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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   164/2021

ΘΕΜΑ  3ο : Yποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου μας στο Πρόγραμμα
                   "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ 08 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". Ορισμός
                   υπεύθυνου για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της πράξης .

Στο Λουτράκι σήμερα την  25η  του μηνός Μαΐου, του έτους 2021, ημέρα της
εβδομάδος  Τρίτη  και  ώρα  12:00  (χρόνος  έναρξης)  έως  12:30  (χρόνος  λήξης),
πραγματοποιήθηκε  έκτακτη,  δια  περιφοράς  μέσω  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,
σύμφωνα  με  την  από  11-03-2020  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (Φ.Ε.Κ.
55/11.03.2020 τ.  Α'),  συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής,  μετά την  υπ'  αριθ.
7765/24-05-2021 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η
οποία νόμιμα κι  εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, καθώς και  στους
Προέδρους  των  Συμβουλίων  των  Κοινοτήτων  Λουτρακίου-Περαχώρας,  Αγίων
Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα
θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν συμμετοχή έξι (6), ήτοι
Συμμετέχοντες: 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Σακελλαρίου
Αναστάσιος,  3.Παπαθανασίου  Αθανάσιος,  4.Κορδαλή  Σωτηρία,  5.Μουζάκης
Αθανάσιος, 6.Γλυκοφρύδης Ιωάννης, ο οποίος αναπληρώνει το τακτικό μέλος, που
απουσιάζει, κ. Σταυρόπουλο Κων/νο.
Μη συμμετέχοντες: Γεωργίου Αθανάσιος, καθώς και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων
των Κοινοτήτων Λουτρακίου-Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων, Ισθμίας και Πισίων. 
 

Αναφορικά με την παρούσα συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος είχε ενημερώσει τα
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι  το Σώμα καλείται  σε έκτακτη συνεδρίαση για
συζήτηση και λήψη απόφασης επί τριών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, μεταξύ
αυτών ως δεύτερου του θέματος «Yποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου μας
στο Πρόγραμμα  "ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ" στα πλαίσια της πρόσκλησης ΑΤ 08 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". Ορισμός υπεύθυνου για την παρακολούθηση και την υλοποίηση της πράξης»,
καθότι  η  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  αιτήσεων του  Δήμου  είναι  η
31η/05/2021.
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Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε ότι καλώς συνεδριάζει έκτακτα,
αποφαινόμενη για το κατεπείγον του θέματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
75 παρ.6 του Ν. 3582/2010.

Ακολούθως κι επί του θέματος αυτού ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών
του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:
1. Η  υπ'  αριθ.  19576/19-10-2020  (ΑΔΑ:6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4)  ΑΤ08  Πρόσκληση  της
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ
ΥΠΕΣ),  για  υποβολή  αιτήσεων  χρηματοδότησης  στο  Πρόγραμμα  Ανάπτυξης  και
Αλληλεγγύης  για  την  Τοπική  Αυτοδιοίκηση  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»  στον  ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ψηφιακή  Σύγκλιση»  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ:  «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», με την
οποία καλούνται οι Δήμοι της χώρας για την υποβολή προτάσεων προκειμένου να
ενταχθούν στο ανωτέρω Πρόγραμμα, έως  31 Μαΐου 2021,  κατόπιν τροποποίησής
της.
2. Η  από  18-05-2021  εισήγηση  της  Δ/νσης  Προγραμματισμού,  Οργάνωσης  και
Πληροφορικής  του  Δήμου  μας,  η  οποία  αφενός  αναφέρει ότι  στην  εν  λόγω
Πρόσκληση ΑΤ08 ο Δήμος μας  έχει  δικαίωμα να υποβάλλει  έως δύο (2)  αιτήσεις
χρηματοδότησης,  οι  οποίες  συνολικά  δύναται  να  περιλαμβάνουν  υποέργα  και
συγκεκριμένα υποβάλει την πράξη με τίτλο: «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΥΦΥΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ  ΤΟΝ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ  ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ "ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ»
και ειδικότερα:
ΥΠΟΕΡΓΟ  1 «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  –  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΕΥΦΥΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΑΠΟ  ΦΥΣΙΚΑ  ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ  ΜΕΓΑΛΗΣ  ΚΛΙΜΑΚΑΣ  (ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ,
ΣΕΙΣΜΟΥΣ)»

ΥΠΟΕΡΓΟ  2  «ΔΡΑΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ  ΤΗΣ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ»
ΥΠΟΕΡΓΟ  3  «ΕΞΥΠΝΟΣ  ΑΣΤΙΚΟΣ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ  ΑΓΙΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΩΝ»
ΣΥΝΟΔΑ ΥΠΟΕΡΓΑ
ΥΠΟΕΡΓΟ  4  «ΠΑΡΟΧΗ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ,  ΔΡΑΣΕΙΣ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ,
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ»

ΥΠΟΕΡΓΟ 5 «ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ»

κι αφετέρου προτείνει στην Οικονομική Επιτροπή να προβεί 
1) στην Αποδοχή των όρων της εν λόγω πρόσκλησης
2) στην Υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στο ανωτέρω Πρόγραμμα 
3) στην  Εξουσιοδότηση  εκπροσώπου  του  Δήμου  ως  αρμόδιο  επικοινωνίας  και
Υπεύθυνο για την υλοποίηση της πρότασης
4) στην Εξουσιοδότηση του Δημάρχου για όλες τις απαραίτητες ενέργειες υποβολής
της πρότασης σύμφωνα με τους όρους της.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 3
του Ν. 4623/2019 

A π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α



1. Αποδέχεται  τους όρους της υπ'  αριθ.  19576/19-10-2020  (ΑΔΑ:6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4)
ΑΤ08  Πρόσκλησης  της  Ειδικής  Υπηρεσίας  Διαχείρισης  και  Εφαρμογής  του
Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ).
2. Εγκρίνει  την  υποβολή  αίτησης χρηματοδότησης  του  Δήμου  μας  στο
πλαίσιο  της  πρόσκλησης   ΑΤ08 του  Προγράμματος  «ΑΝΤΩΝΗΣ  ΤΡΙΤΣΗΣ»  του
άξονα  προτεραιότητας  «Ψηφιακή  Σύγκλιση»  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ:  «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» για την
πράξη  με  τίτλο:  «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ  ΔΡΑΣΕΙΣ  –  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΚΑΙ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΕΥΦΥΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  ΓΙΑ  ΤΟΝ  ΨΗΦΙΑΚΟ  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  "ΕΞΥΠΝΗΣ
ΠΟΛΗΣ" ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ».
3. Ορίζει  τη  δημοτική  υπάλληλο  κα  ΑΝΤΩΝΙΟΥ  Παναγιώτα,  ειδικότητας  ΠΕ
Διοικητικού,  ως  αρμόδια  επικοινωνίας  και  Υπεύθυνη  για  την  υλοποίηση  της
πρότασης.
4. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για όλες τις απαραίτητες ενέργειες υποβολής της
πρότασης σύμφωνα με τους όρους της.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   164/2021

            Ο Πρόεδρος                      Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος  
             Δήμαρχος

                                                                   ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Αθανάσιος
                                                                                                          
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ                                     ΚΟΡΔΑΛΗ Σωτηρία

                                                                              ΜΟΥΖΑΚΗΣ Αθανάσιος
                                                                               
                                                                              ΓΛΥΚΟΦΡΥΔΗΣ Ιωάννης
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