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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Αριθµ. απόφ. 140/2021 

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  18ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 

Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 25-5-2021 ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη, µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr, τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ. 10557/20-5-2021 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 
4623/2019 και ισχύει και κατ’ εφαρµογή των διατάξεων: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 (ΦΕΚ 5486 τΒ 
β) της υπ’αριθµ. 426/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης:         

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ΘΕΜΑ: « α) Έγκριση των µελετών µε αριθµ. :4/2021 και 5/2021 µε τίτλο: « Ψηφιακός Μετασχηµατισµός ∆ήµου 
Εορδαίας»,  και «∆ράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας της  Πράξης: « Ψηφιακός Μετασχηµατισµός 
του ∆ήµου Εορδαίας», του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής β) αποδοχή 
των όρων συµµετοχής στο πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και έγκριση 
υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας στο πρόγραµµα « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και ειδικότερα στην 
πρόσκληση ΑΤΟ8, στον Άξονα Προτεραιότητας : «Ψηφιακή Σύγκλιση» µε τίτλο πρόσκλησης : 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 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 

2. Ζαφειρουλα Σεβαστού 

3. Κυριάκος Αντωνιάδης 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 

3. ∆ηµήτριος Καρακασιδης 

4. Σπόντης ∆ηµήτριος 

5. Στέφανος Μπίγγας 

 

6. Ευστάθιος Κοκκινίδης  
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Απόντος του προέδρου Παναγιώτη Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ. Ορφανίδης  κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και στη συνέχεια  το λόγο έδωσε στον Αντιδήµαρχο Νικ. Φουρκιώτη ο οποίος έθεσε υπόψη των µελών 
την από 20-5-2021 εισήγηση του Αυτ. Τµ/τος προγραµµατισµού στην οποία αναφέρονται τα εξής : 

Ο Υπουργός εξέδωσε την µε αριθµ.πρωτ. :19576/19-10-2020 (Α∆Α:6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4) και κωδικό ΑΤ08 
Πρόσκληση του προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», 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» στον Αξονα Προτεραιότητας ( 
Ψηφιακή Σύγκλιση) 

∆ικαιούχοι – Προθεσµία-Επιλεξιµότητα δαπανών – Χρηµατοδότηση  

∆υνητικοί δικαιούχοι µεταξύ των άλλων φορέων είναι και ο ∆ήµος Εορδαίας. Η προθεσµία υποβολής της 
πρότασης ορίζεται η 31-05-2021.   

Πρόταση του ∆ήµου Εορδαίας  

Στα πλαίσια της άνω πρόσκλησης ο δήµος Εορδαίας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση µε δύο κύρια 
ΥΠΟΕΡΓΑ  και επιπλέον δύο ως οριζόντιες  επικουρικές δράσεις ως εξής :
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ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Καινοτόµο σύστηµα 

ενίσχυσης της ασφαλής διαβίωσης δηµοτών 

και επισκεπτών στο ∆ήµο Εορδαίας για την 

προστασία από την πανδηµία COVID-19»  

Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα τιµηµοναδας 
Συνολική τιµή (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Κεντρικό Λογισµικό ∆ιαχείρισης των 

επισκέψεων και υπηρεσιών των στελεχών του 

προγράµµατος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Υπηρεσίες  Ανθρωποµήνες 14 2.000,00 € 28.000,00 € 

Εξοπλισµός διαχείρισης & παρακολούθησης 

στόλου οχηµάτων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (µε 

εγκατάσταση) 

Εξοπλισµός  ΤΜΧ 4 200,00 € 800,00 € 

Λογισµικό διαχείρισης & παρακολούθησης 

στόλου οχηµάτων ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  
Λογισµικό Άδεια 1 3.000,00 € 3.000,00 € 

Εφαρµογή Καταγραφής συµβάντων και 

προσφερόµενων υπηρεσιών από τα στελέχη 

του προγράµµατος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

(χρήση από φορητές συσκευές Android) 

Υπηρεσίες  Ανθρωποµήνες 12 2.000,00 € 24.000,00 € 

Φορητές συσκευές (tablet) µε λειτουργικό 

σύστηµα Android για τα στελέχη του 

προγράµµατος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Εξοπλισµός  ΤΜΧ 15 500,00 € 7.500,00 € 

Εφαρµογή για κινητές συσκευές (Mobileapp) 

για την ενηµέρωση των δηµοτών για την 

ασφαλή τους διαβίωση σε συνθήκες πανδαµίας 

Υπηρεσίες  Ανθρωποµήνες 6 2.000,00 € 12.000,00 € 

∆ιαδικτυακή εφαρµογή για την αίτηση 

επισκεψης στις υπηρεσίες του ∆ήµου µε 
Λογισµικό Άδεια 1 8.000,00 € 8.000,00 € 
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ραντεβού 

Εφαρµογή διαχείρισης και οργάνωσης 

ραντεβού (για χρήση από τους εργαζοµένους 

του ∆ήµου) 

Λογισµικό Άδεια 1 10.000,00 € 10.000,00 € 

Φορητές Συσκευές (tablet) για την καταγρσφή 

και τον έλεγχο πρόσβασης επισκεπτών στα 

κτίρια του  ∆ήµου 

Εξοπλισµός  ΤΜΧ 20 600,00 € 12.000,00 € 

Εφαρµογή για κινητές συσκευες (tablet) για τον 

επιτόπιο έλεγχο πρόσβασης των επισκεπτών 

στα κτίρια του ∆ήµου 

Λογισµικό Άδεια 1 9.000,00 € 9.000,00 € 

Υπηρεσίες παραµετροποίησης εφαρµογών Υπηρεσίες  Ανθρωποµήνες 4 2.000,00 € 8.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 122.300,00 € 

Φ.Π.Α. 29.352,00 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 151.652,00 

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Ψηφιοποίηση οικοδοµικών 

αδειών και ∆ιαδικτυακή Μηχανή Αναζήτησης 

µε χρήση Γεωγραφικού Πληροφοριακού 

Συστήµατος (GIS) » 

Είδος Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιµη µοναδας 
Συνολική τιµή (χωρίς 

ΦΠΑ) 

Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση φακέλων 

οικοδοµικών αδειών της πολεοδοµίας (Α4) 
Υπηρεσίες  ΤΜΧ 10430 15 € 156.450 € 

Ψηφιοποίηση και Τεκµηρίωση φακέλων 

οικοδοµικών αδειών της πολεοδοµίας (Α1 & Α0) 
Υπηρεσίες  ΤΜΧ 4470 21,00 € 93.870,00 € 
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Λογισµικό Γεωγραφικού Συστήµατος 

Πληροφοριών (Web GIS) για τους δηµότες 
Λογισµικό Άδεια 1 25.000,00 € 25.000,00 € 

Λογισµικό διαχείρισης δεδοµένων και 

εγγράφων πολεοδοµίας 
Λογισµικό Άδεια 1 45.000,00 € 45.000,00 € 

∆ιαδικτυακή Εφαρµογή Εξυπηρέτησης 

Μηχανικών – πολιτών και Online Μηχανή 

αναζήτησης 

Λογισµικό Άδεια 1 35.000,00 € 35.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΕ 355.320,00 € 

Φ.Π.Α 85.276,80 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 440.596,80 

Οριζόντιο Υποέργο: Προετοιµασία Φακέλου       5.000,00€ 

Φ.Π.Α 1.200,00 

Οριζόντιο Υποέργο: ∆ράσεις 

ευαισθητοποίησης  και δηµοσιότητα  της 

Πράξης : Ψηφιακός Μετασχηµατισµός του 

∆ήµου Εορδαίας »  

      5.000,00€ 

Φ.Π.Α. 1.200,00 

  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΥΠΟΕΡΓΟ 1Ο –ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο –ΥΠΟΕΡΓΟ 3Ο –ΥΠΟΕΡΓΟ 4Ο ) 

  

 604.648,80  
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ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1Ο : «Καινοτόµο σύστηµα ενίσχυσης της ασφαλής διαβίωσης 

δηµοτών και επισκεπτών στο ∆ήµο Εορδαίας για την προστασία από την πανδηµία 

COVID-19» 

Ο ∆ήµος, στην προσπάθεια του να διασφαλίσει την υγεία και ασφάλεια των δηµοτών κατά την 
διάρκεια της πανδηµίας του COVID-19 και επιπλέον να τους παρέχει εύκολες και γρήγορες 
υπηρεσίες, προτίθεται µε την εν λόγω πρόταση να προµηθευθεί συσκευές θερµοµέτρησης, 
λογισµικό και εξοπλισµό για την διαχείριση και την παρακολούθηση των οχηµάτων «ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΣΤΟ ΣΠΤΙ», καθώς και εφαρµογή τηλεφωνικού ραντεβού για επίσκεψη στις υπηρεσίες του 
∆ήµου.  

ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο : «Ψηφιοποίηση οικοδοµικών αδειών και ∆ιαδικτυακή Μηχανή 

Αναζήτησης µε χρήση Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήµατος (GIS) » 

Ο ψηφιακός µετασχηµατισµός , αποτελεί βασικό στοιχείο για την άρση πολλών από τις 
υφιστάµενες σήµερα δυσλειτουργίες, τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης του πολίτη και τη 
µείωση του διοικητικού φόρτου που επιβαρύνει καθηµερινά πολίτες κατά την αλληλεπίδρασή 
τους µε το δηµόσιο.  

Με την εν λόγω πράξη σκοπείται ο ψηφιακός µετασχηµατισµός του ∆ήµου και η µετάβασή του 
στην ψηφιακή εποχή, µε την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών, προκειµένου να 
ανταποκριθεί µε επιτυχία στις σύνθετες απαιτήσεις και να ενδυναµώσει το διοικητικό µηχανισµό 
του, µε την αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών συστηµάτων.   

Ο ∆ήµος µε την εν λόγω πράξη θα προβεί στην ψηφιοποίηση το σύνολο του αρχείου της 
πολεοδοµίας  το οποίο θα αποθηκευθεί σε βάση δεδοµένων, ενώ µε την χρήση ειδικού 
λογισµικού, θα καταστεί δυνατή η διαβαθµισµένη πρόσβαση από πολίτες και διαχειριστές στις 
εφαρµογές, καθώς και στο λογισµικό για την διαχείριση εργασιών και εγγράφων. Θα υπάρξει πιο 
βέλτιστη και αποτελεσµατική διαχείριση του αρχείου , θα βελτιωθεί η εσωτερική οργάνωση, 
λειτουργία και  εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς  θα γίνεται ταχύτερα , πιο ευέλικτα και µε πλήρη 
διαφάνεια. Επιπλέον, θα µειωθεί η γραφειοκρατία και το διαχειριστικό κόστος µε την 
ψηφιοποίηση και απλοποίηση των διαδικασιών. 

Επιπλέον όσων αναφέρθηκαν, πρέπει να σηµειωθεί ότι από την ίδια την ως άνω πρόσκληση 
ΑΤ08 για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης του ∆ήµου  
προβλέπονται  ως οριζόντιες επικουρικές δράσεις : α)  το ποσό των 5.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ 
24%) για την προετοιµασία  φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης και β) δράσεις 
ενηµέρωσης-πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης έως 10% του προϋπολογισµού του σχετικού 
υποέργου, οι οποίες είναι υποχρεωτικές στην περίπτωση που το φυσικό αντικείµενο της πράξης 
αφορά σε µέτρα/παρεµβάσεις προστασίας για την αντιµετώπιση της πανδηµίας κ.α.  

Η προτεινόµενη πράξη βρίσκεται σε απόλυτη συναρµογή, συνέργεια και διασύνδεση και µε 
άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία, αποσκοπώντας µέσα από τη διασύνδεση αυτή σε ένα 
ολοκληρωµένο   αποτέλεσµα  ψηφιακού µετασχηµατισµού του ∆ήµου Εορδαίας. 

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούµαστε όπως η Οικονοµική Επιτροπή εγκρίνει πρότασης 
χρηµατοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ08 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας  «Ψηφιακή 
Σύγκλιση» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» µε τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός ∆ήµου Εορδαίας» για τα 
κάτωθι : 
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ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1Ο µε τίτλο : « Καινοτόµο σύστηµα ενίσχυσης της ασφαλής 
διαβίωσης δηµοτών και επισκεπτών στο ∆ήµο Εορδαίας για την προστασία από την 
πανδηµία COVID-19», ενδεικτικού προϋπολογισµού , 151.652,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%)  

ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο  µε τίτλο: «Ψηφιοποίηση οικοδοµικών αδειών και ∆ιαδικτυακή 
Μηχανή Αναζήτησης µε χρήση Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήµατος (GIS) », 
ενδεικτικού προϋπολογισµού,  440.596,80 ευρώ  (µε Φ.Π.Α. 24%) 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3Ο (οριζόντια επικουρική δράση) µε τίτλο : «Υποστήριξη του ∆ήµου 
Εορδαίας για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης 
χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 «Ψηφιακή Σύγκλιση », συνολικού 
προϋπολογισµού 6.200,00 (µε Φ.Π.Α. 24%) 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4Ο (οριζόντια επικουρική δράση) µε τίτλο : «∆ράσεις ευαισθητοποίησης 
και δηµοσιότητας της  Πράξης: « Ψηφιακός Μετασχηµατισµός του ∆ήµου Εορδαίας », 
συνολικού προϋπολογισµού 6.200,00 µε ΦΠΑ 

Ο συνολικός προϋπολογισµός της πράξης ανέρχεται στο ποσό 604.648,80 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%) . 

Για τους λόγους αυτούς εκπονήθηκε η µε αριθµ. 4/2021 µελέτη µε τίτλο : « Ψηφιακός 
Μετασχηµατισµός του ∆ήµου Εορδαίας» και η 5/2021 µελέτη µε τίτλο  «∆ράσεις 
ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας της  Πράξης: « Ψηφιακός Μετασχηµατισµός του 
∆ήµου Εορδαίας», του Αυτοτελούς Τµήµατος Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και 
Πληροφορικής . 

Λήψη απόφασης  

Εξ όσων εκτέθηκαν πρέπει να ληφθεί απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αναφορικά µε την :   

Α) Έγκριση των µε αριθµ. 4/2021 και  5/2021 µελετών του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, µε τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός του 
∆ήµου Εορδαίας» και « ∆ράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας της  πράξης : 
Ψηφιακός Μετασχηµατισµός του ∆ήµου Εορδαίας »  

Β) Την αποδοχή των όρων συµµετοχής στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση της υποβολής πρότασης του ∆ήµου 
Εορδαίας µε τίτλο :« Ψηφιακός Μετασχηµατισµός ∆ήµου Εορδαίας» στην πρόσκληση 
ΑΤ08 του προγράµµατος  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας  «Ψηφιακή 
Σύγκλιση», µε συνολικό προϋπολογισµό προτεινόµενης πράξης που ανέρχεται στο ποσό των 
604.648,80 ευρώ  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %), αποτελούµενη από τα κάτωθι 
ΥΠΟΕΡΓΑ: 

ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1Ο µε τίτλο : « Καινοτόµο σύστηµα ενίσχυσης της ασφαλής διαβίωσης 
δηµοτών και επισκεπτών στο ∆ήµο Εορδαίας για την προστασία από την πανδηµία 
COVID-19», ενδεικτικού προϋπολογισµού , 151.652,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%)  

ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο  µε τίτλο: «Ψηφιοποίηση οικοδοµικών αδειών και ∆ιαδικτυακή 
Μηχανή Αναζήτησης µε χρήση Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήµατος (GIS) », 
ενδεικτικού προϋπολογισµού, 440.596,80 ευρώ  (µε Φ.Π.Α. 24%) 
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ΥΠΟΕΡΓΟ 3Ο (οριζόντια επικουρική δράση) µε τίτλο : «Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας 
για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 «Ψηφιακή Σύγκλιση », συνολικού προϋπολογισµού 
6.200,00 (µε Φ.Π.Α. 24%) 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4Ο (οριζόντια επικουρική δράση) µε τίτλο : «∆ράσεις ευαισθητοποίησης και 
δηµοσιότητας της  Πράξης: « Ψηφιακός Μετασχηµατισµός του ∆ήµου Εορδαίας», 
συνολικού προϋπολογισµού 6.200,00 µε ΦΠΑ 

∆) Εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια ενόψει της υποβολής της 
πρότασης χρηµατοδότησης. 

 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η οικονοµική επιτροπή ν’ αποφασίσει σχετικά.. 
Όλα τα παρόντα µελή στην τηλεδιάσκεψη ψήφισαν θετικά. 

                                                           Αριθµ. απόφ. 140/2021 

Η οικονοµική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της  

1.  τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 

72 του ν 3852/2020 

2. την µε αριθµ. πρωτ. :19576/19-10-2020 (Α∆Α:6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4) και κωδικό ΑΤ08 

Πρόσκληση του προγράµµατος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», 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» στον Άξονα 

Προτεραιότητας ( Ψηφιακή Σύγκλιση) 

3. την από 20-5-2021 εισήγηση του Αυτ. Τµ/τος Προγραµµατισµού 

                                             Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  

Α) Την έγκριση των µε αριθµ. 4/2021 και  5/2021 µελετών του Αυτοτελούς Τµήµατος 
Προγραµµατισµού, Οργάνωσης & Πληροφορικής, µε τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηµατισµός του 
∆ήµου Εορδαίας» και « ∆ράσεις ευαισθητοποίησης και δηµοσιότητας της  πράξης : 
Ψηφιακός Μετασχηµατισµός του ∆ήµου Εορδαίας »  

Β) Την αποδοχή των όρων συµµετοχής στο Πρόγραµµα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση « ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και έγκριση της υποβολής πρότασης του ∆ήµου 
Εορδαίας µε τίτλο :« Ψηφιακός Μετασχηµατισµός ∆ήµου Εορδαίας» στην πρόσκληση 
ΑΤ08 του προγράµµατος  ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον άξονα προτεραιότητας  «Ψηφιακή 
Σύγκλιση», µε συνολικό προϋπολογισµό προτεινόµενης πράξης που ανέρχεται στο ποσό των 
604.648,80 ευρώ  (συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24 %), αποτελούµενη από τα κάτωθι 
ΥΠΟΕΡΓΑ: 
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ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 1Ο µε τίτλο : « Καινοτόµο σύστηµα ενίσχυσης της ασφαλής διαβίωσης 
δηµοτών και επισκεπτών στο ∆ήµο Εορδαίας για την προστασία από την πανδηµία 
COVID-19», ενδεικτικού προϋπολογισµού , 151.652,00 ευρώ (µε Φ.Π.Α. 24%)  

ΚΥΡΙΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2Ο  µε τίτλο: «Ψηφιοποίηση οικοδοµικών αδειών και ∆ιαδικτυακή 
Μηχανή Αναζήτησης µε χρήση Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήµατος (GIS) », 
ενδεικτικού προϋπολογισµού, 440.596,80 ευρώ  (µε Φ.Π.Α. 24%) 

ΥΠΟΕΡΓΟ 3Ο (οριζόντια επικουρική δράση) µε τίτλο : «Υποστήριξη του ∆ήµου Εορδαίας 
για τη σύνταξη και προετοιµασία φακέλου υποβολής αίτησης χρηµατοδότησης στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ08 «Ψηφιακή Σύγκλιση », συνολικού προϋπολογισµού 
6.200,00 (µε Φ.Π.Α. 24%) 

ΥΠΟΕΡΓΟ 4Ο (οριζόντια επικουρική δράση) µε τίτλο : «∆ράσεις ευαισθητοποίησης και 
δηµοσιότητας της  Πράξης: « Ψηφιακός Μετασχηµατισµός του ∆ήµου Εορδαίας», 
συνολικού προϋπολογισµού 6.200,00 µε ΦΠΑ 

∆) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Εορδαίας  να προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια ενόψει της 
υποβολής της πρότασης χρηµατοδότησης. 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  140/2021. 

………………………………………………………………………………………………………………  

                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

             

            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Ζαφειρούλα Σεβαστού.  

2. Κυριάκος Αντωνιάδης 

3. Σπόντης ∆ηµήτριος 

4. Στέφανος Μπιγγας  

5. Ευστάθιος Κοκκινίδης 
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