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ΘΕΜΑ 2ο (Ημερήσιας διάταξης)
Έγκριση και Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ για
υποβολή πρότασης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU.
Σήμερα την 23-01-2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 18.30 στο Δημοτικό
Κατάστημα του Δήμου Παιονίας συνεδρίασε το Δημοτικό συμβούλιο, ύστερα από
την υπ΄ αριθμ. 774/21-01-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
για
ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ, που δόθηκε σε κάθε σύμβουλο και τους
Προέδρους των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου σύμφωνα με τα
διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε (αφού κλήθηκε κατά την παρ. 5 του άρθρου 95
του Ν. 3463/2006 ΚΔΚ & την παρ. 6 του άρθρου 67 του N. 3852/2010 –
Πρόγραμμα Καλλικράτης) και ο Δήμαρχος Παιονίας, κος ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΚΟΥΝΤΕΝΟΥΔΗΣ.
Ο Πρόεδρος του ΔΣ, αφού διαπίστωσε ότι υπάρχει απαρτία, δεδομένου ότι σε
σύνολο 27 Συμβούλων, βρέθηκαν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (19) :
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΛΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΠΟΥΣΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΙΖΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΒΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ
ΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΕΜΕΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΣΙΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΑΜΠΟΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ Δ.Σ. (8) :
ΚΑΠΟΥΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ
ΤΣΙΜΕΡΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΟΥΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΜΠΑΒΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΡΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΣΙΤΕΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν (αφού προσκλήθηκαν σύμφωνα με την παρ. 8 του
άρθρου 67, την παρ. 3 του άρθρου 80, την παρ. 1β του άρθρου 81 του N.
3852/2010 – Πρόγραμμα Καλλικράτης) οι Πρόεδροι και οι Εκπρόσωποι των
Δημοτικών / Τοπικών Κοινοτήτων:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (10):
ΣΟΥΠΛΗ ΞΑΝΘΙΠΠΗ – ΕΙΔΟΜΕΝΗΣ
ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ - ΕΥΖΩΝΩΝ
ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ – ΓΟΡΓΟΠΗΣ
ΚΟΥΡΤΗ-ΚΑΡΓΑ ΣΟΦΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ – ΜΕΣΣΙΑΣ
ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ -ΑΞΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΡΑΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ - ΦΙΛΥΡΙΑΣ
ΛΑΡΧΑΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – Μ. ΔΑΣΟΥΣ
ΖΗΛΕΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΓΑΘΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΕΥΚΟΔΑΣΟΥΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ Δ.Κ. – Τ.Κ. & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (21):
ΓΚΑΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
ΚΑΦΕΤΖΗ ΕΥΘΥΜΙΑ – ΕΥΡΩΠΟΥ
ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – ΛΙΜΝΟΤΟΠΟΥ
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ–ΓΡΙΒΑΣ
ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΡΥΖΙΩΝ
ΤΖΙΒΛΙΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΒΑΦΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΤΖΟΥΡΤΖΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΛΙΒΑΔΙΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ.ΠΕΤΡΟΥ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ – ΑΣΠΡΟΥ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ - ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ
ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – ΚΟΡΩΝΑΣ
ΠΑΝΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΚΑΣΤΑΝΕΡΗΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ – ΦΑΝΟΥ
ΠΑΛΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΛΑΓΙΩΝ
ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΚΑΡΠΗΣ
ΕΠΠΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ – ΣΚΡΑ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΤΟΥΜΠΑΣ
ΤΑΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ – ΣΤΑΘΗ
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΠΟΛΥΠΕΤΡΟΥ
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Ο Πρόεδρος για το θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον
Δήμαρχο Παιονίας ο οποίος είπε έθεσε υπόψη του σώματος την σχετική
εισήγηση του Αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού :
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης / Ινστιτούτο
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ), Ν.Π.Ι.Δ.
του Ελληνικού Δημοσίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
WiFi4EU για την δωρεάν ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο στα κυριότερα
κέντρα της δημόσιας ζωής, απευθύνει πρόταση συνεργασίας προς τους
δήμους της χώρας, μέσω Προγραμματικής Σύμβασης κατά τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 100 του Ν.3852/2010,
όπως ισχύει.
Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή χρηματοδότησης, μέχρι 15.000
€ ανά δήμο, για τη δημιουργία δημόσιων σημείων δωρεάν ασύρματης
πρόσβασης στο Διαδίκτυο.
Τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στην Προγραμματική Σύμβαση είναι
τα κάτωθι:
1. Διεκπεραίωση διαδικασίας εγγραφής στην πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
2. Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης.
3. Μελέτη κάλυψης δικτύου και μελέτη εφαρμογής
4. Διεκπεραίωση των απαραίτητων διαδικασιών για την προμήθεια και
εγκατάσταση του εξοπλισμού και του λογισμικού.
5. Παραλαβή του έργου.
Η χρηματοδότηση θα γίνεται μέσω της παροχής ενός κουπονιού
(δελτίου), το οποίο θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά και
εγκατάσταση εξοπλισμού WiFi (σημείων ασύρματης πρόσβασης) στα
κέντρα της τοπικής δημόσιας ζωής τα οποία έχουν κατά περίπτωση
επιλεγεί. Το κουπόνι WiFi4EU θα καλύπτει τα έξοδα εξοπλισμού και
εγκατάστασης των σημείων πρόσβασης Wi-Fi που πληρούν τις απαιτήσεις
που θα ορίζονται στη συμφωνία επιχορήγησης που θα υπογραφεί με τους
επιλεγμένους δήμους. Ο επιλεγμένος δήμος είναι υπεύθυνος για την
πληρωμή της συνδεσιμότητας (συνδρομή στο Διαδίκτυο), της συντήρησης
και της λειτουργίας του εξοπλισμού για τουλάχιστον 3 έτη.
Η πρώτη φάση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε τον περασμένο
Νοέμβριο. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
κατά την πρώτη φάση υποβολής των αιτημάτων ήταν πολύ μεγάλος,
καθώς υπεβλήθησαν 13.198 αιτήσεις για μόλις 2.800 κουπόνια (Ευρωπαϊκό
ποσοστό ικανοποίησης αιτημάτων: 21%). Ο δήμος Παιονίας υπέβαλε
αίτηση χρηματοδότησης, αλλά δυστυχώς δεν ήταν στους επιτυχόντες
δήμους, λόγω της μη γρήγορης υποβολής της αίτησης τη στιγμή κατά την
οποία άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Αυτό
οφείλεται κυρίως στα χαρακτηριστικά (ταχύτητα συνδεσιμότητας) της
γραμμής ‘Σύζευξης’ που διαθέτει η Υπηρεσία. Σε αυτή τη φάση, το
ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ εκπροσώπησε συνολικά 39 δήμους, αποκλειστικά στις
περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου. Το ΕΚΕΤΑ αξιοποιώντας τόσο τις
δικτυακές του υποδομές υψηλής ταχύτητας, όσο και τη σημαντική εμπειρία
που διαθέτει σε υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, κατάφερε να
εξασφαλίσει χρηματοδότηση σχεδόν για το σύνολο των δήμων της Αττικής
τους οποίους εκπροσώπησε, αφού εγκρίθηκαν οι 33 στους 39 (85%
ποσοστό επιτυχίας).
Μετά το εξαιρετικό ποσοστό λήψης χρηματοδότησης που
επιτεύχθηκε, το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ επεκτείνει τη δυνατότητα σύναψης
προγραμματικής με τους Δήμους, οι οποίοι μέχρι τώρα δεν κατάφεραν να
λάβουν κουπόνι χρηματοδότησης. Σε αυτό το πλαίσιο, κάλεσε τους
δικαιούχους Δήμους, οι οποίοι επιθυμούν να διασφαλίσουν την συμμετοχή
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τους στο πρόγραμμα, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, μέχρι και την
Παρασκευή, 11η Ιανουαρίου 2019.
Οι επόμενες φάσεις υποβολής αιτημάτων για λήψη κουπονιών,
αναμένεται να έχουν ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή δήμων, πράγμα που θα
αυξήσει κατακόρυφα τον ανταγωνισμό και την δυσκολία χρηματοδότησης.
Επιπλέον, το έργο, πέραν των ειδικών τεχνικών προδιαγραφών που
διαθέτει, παρουσιάζει και ιδιαίτερα αυξημένες δυσκολίες κατά την
υλοποίησή του, αφού απαιτεί τη συχνή και την άμεση επαφή με τις
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τη διευθέτηση των ζητημάτων
που προκύπτουν.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος δεν επιβαρύνεται οικονομικά
με την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής προς το ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, αφού ο
φορέας επιτελεί τους καταστατικούς του σκοπούς, για την υποστήριξη
άλλων δημοσίων φορέων στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και
Αναπτυξιακών Έργων.
Ο δήμος Παιονίας μετά από την εκδήλωση ενδιαφέροντος του για
συνεργασία, συμμετέχει στην ομάδα δημοσίων φορέων με την οποία
προτίθεται να συνεργαστεί το ΕΚΕΤΑ / ΠΙΤΗΛ για την υποστήριξη τους ως
προς την υποβολή πρότασης, αλλά και υλοποίησης του αντικειμένου της
πρόσκλησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος WiFi4EU.
Λόγω του ότι η επόμενη δυνατότητα υποβολής αίτησης θα είναι
εντός του μηνός Ιανουαρίου του 2019 εισηγούμαστε την κατεπείγουσα
έγκριση:
-Υποβολής αίτησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU
-Σύναψης της επισυναπτόμενης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του
δήμου Παιονίας και του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου,
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
υπό την επωνυμία ¨Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ¨
(ΕΚΕΤΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010
Ορισμού εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της σύμβασης αυτής
-Εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού
εγγράφου
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση η οποία
καταγράφεται λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και αφού άκουσε
την εισήγηση και έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Το κατεπείγον της πρόσκλησης του Δημοτικού συμβουλίου και το
κατεπείγον του θέματος
2. Α) Εγκρίνει την υποβολή αίτησης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα WiFi4EU.
Β) Εγκρίνει την υπογραφή και σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ
του Δήμου Παιονίας και του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου,
εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,
υπό την επωνυμία ¨Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης ¨
(ΕΚΕΤΑ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010.
Γ)Ορίζει ως εκπροσώπους του Δήμου Παιονίας :
-Τον Δήμαρχο κ. Χρήστο Γκουντενούδη .
-Τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ευθυμιάδη Λάζαρο
και αναπληρωματικούς εκπροσώπους του Δήμου Παιονίας
- Τον Αντιδήμαρχο Οικον. Υπηρεσιών κ. Φράγκο Γεώργιο και
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-Τον Προϊστάμενο του τμήματος Προγραμματισμού κ. Χαμουρούδη
Γεώργιο.
Δ) Βεβαιώνει την αδυναμία κάλυψης του αντικειμένου της παρεχόμενης
υποστήριξης με ιδία μέσα και προσωπικό του Δήμου λόγω του πολυσχιδούς
και καινοτόμου χαρακτήρα του περιεχομένου της συνεργασίας.
Ε) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Παιονίας για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2019.
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η
Συνεδρίαση.
Για το 1ο/2019 Πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υπογραφή
Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

