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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
12Η Συνεδρίαση  21-04-2021 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 73/2021 
 
ΘΕΜΑ: Αποδοχή όρων συμμετοχής του Δήμου Καισαριανής στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” 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: 
«Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Καισαριανής και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών 
και συστημάτων έξυπνων πόλεων». 

 
Πρακτικό της με αριθμό 12ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της 
Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 21η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
έτους 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5687/16-04-2021 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 

ΑΔΑ: 6ΕΩ1ΩΕΨ-ΛΞΚ



                                                         
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    

1. Τσιροζίδης Ιωάννης   

2. Χατζησάββας Μηνάς  

3. Αντωνόπουλος Δημήτριος  

4. Πολυχρονάκης Συμεών  

5. Γραφίδου Γεσθημανή  

6. Παραγιού 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 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής την κάτωθι από 19.04.2021 εισήγηση του Αναπληρωτή 
Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής  

κ. Τοπάλη Παναγιώτη, η οποία έχει  ως εξής : 
 

 

Έχοντας υπόψη: 

·  Την 19576/19.10.2020 Πρόσκληση ΑΤ08 της ΕΥ∆Ε ΥΠΕΣ, όπως έχει τροποποιηθεί,  για την 

υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 

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

Σύγκλιση» µε τίτλο «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του ∆ήµου Καισαριανής και ανάπτυξη 

ευφυών εφαρµογών και συστηµάτων έξυπνων πόλεων» (Α∆Α: 6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4). 

·  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 

∆ήµου 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 ∆ήµου: 

1. Την αποδοχή των όρων της υπ' αριθ. 19576/19.10.2020 Πρόσκλησης ΑΤ08 της ΕΥ∆Ε 

ΥΠΕΣ, όπως έχει τροποποιηθεί,  για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα 

Ανάπτυξης και 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» (Α∆Α: 6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4). 

2. Την έγκριση της σκοπιµότητας της Πράξη, την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών και 

την έγκριση υποβολής Αίτησης Χρηµατοδότησης στο εν λόγω πρόγραµµα για την Πράξη µε 

τίτλο «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του ∆ήµου Καισαριανής και ανάπτυξη ευφυών εφαρµογών 

και συστηµάτων έξυπνων πόλεων», η οποία θα περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

 

1ο ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΑΔΑ: 6ΕΩ1ΩΕΨ-ΛΞΚ



� Ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

� ΑΤΜ αιτημάτων, πιστοποιητικών, πληρωμών (2 τμχ) 

� Υπηρεσίες ενιαίας πρόσβασης στο Δήμο 

� Ενιαίο οργανόγραμμα και ηλεκτρονικές αιτήσεις πολιτών με αυτόματη πρωτοκόλληση 

� Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με ενσωματωμένες ηλεκτρονικές υπογραφές 

� Ηλεκτρονικές πληρωμές προς πολίτες και επιχειρήσεις 

� Ηλεκτρονική πλατφόρμα συμμετοχικότητας 

� Πλατφόρμα και app ενημέρωσης και επιτελικής παρακολούθησης δημάρχου και διοίκησης 

� Διαχείριση ραντεβού 

� Διαχείριση προσλήψεων ΙΔΟΧ 

� Παρακολούθηση και ενημέρωση αποφάσεων 

� Διαχείριση Αθλητικών Δομών, Συνδρομών και Μελών 

� Διαχείριση πολιτιστικών εκδηλώσεων 

� Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων  

� Διαχείριση παιδικών σταθμών 

� Σύστημα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας 

� Πλατφόρμα διαχείρισης ΚΑΠΗ 

 

2ο ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ 

� Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (GIS) 

� Πύλη ανοικτών περιβαλλοντικών δεδομένων μελετών και στοιχείων 

 

3ο ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 

� Σύστημα τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης φωτισμού πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων  

� Ψηφιακός οδηγός εστίασης και διασκέδασης 

� Σύστημα διαχείρισης άρδευσης φυτικού υλικού 

 

 

4ο ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

� "Ευφυής" ξενάγηση και προβολή της ιδιαίτερης ταυτότητας του Δήμου Καισαριανής 

 

5ο ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ 

ΠΟΛΙΤΗ 

� Σύστημα καταγραφής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων 

� Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Στάθμευσης 

� Κεντρικός έλεγχος και παρακολούθηση δημοτικής συγκοινωνίας 

� Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου 

 

6ο ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ 

� Διαδραστικοί πίνακες  και παρελκόμενα 

� Σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού 

� Τηλεφωνικό Κέντρο και Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός 

� Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Περιφερειακά  

� Ψηφιοποίηση αρχείων του Δήμου 

 

 

1η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 

ΑΔΑ: 6ΕΩ1ΩΕΨ-ΛΞΚ



Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης 

χρηµατοδότησης του ∆ήµου Καισαριανής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 του 

προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

 

2η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ∆ΡΑΣΗ 

∆ράσεις Ενηµέρωσης, Πληροφόρησης, Ευαισθητοποίησης 

 

 

3. Να δεσµευτεί για την ένταξη της πράξης «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του ∆ήµου 

Καισαριανής και ανάπτυξη ευφυών εφαρµογών και συστηµάτων έξυπνων πόλεων» στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραµµα του ∆ήµου 2020-2023. 

 

4. Να εξουσιοδοτηθεί ο ∆ήµαρχος 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 Αναπληρωτή Προϊσταμένου Αυτοτελούς Τμήματος 

Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής   

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

• Την σχετική νομοθεσία 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Την αποδοχή των όρων της υπ' αριθ. 19576/19.10.2020 Πρόσκλησης ΑΤ08 της ΕΥΔΕ 
ΥΠΕΣ, όπως έχει τροποποιηθεί,  για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο 
πρόγραμμα Ανάπτυξης και 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» (ΑΔΑ: 6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4). 
2. Την έγκριση της σκοπιμότητας της Πράξης, την έγκριση των Τεχνικών Προδιαγραφών 
και την έγκριση υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης στο εν λόγω πρόγραμμα για την 
Πράξη με τίτλο «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου Καισαριανής και ανάπτυξη 

ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων», η οποία θα περιλαμβάνει τα 
ακόλουθα: 

ΑΔΑ: 6ΕΩ1ΩΕΨ-ΛΞΚ



 
1ο ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

� Ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
� ΑΤΜ αιτημάτων, πιστοποιητικών, πληρωμών (2 τμχ) 
� Υπηρεσίες ενιαίας πρόσβασης στο Δήμο 
� Ενιαίο οργανόγραμμα και ηλεκτρονικές αιτήσεις πολιτών με αυτόματη 

πρωτοκόλληση 
� Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων με ενσωματωμένες ηλεκτρονικές υπογραφές 
� Ηλεκτρονικές πληρωμές προς πολίτες και επιχειρήσεις 
� Ηλεκτρονική πλατφόρμα συμμετοχικότητας 

� Πλατφόρμα και app ενημέρωσης και επιτελικής παρακολούθησης δημάρχου και 
διοίκησης 

� Διαχείριση ραντεβού 
� Διαχείριση προσλήψεων ΙΔΟΧ 

� Παρακολούθηση και ενημέρωση αποφάσεων 
� Διαχείριση Αθλητικών Δομών, Συνδρομών και Μελών 
� Διαχείριση πολιτιστικών εκδηλώσεων 
� Διαχείριση ευπαθών κοινωνικών ομάδων  
� Διαχείριση παιδικών σταθμών 

� Σύστημα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας 
� Πλατφόρμα διαχείρισης ΚΑΠΗ 

 
2ο ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

� Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (GIS) 
� Πύλη ανοικτών περιβαλλοντικών δεδομένων μελετών και στοιχείων 

 
3ο ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
� Σύστημα τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης φωτισμού πλατειών και λοιπών 

κοινόχρηστων χώρων  
� Ψηφιακός οδηγός εστίασης και διασκέδασης 

� Σύστημα διαχείρισης άρδευσης φυτικού υλικού 
 
4ο ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 
� "Ευφυής" ξενάγηση και προβολή της ιδιαίτερης ταυτότητας του Δήμου Καισαριανής 

 
5ο ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ 
� Σύστημα καταγραφής και διαχείρισης στερεών αποβλήτων 
� Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου Στάθμευσης 
� Κεντρικός έλεγχος και παρακολούθηση δημοτικής συγκοινωνίας 

� Σύστημα διαχείρισης αστικού πρασίνου 
 
6ο ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

� Διαδραστικοί πίνακες  και παρελκόμενα 
� Σύστημα ωρομέτρησης προσωπικού 
� Τηλεφωνικό Κέντρο και Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός 
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� Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Περιφερειακά  
� Ψηφιοποίηση αρχείων του Δήμου 

 

1η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης για τη σύνταξη και προετοιμασία φακέλου υποβολής 
αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Καισαριανής στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 
του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

 
2η ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
Δράσεις Ενημέρωσης, Πληροφόρησης, Ευαισθητοποίησης 
 

3. Την δέσμευση για την ένταξη της πράξης «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες του Δήμου 
Καισαριανής και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου 2020-2023. 
 

4. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Καισαριανής κ. Χρήστο Βοσκόπουλο για την υπογραφή 
κάθε απαιτούμενου εγγράφου. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 73/2021 
 

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. Παραγιού Άννα 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       21/04/2021 

                                                                     

                                                                        Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                          

                                                                   
                                                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                            
                                                                           
                                                                                   ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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