ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 3ης/21-02-2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 18/2020
ΘΕΜΑ:

Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο πλαίσιο της
πρόσκλησης με κωδικό 89 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Υπηρεσίες και εφαρμογές
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Στο Βελβεντό, σήμερα, την 21η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα
της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 8.00 μ.μ., το Δημοτικό Συμβούλιο Βελβεντού,
συνήλθε σε τακτική Συνεδρίαση, στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού, ύστερα από
την αριθμ. πρωτ. 358/17-02-2020 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Παρόντος του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ, διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο,
η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο - 17 - μελών παραβρέθηκαν -16- μέλη και
ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Γκαμπράνη Ειρήνη
2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
3 Αγγέλης Δημήτριος
4 Τσιτσιόκας Νικόλαος
5 Γκίκας Ιωάννης
6 Εμμανουήλ Δημήτριος
7 Τράντα Ιωάννα
8 Καμκούτης Θωμάς
9 Αχίλλας Γεώργιος
10 Ζορζοβίλης Ζήνων
11 Κουκόλη Σοφία
12 Τσέγκος Νικόλαος
13 Τέτος Νικόλαος
14 Παπαδημητρίου Ζήνων
15 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
16 Μανώλας Αριστείδης
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος,Πρόεδρος
1 Κουκάλης Ζήνων
2 Μυλωνά Κατίνα
3 Μύρος Δημήτριος
4 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
5 Τζάτσου Βάϊα
6 Παπανδρίτσα Μαρία
Από τους Προέδρους Κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
2 Βρακόπουλος Αντώνιος-Πολυφύτου
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
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Στην αρχή της συνεδρίασης, η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Δημοτικού
Συμβουλίου το θέμα: Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση πράξης στο
πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό 89 της ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Υπηρεσίες και εφαρμογές
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, για να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, ως
κατεπείγον. Το δημοτικό συμβούλιο ομόφωνα χαρακτήρισε το θέμα ως κατεπείγον
προς συζήτηση μετά την ολοκλήρωση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα
με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 95 του Δ.Κ.Κ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις
της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το έκτακτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η
Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Με την με κωδικό 89 Πρόσκληση (Α.Π.: 4434/19.12.2019 - Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:
3730) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας, με τίτλο
««Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης» δίνεται η δυνατότητα
μεταξύ άλλων στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υποβάλουν προτάσεις για
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της πρόσβασης, της
χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών»
του Επιχειρησιακού Προγράμματος, με αντικείμενο την ανάπτυξη ειδικών
πληροφοριακών συστημάτων - εφαρμογών εξυπηρέτησης των πολιτών και των
επιχειρήσεων από τους φορείς της αυτοδιοίκησης.
Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης είναι επιλέξιμες, μεταξύ άλλων, δράσεις
για την αναβάθμιση υφιστάμενων ή / και την ανάπτυξη νέων δημόσιων ψηφιακών
υπηρεσιών, που αποσκοπούν:
• στην ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ όλων των τομέων εξυπηρέτησης του πολίτη και
των επιχειρήσεων
• στην προώθηση της περιφερειακής και τοπικής ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,
• στη συμπλήρωση της λειτουργικότητας υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων
της δημόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης ώστε να προστεθούν νέες
λειτουργίες ή να βελτιωθεί ο βαθμός πληροφοριακής τους ωριμότητας στο επίπεδο
των πλήρως ψηφιακών συναλλαγών με τους πολίτες,
• στη δημιουργία και υποστήριξη ολοκληρωμένων πληροφοριακών κέντρων
(GRIDs),
• στην ανάπτυξη συστημάτων αλληλεπίδρασης των Δήμων με τους δημότες τους
στη λογική των «έξυπνων πόλεων».
• Ενοποίηση εφαρμογών των υπηρεσιών της Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου σε
ενιαίο λειτουργικό σύνολο με τη μορφή «πύλης» (portal), που θα ενισχύει την
αποτελεσματικότητά τους, μέσω της προσβασιμότητας από όλους τους τύπους
χρηστών (πολίτες, επιχειρήσεις, δημοτικοί υπάλληλοι, αιρετοί) με κοινό τρόπο,
μέσω έξυπνων κινητών τηλεφώνων και ταμπλετών ή προσωπικών υπολογιστών,
επιτρέποντας τη διαλειτουργικότητά τους και απλοποιώντας τη χρήση και τη
διαχείρισή τους.
• στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών δημόσιας διοίκησης σε απομακρυσμένες
περιοχές.
Ειδικά Στοιχεία Πρόσκλησης
Συνολικός Προϋπολογισμός Πρόσκλησης :3.690.000,00€
Τρόπος Αξιολόγησης : Συγκριτική Αξιολόγηση
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής στο ΟΠΣ :
31.03.2020
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής στην ΓΓΨΠ : 28.02.2020
Ενόψει των ανωτέρω προτείνω προς το Δημοτικό Συμβούλιο, τη λήψη απόφασης
για:
1. Την έγκριση της υποβολής πρότασης του Δήμου με τίτλο «Νέες Ψηφιακές
Υπηρεσίες στο Δήμο Βελβεντού» ως Δικαιούχου στην ανωτέρω Πρόσκληση,
2. Την εξουσιοδότηση του Δήμαρχου προκειμένου να προβεί σε όλες τις Προενταξιακές Ενέργειες για την υποβολή φακέλου.
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Στη συνέχεια, η Πρόεδρος, κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις
προτάσεις στο συζητούμενο θέμα, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοφωνημένα
πρακτικά
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο «Νέες Ψηφιακές Υπηρεσίες
στο Δήμο Βελβεντού» ως δικαιούχου στην ανωτέρα πρόσκληση
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Βελβεντού, κ. Στεργίου Εμμανουήλ (Μανώλη) να
προβεί σε όλες τις προενταξιακές ενέργειες για την υποβολή γακέλου
πρότασης.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 18/2020.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος
Τα Μέλη
(σφραγίδα – υπογραφή)
(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Βελβεντό, 24 Φεβρουαρίου 2020
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού
Βάϊα Μαλλού
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