 

«Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» 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», όπως ισχύει. 

Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 117 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53 Α’) με την οποία 

προστέθηκε στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) η περίπτωση κβ΄, βάσει της 

οποίας “η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ μέρους του 

Δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων και αντίστοιχων 

έργων από εθνικούς πόρους ή/και πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και οποιουδήποτε 

άλλου φορέα». 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου: 

1. Την αποδοχή των όρων της υπ' αριθ. 19576/19-10-2020 Πρόσκλησης ΑΤ08 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 

για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης &Αλληλεγγύης για 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή 

Σύγκλιση» 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», όπως 

ισχύει. 

2. Την έγκριση των τεχνικών εκθέσεων - Περιγραφών των υπηρεσιών αρ. 6/2021, 7/2021, 

8/2021 και 9/2021, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων τευχών δημοπράτησης και των 

πρακτικών της επιτροπής διερεύνησης τιμών για τα προτεινόμενα υποέργα της 

προτεινόμενης πράξης. 

3. Την έγκριση της σκοπιμότητας της Πράξης και την έγκριση υποβολής Αίτησης 

Χρηματοδότησης στο εν λόγω πρόγραμμα για την Πράξη με τίτλο «Προμήθεια ειδικού 
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εξοπλισμού, συστημάτων και εφαρμογών για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, την 

καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας 

για την αντιμετώπιση κινδύνων στον Δήμο Καισαριανής», η οποία θα περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα: 

Α) Την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και συστημάτων για την ενίσχυση της πολιτικής 

Προστασίας και συγκεκριμένα: 

− Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ενημέρωσης πολιτών για θέματα Πολιτικής 

Προστασίας 

− Αναγνώριση, Εκτίμηση, Ανάλυση Επικινδυνότητας Εκδήλωσης Καταστροφών και 

επικαιροποίηση-εξειδίκευση σύνταξης Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών 

− Καινοτόμο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων 

− Εξοπλισμός Επικοινωνίας Έκτακτης Ανάγκης (Πομποδέκτες) 

− Όχημα Διευρυμένης Καμπίνας με πυροσβεστικό εξοπλισμό 

− Μη επανδρωμένα αεροχήματα (drones) έκτακτης ανάγκης 

− Ειδικός εξοπλισμός πρόληψης υγείας (Απινιδωτές) 

− Σύστημα έξυπνων διαβάσεων 

− Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας και προστασίας 

στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας στο πάρκο Σκοπευτηρίου 

Β) Την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της πανδημίας του COVID19 

και συγκεκριμένα: 

− Μονάδες διαχείρισης εισόδου με έλεγχο θερμοκρασίας, αναγνώριση προσώπου και 

φέροντος μάσκας  

− Μονάδες ανέπαφης και αυτόματης χορήγησης αντισηπτικού υγρού, με ενσωματωμένο 

θερμόμετρο ανέπαφης λειτουργίας 

− Μονάδες ανέπαφης επιλογής προορισμού/ορόφου, με φωνητική εντολή με τοποθέτηση 

σε υφιστάμενο ανελκυστήρα 

− Ηλεκτρικά χειροκίνητα σάρωθρα με περιστρεφόμενη κεφαλή και εκνεφωτή 

απολυμαντικού υγρού 

− Λαμπτήρες και φωτιστικά, για ασφαλή αποστείρωση χώρων, με χρήση ακτινοβολίας UV 

Γ) Την προμήθεια εφαρμογών για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και συγκεκριμένα: 

− Σύστημα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης δασικών πυρκαγιών 

− Σύστημα παρακολούθησης ακραίων καιρικών φαινομένων  

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 

των πολιτών για θέματα πολιτικής προστασίας και την πληροφόρησή τους για την 
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προστασία της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού 

COVID-19, καθώς και την πρόληψη και αντιμετώπιση αυτής. Οι δράσεις δημοσιότητας 

περιλαμβάνουν καμπάνιες ενημέρωσης, ημερίδες, ψηφιακές καμπάνιες στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικά έντυπα και αφίσες προβολής, καθώς και 

ραδιοφωνικά μηνύματα. 

 

3. Να δεσμευτεί για την ένταξη της πράξης «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού, συστημάτων και 

εφαρμογών για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, την καταπολέμηση της εξάπλωσης 

της πανδημίας και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων 

στον Δήμο Καισαριανής» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 2020-2023. 

4. Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Καισαριανής κ. Χρήστος Βοσκόπουλος για την υπογραφή 

κάθε απαιτούμενου εγγράφου.  

                                                                    

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. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά και λαμβάνοντας υπ  ́ο_ ψιν:   

• Την εισήγηση του υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού 

Οργάνωσης & Πληροφορικής    

• Την υπ' αριθ. 19576/19.10.2020 Πρόσκληση ΑΤ08 της ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ 

• Την σχετική νομοθεσία 

   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει : 

 
1) Την αποδοχή των όρων της υπ' αριθ. 19576/19-10-2020 Πρόσκλησης ΑΤ08 της ΕΥΔΕ 
ΥΠΕΣ για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης 
&Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα 

Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση» 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», όπως ισχύει. 
 
2) Tις τεχνικές εκθέσεις - περιγραφές των υπηρεσιών αρ. 6/2021, 7/2021, 8/2021 και 
9/2021, συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων τευχών δημοπράτησης και των πρακτικών 

της επιτροπής διερεύνησης τιμών για τα προτεινόμενα υποέργα της προτεινόμενης 
πράξης. 
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3) Την σκοπιμότητα της Πράξης και την υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στο εν λόγω 
πρόγραμμα για την Πράξη με τίτλο «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού, συστημάτων και 
εφαρμογών για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, την καταπολέμηση της 

εξάπλωσης της πανδημίας και την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας για την 
αντιμετώπιση κινδύνων στον Δήμο Καισαριανής», η οποία θα περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 

Α) Την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού και συστημάτων για την ενίσχυση της πολιτικής 

Προστασίας και συγκεκριμένα: 

− Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης και ενημέρωσης πολιτών για θέματα Πολιτικής 

Προστασίας 

− Αναγνώριση, Εκτίμηση, Ανάλυση Επικινδυνότητας Εκδήλωσης Καταστροφών και 

επικαιροποίηση-εξειδίκευση σύνταξης Τοπικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων 

Αναγκών και Διαχείρισης Συνεπειών 

− Καινοτόμο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Διαχείριση Καταστροφών και Κρίσεων 

− Εξοπλισμός Επικοινωνίας Έκτακτης Ανάγκης (Πομποδέκτες) 

− Όχημα Διευρυμένης Καμπίνας με πυροσβεστικό εξοπλισμό 

− Μη επανδρωμένα αεροχήματα (drones) έκτακτης ανάγκης 

− Ειδικός εξοπλισμός πρόληψης υγείας (Απινιδωτές) 

− Σύστημα έξυπνων διαβάσεων 

− Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος ασφάλειας και 

προστασίας στα πλαίσια της πολιτικής προστασίας στο πάρκο Σκοπευτηρίου 

Β) Την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για την καταπολέμηση της πανδημίας του 
COVID19 και συγκεκριμένα: 

− Μονάδες διαχείρισης εισόδου με έλεγχο θερμοκρασίας, αναγνώριση προσώπου και 

φέροντος μάσκας  

− Μονάδες ανέπαφης και αυτόματης χορήγησης αντισηπτικού υγρού, με 

ενσωματωμένο θερμόμετρο ανέπαφης λειτουργίας 

− Μονάδες ανέπαφης επιλογής προορισμού/ορόφου, με φωνητική εντολή με 

τοποθέτηση σε υφιστάμενο ανελκυστήρα 

− Ηλεκτρικά χειροκίνητα σάρωθρα με περιστρεφόμενη κεφαλή και εκνεφωτή 

απολυμαντικού υγρού 

− Λαμπτήρες και φωτιστικά, για ασφαλή αποστείρωση χώρων, με χρήση ακτινοβολίας 

UV 

Γ) Την προμήθεια εφαρμογών για την ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας και 
συγκεκριμένα: 

− Σύστημα παρακολούθησης και έγκαιρης προειδοποίησης δασικών πυρκαγιών 

− Σύστημα παρακολούθησης ακραίων καιρικών φαινομένων  

Επιπλέον, στην πράξη περιλαμβάνονται και οι κάτωθι οριζόντιες δράσεις: 

− Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης για την σύνταξη και προετοιμασία 

φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 
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− Δράσεις ευαισθητοποίησης πολιτών και επιχειρήσεων, που αφορούν στην 

ενημέρωση των πολιτών για θέματα πολιτικής προστασίας και την πληροφόρησή 

τους για την προστασία της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση της πανδημίας του 

κορωνοϊού COVID-19, καθώς και την πρόληψη και αντιμετώπιση αυτής. Οι δράσεις 

δημοσιότητας περιλαμβάνουν καμπάνιες ενημέρωσης, ημερίδες, ψηφιακές 

καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικά έντυπα και αφίσες 

προβολής, καθώς και ραδιοφωνικά μηνύματα. 

 

4) Τη δέσμευση ότι ενδεχόμενες μη επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θα 
καλυφθούν από ιδίους πόρους 
 
5) Την δέσμευση για την ένταξη της πράξης «Προμήθεια ειδικού εξοπλισμού, 
συστημάτων και εφαρμογών για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας, την 

καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας και την ενίσχυση της διοικητικής 
ικανότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων στον Δήμο Καισαριανής» στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα του Δήμου 2020-2023 
 

6) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Καισαριανής κ. Χρήστο Βοσκόπουλο για την υπογραφή 
κάθε απαιτούμενου εγγράφου.  
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 108/2021 
 
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       25/05/2021 

                                                                      Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                                          

                                            Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                                                                                                                                                    
                                                                                    
                                                                                    ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  

ΑΔΑ: ΨΗΛΚΩΕΨ-ΕΩ8
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