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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                    59η  Τακτική Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                     την 13.12.2022 

                 (Αριθ πρωτ.: 91956/13.12.2022) 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε σήμερα την 13η Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 

09:30 π.μ. ύστερα από την υπ. αριθμ. 91083/09.12.2022 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της 

Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής  

Επιτροπής στις 09.12.2022 και πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με το άρθρο 78 του 

Ν. 4954/2022. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ                         Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ       Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. 

2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Δ.Σ.             Μέλος της Ο.Ε. 

3. ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.          «      « 

4. ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.            Αν. Μέλος της Ο.Ε 

ΑΠΟΝΤΕΣ    

1. ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ           Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δ.Σ.                                         «      « 

3. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.                                        «      « 

4. ΜΥΓΔΑΛΗ ΣΟΦΙΑ, Δ.Σ.                              «      « 

5. ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.           «      « 

               ΑΠΟΦΑΣΗ –452– 

           Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το   

10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την λήψη  απόφασης για την υποβολή πρότασης του 

Δήμου Ιλίου στην υπ. αρ. 1084/29-06-2022 πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τίτλο: «Ψηφιακός 

Μετασχηματισμός των ΟΤΑ» (ΑΔΑ: 9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

Αφού θέτει υπόψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 91476/12.12.22022 σχετικό έγγραφο του 

Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

«Λαμβάνοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει,  

2. Την υπ. αρ. 1084/29-06-2022 Πρόσκληση 08_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039 της ΕΥΔ (Ειδική 
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Υπηρεσία Διαχείρισης) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΑΔΑ: 9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στον Άξονα Προτεραιότητας 03 

«Ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης της επιχειρηματικότητας» και 03Σ «Ανάπτυξη μηχανισμών 

στήριξης της επιχειρηματικότητας (Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο)», ο οποίος συγχρηματοδοτείται 

από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 

των ΟΤΑ». Στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης δύναται να χρηματοδοτηθεί η προμήθεια 

εφαρμογών και τεχνολογικών μέσων που θα βελτιώσουν τη διαχείριση και λειτουργικότητα του 

αστικού περιβάλλοντος και η υλοποίηση ψηφιακών λύσεων με στόχο πιο αποδοτικές, καινοτόμες 

και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των 

επιχειρήσεων. Ειδικότερα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν βασίζονται σε 7 άξονες, 

ακολουθώντας τη φιλοσοφία του marketplace, η οποία αποτελεί καλή πρακτική της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, και τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται στο ευρωπαϊκό marketplace, το “Integrated 

Explore-Shape-Deal Matchmaking Process”, προσαρμοσμένο στα ελληνικά δεδομένα.  

Οι 7 άξονες στους οποίους εντάσσονται οι δράσεις αφορούν: 

➢ τη βιώσιμη μετακίνηση  

➢ την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των δημοτικών τελών και τη μείωση του ενεργειακού 

αποτυπώματος των δημοτικών κτιρίων  

➢ τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων  

➢ τη βελτίωση της ποιότητας ζωής  

➢ την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας, της διαβούλευσης και της διαφάνειας  

➢ την προστασία από κυβερνο-επιθέσεις και τη διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας  

➢ την ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών,  

3. το γεγονός ότι δικαιούχοι για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης είναι οι Οργανισμοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού με πληθυσμό μικρότερο των 100.000 κατοίκων, σύμφωνα με το 

Παράρτημα Α της πρόσκλησης, 

4. τους κανόνες επιλεξιμότητας της ενότητας 4 της ανωτέρω πρόσκλησης,  

5. το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός που αναλογεί στο Δήμο Ιλίου με βάση τον πληθυσμό 

ανέρχεται στο ποσό των 2.360.000,00 €, σύμφωνα με το Παράρτημα Α της πρόσκλησης,   

6. το γεγονός ότι ο Δήμος Ιλίου προτίθεται να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της υπ. 

αρ. 1084/29-06-2022 Πρόσκλησης 08_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039 της ΕΥΔ (Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με στόχο την παροχή πιο αποδοτικών, καινοτόμων και υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών προς όφελος των κατοίκων, των επισκεπτών και των επιχειρήσεων, 
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Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε: 
➢ Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Δήμου Ιλίου στην υπ. αρ. 1084/29-06-2022 

Πρόσκληση 08_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039 της ΕΥΔ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης) του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει,  

➢ την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης,  

➢ την παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο κ. Νικόλαο Ζενέτο, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου 

Ιλίου, για την υπογραφή των εγγράφων που θα απαιτηθούν για την υποβολή της πρότασης.» 

Προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 

                 Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω,  

                     Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Ιλίου στην υπ. αρ. 1084/29-06-2022 

Πρόσκληση 08_ΕΠΑΝΕΚ Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 6039 της ΕΥΔ (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης) του 

Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

2. Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης  

3. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ιλίου κ. Νίκο Ζενέτο προκειμένου να προβεί σε όλες τις περαιτέρω 

ενέργειες για την υλοποίηση των ανωτέρω 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                          Τα Μέλη 

                    Βομπιράκη Ν., Μαρκόπουλος Φ.,   

                        Βέργος Ι., Γαλούνης Δ. 

     ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ                                                                   
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