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Από ηο Ξπακηικό ηηρ απιθ. 29/27 ΗΝΙΗΝ 2022 ΡΑΘΡΗΘΖΠ  

                  ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ηος Γήμος ΒΔΙΝ - ΒΝΣΑΠ.- 

 

ΑΟΗΘΚΝΠ  ΑΞΝΦΑΠΖΠ   213/2022. 

  Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο πνπ απνηειείηαη απφ ηνπο: α) Παπαθπξηάθν  

Αλλίβα, Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο, σο Πξφεδξν, β) δξάιε Μηραήι, γ) ηάρν Αλδξέα, δ) Καιιίξε Μαξία, 

ε) Μπεθηάξε Γεκήηξην, ζη) Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηψηε, θαη δ) Βνπδνχξε Νηθφιαν, σο κέιε, 

ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 27  Ηοςλίος 2022, ημέπα  Ρεηάπηη  και ώπα 11:00  ζε ΡΑΘΡΗΘΖ 

ζπλεδξίαζε θαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 5476/22.07.2022  πνπ 

θνηλνπνηήζεθε λφκηκα θαη εκπξφζεζκα ζε θάζε έλα απφ ηα κέιε ηεο    ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απφθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο. 

   ηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξφληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βφραο, 

Πξφεδξνο, β] δξάιεο Μηραήι, γ] ηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία θαη απφληεο νη : α] Μπεθηάξεο 

Γεκήηξηνο,  β] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη γ] Βνπδνχξεο Νηθφιανο, έηζη ππήξρε ε λφκηκε απαξηία. 

  Σνλ θ. Μπεθηάξε πνπ απνπζίαδε αλαπιήξσζε ν θ. Ρφδνο. 

  ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθψιε Παλαγηψηα γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

πξαθηηθψλ.          

Θέμα 1ο :  Ξεπί ςποβολήρ ππόηαζηρ έπγος (ππάξηρ) ΠΡΝ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΗΑΘΝ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ 
«Ανηαγωνιζηικόηηηα Δπισειπημαηικόηηηα και Θαινοηομία» ζηον ΑΜΝΛΑ 
ΞΟΝΡΔΟΑΗΝΡΖΡΑΠ:03 «Ανάπηςξη μησανιζμών ζηήπιξηρ ηηρ  επισειπημαηικόηηηαρ» ο 
οποίορ ζςγσπημαηοδοηείηαι από ηο Δςπωπαϊκό Ραμείο Ξεπιθεπειακήρ Ανάπηςξηρ (ΔΡΞΑ) με 
ηίηλο «ΤΖΦΗΑΘΝΠ ΚΔΡΑΠΣΖΚΑΡΗΠΚΝΠ ΡΥΛ ΝΡΑ».          
Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην ππώηο  ζέκα ΔΘΡΝΠ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, δήηεζε φπσο ην 

ζέκα ζπδεηεζεί σο θαηεπείγνλ, ιφγσ  ηεο νξηζζείζαο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξφηαζεο ζην πξφγξακκα 

Ζ Νικονομική Δπιηποπή 

Αθνχ έιαβε ππφςε ηηο δηαηάμεηο ησλ άπθπων 72,74 και 75 ηος Λ.3852/2010,ηελ ελεκέξσζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, ηελ αλαγθαηφηεηα ζπδήηεζεο θαη ιήςε απφθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα θαη κεηά απφ 

δηαινγηθή ζπδήηεζε  

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ   ΝΚΝΦΥΛΑ 

Δγκπίνει ηο καηεπείγον ηος θέμαηορ. 

 

         Ο Πξφεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνχκελνο ην  ανωηέπω  ζέκα,  ζέηεη ππφςε ησλ κειψλ ηεο Ο.Δ. ηελ 

θάησζη  εηζήγεζή ηνπ :  

ΔΙΗΓΗΗ 
ΘΔΜΑ: Τπνβνιή πξφηαζεο έξγνπ (πξάμεο) ΣΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αληαγσληζηηθφηεηα 
Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία» ζηνλ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ:03 «Αλάπηπμε κεραληζκψλ ζηήξημεο ηεο  
επηρεηξεκαηηθφηεηαο» ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) 
κε ηίηιν «ΦΗΦΙΑΚΟ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΣΧΝ ΟΣΑ» πξνθεηκέλνπ λα εληαρζεί  θαη ρξεκαηνδνηεζεί ν Γήκνο 
Βέινπ βφραο  ζην πιαίζην ηνπ παξαπάλσ   Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαην. 

χκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ν Τπνπξγφο Δπηθξαηείαο θαιεί ηνπο θνξείο πνπ εκπίπηνπλ ζηηο 
παξαθάησ θαηεγνξίεο δπλεηηθψλ δηθαηνχρσλ (ή ελαιιαθηηθά ηνπο παξαθάησ δπλεηηθνχο δηθαηνχρνπο) ήηνη: 
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Οξγαληζκνί Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο Α΄ Βαζκνχ κε πιεζπζκφ κηθξφηεξν ησλ 100.000 θαηνίθσλ (315 Γήκνη ηνπ 
Παξαξηήκαηνο Α), θαη Ννκηθά Πξφζσπα ησλ 315 Γήκσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Α, γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ 
έξγσλ (πξάμεσλ), πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ θαη ρξεκαηνδνηεζνχλ ζην πιαίζην ησλ παξαπάλσ Αμφλσλ 
Πξνηεξαηφηεηαο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. 

Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ είλαη ε πξνκήζεηα λέσλ εθαξκνγψλ θαη ηερλνινγηθψλ κέζσλ πνπ ζα βειηηψζνπλ ηε 
δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αζηηθνχ πεξηβάιινληνο ζηηο ειιεληθέο πφιεηο. Η πινπνίεζε ςεθηαθψλ 
ιχζεσλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ ηνπηθά παξαγφκελα δεδνκέλα ζηνρεχεη ζε πην απνδνηηθέο, θαηλνηφκεο θαη 
πςειήο πνηφηεηαο ππεξεζίεο, πξνο φθεινο ησλ θαηνίθσλ, ησλ επηζθεπηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ε 
αμηνπνίεζε ηερλνινγηψλ γηα ην Γηαδίθηπν ησλ Αληηθεηκέλσλ (IoT) ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ηεο δήηεζεο 
επξπδσληθψλ ππεξεζηψλ. ηηο ιχζεηο απηέο ζπγθαηαιέγνληαη ε έμππλε αζηηθή θηλεηηθφηεηα θαη δηαρείξηζε 
ζηάζκεπζεο, ε ελεξγεηαθή απφδνζε, νη βηψζηκεο ιχζεηο ζηέγαζεο, νη ςεθηαθέο δεκνηηθέο ππεξεζίεο παξερφκελεο 
θαη κέζσ ηεο Δληαίαο Φεθηαθήο Πχιεο ηνπ Γεκνζίνπ GOV.GR θαη ε πνιηηνθεληξηθή δηαθπβέξλεζε, θαζψο θαη ε 
δηαζθάιηζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζηα ζπζηήκαηα απηά, κέζσ ηεο ππεχζπλεο ρξήζεο ησλ δεδνκέλσλ 
ζηηο ςεθηαθέο πιαηθφξκεο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ηεο πνηφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο. 

Οη δξάζεηο πνπ ζα ρξεκαηνδνηεζνχλ βαζίδνληαη ζε 7 άμνλεο, αθνινπζψληαο ηε θηινζνθία ηνπ marketplace, ε 
νπνία απνηειεί θαιή πξαθηηθή ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-
development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en#smart-cities-marketplace), 
θαη ηε κεζνδνινγία πνπ αλαπηχζζεηαη ζην επξσπατθφ marketplace, ην “Integrated Explore-Shape-Deal 
Matchmaking Process”, πξνζαξκνζκέλν ζηα ειιεληθά δεδνκέλα.  

Οη 7 άμνλεο φπνπ εληάζζνληαη νη δξάζεηο αθνξνχλ:  
-ηε βηψζηκε κεηαθίλεζε  
-ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ θαη κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ απνηππψκαηνο ησλ 
δεκνηηθψλ θηηξίσλ  
-ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ -ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο 
 -ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο δεκνθξαηίαο, ηεο δηαβνχιεπζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο -ηελ πξνζηαζία απφ θπβεξλν-
επηζέζεηο θαη δηαζθάιηζε ηεο επηρεηξεζηαθήο ζπλέρεηαο 
 -ηελ ελίζρπζε ησλ ςεθηαθψλ ππνδνκψλ 
ε ζπλέρεηα ηεο ελ ιφγσ πξφζθιεζεο ν Γήκνο καο πξνηίζεηαη λα ππνβάιεη πξφηαζε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
δξάζεο κε ηίηιν «Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο Γήκνπ Βέινπ Βφραο» πξνυπνινγηζκνχ 530.000,00€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 24%.Οη πξνυπνινγηζκνί πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο δηθαηνχρνπο δήκνπο, κε θξηηήξην 
ηνλ πιεζπζκφ ηνπο, αλαγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο ζπγθεθξηκέλεο Πξφζθιεζεο. 
Η επηινγή απφ ην marketplace ησλ δξάζεσλ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο ηνπηθέο αλάγθεο θαη πνιηηηθέο ηνπ Γήκνπ ζα 
ζπλνδεχεηαη απφ ηε ζχληαμε κειέηεο, φπνπ ζα απνηππψλνληαη ε ςεθηαθή ζηξαηεγηθή ηνπ, ζχκθσλα κε ην 
πξφηππν κειέηεο δξάζεσλ ςεθηαθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ ΟΣΑ (Παράρτημα Γ ηεο Πξνζθιεζεο). 
ε θάζε πεξίπησζε, ην ζχλνιν ησλ σο άλσ επηιεγκέλσλ δξάζεσλ ζα πινπνηείηαη ζε έλα (θχξην) ππνέξγν, κε 
εληαία δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία. Σα αληηθείκελα ηνπ αλεμάξηεηνπ πκβνχινπ θαη ηεο Γεκνζηφηεηαο, πνπ είλαη 
επηιέμηκα ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο, ζα πινπνηεζνχλ ζε μερσξηζηά ππνέξγα.  

Με βάζε ηα αλσηέξσ, εισηγούμαστε:  

1. Σελ ππνβνιή πξφηαζεο κε ηίηιν «Φεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο Γήκνπ Βέινπ Βφραο» ζην ΣΟ 

ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα θαη Καηλνηνκία» ζηνλ ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 03«Αλάπηπμε κεραληζκψλ ζηήξημεο ηεο  επηρεηξεκαηηθφηεηαο» ν νπνίνο 

ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) κε ηίηιν «ΦΗΦΙΑΚΟ 

ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΣΧΝ ΟΣΑ» 

2. Σε δέζκεπζε ηεο Ο.Δ. γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ αληίζηνηρε εγγξαθή ηεο ππεξεζίαο 

ζε θσδηθφ, εθφζνλ εγθξηζεί. 

3. Σελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ Γεκάξρνπ πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ πινπνίεζε 

ησλ αλσηέξσ. 

 
Ο ΓΗΜΑΡΧΟ  

ΑΝΝΙΒΑ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟ 

 

  ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο ελεκέξσζε ηα κέιε φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 

72 ηνπ Ν. 3852/2010 (φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη) : Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ 
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ππνβνιή πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ή επηρνξήγεζε δξάζεσλ, 

πξνγξακκάησλ θαη αληίζηνηρσλ έξγσλ απφ εζληθνχο πφξνπο ή/θαη πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

ή/θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα. 

    Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηα αλσηέξσ θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.- Απνδέρεηαη ηνπο φξνπο θαη εγθξίλεη ηελ ππνβνιή πξφηαζεο κε ηίηιν «Ψεθηαθφο Μεηαζρεκαηηζκφο 

Γήκνπ Βέινπ Βφραο» ζην ΣΟ ΔΠΙΧΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Αληαγσληζηηθφηεηα Δπηρεηξεκαηηθφηεηα 

θαη Καηλνηνκία» ζηνλ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΣΔΡΑΙΟΣΗΣΑ 03«Αλάπηπμε κεραληζκψλ ζηήξημεο ηεο  

επηρεηξεκαηηθφηεηαο» ν νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) κε ηίηιν «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΔΣΑΧΗΜΑΣΙΜΟ ΣΩΝ ΟΣΑ» 

2.- Γεζκεχεηαη γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ηξέρνληνο πξνυπνινγηζκνχ θαη ηελ αληίζηνηρε εγγξαθή ηεο 

ππεξεζίαο ζε θσδηθφ, εθφζνλ εγθξηζεί. 

3.- Δμνπζηνδνηεί ην Γήκαξρν,  πξνθεηκέλνπ λα πξνβεί ζε φιεο ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ αλσηέξσ. 

   Η απφθαζε απηή έιαβε α/α : 213/2022 
  Αθνχ ζπληάρζεθε ε παξνχζα, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:  

     Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ.                                                ΡΑ ΚΔΙΖ ΡΖΠ ΝΗΘ. Δ. 

                                                                                

     ΑΛΛΗΒΑΠ ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ                                

 

             

Ακπιβέρ απόζπαζμα 

Εεςγολαηιό.- 

O ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΖΠ ΝΗΘ.Δ 

 

   ΞΑΞΑΘΟΗΑΘΝΠ ΑΛΛΗΒΑΠ 
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