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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 3ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 29 Μαρτίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο Ηλιούπολης, σύμφωνα με την οικ.5223/23.3.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα τριάντα πέντε, δηλ. οι κ.κ. 1. Πανταζόπουλος Ηλίας, Πρόεδρος, 2. Χρυσουλάκης Φώτιος,
Αντιπρόεδρος, 3. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, Γραμματέας, 4. Γιαννάκης Χρήστος, 5. Χωματά
Αικατερίνη, 6. Χατζηδάκης Γεώργιος, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 9.
Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, 10. Σερέτη Χριστίνα, 11. Καλαρρύτης Χρήστος, 12. Ζαννιά Ευφημία, 13.
Αντζινάς Ιωάννης, 14. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 15. Δημητρόπουλος Άγγελος, 16. Καλούδης Κων/νος,
17. Μπασούρης Μαρίνος, 18. Κουρή Μαρία, 19. Νικηφόρος Ιωάννης, 20. Γρηγορέας Ιωάννης, 21. Καπίρη
Ελένη, 22. Κοκοτίνης Χρήστος, 23. Καλαντίδης Δημήτριος, 24. Ασβεστάς Δημήτριος, 25. Αντύπας
Γεώργιος, 26. Δουβή Αγγελική, 27. Αναγνώστου Ιωάννης, 28. Αγαδάκος Γεώργιος, 29. Τσατσούλη
Αναστασία, 30. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 31. Κουρής Μιχαήλ, 32. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 33. Πούλος
Ιωάννης, 34. Σόφης Γεώργιος, 35. Σεφτελής Κων/νος, ότι οι κ.κ. 1. Βιδάλης Παναγιώτης, 2. Κούρτης
Ανδρέας, 3. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 4. Γεωργίου Δημήτριος, 5. Ευσταθίου Αναστάσιος και 6. Πίκουλα
Αργυρώ, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι
παρών, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Γενικός
Γραμματέας του Δήμου κ. Αναστόπουλος, ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μανταδάκης, ο Ειδικός
Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Παπαγεωργίου, ο Συμπαραστάτης του Δημότη κ. Αραμπατζής και ο κ.
Κοντονίκας
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 92/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση για συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης WI-FI FOR
EUROPE.
(Από τη συνεδρίαση έχουν αποχωρήσει οι κ.κ. Πούλος, Αναγνώστου, Δ. Πανταζόπουλος, Σόφης, Κουρής,
Χρυσουλάκης, Δουβή και Νικηφόρος)
Ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Δημητρόπουλος, που
εισηγήθηκε το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’
αριθ. πρωτ. οικ.6002/2018 έγγραφό του, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως εισάγετε το παρόν θέμα για έγκριση ή μη συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ) WiFi for Europe (WiFi4EU)προς συζήτηση και λήψη απόφασης. Για το θέμα
σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
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Σύμφωνα με το αρ. 739/27-2-2018 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης του
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΑΠ ΔΗΛ.:5213-15/03/2018) έγγραφο
ενημερώθηκε ο Δήμος ότι στο πλαίσιο ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την "Κοινωνία του Gίgabίt, 2025" η ΕΕ
σε συνεργασία με τα Κράτη-Μέλη, προωθεί μέσω του προγράμματος WiFi4EU την ανάπτυξη δικτύων WiFi
που θα παρέχουν στους πολίτες δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους (π.χ.
Πλατείες, πάρκα, δημόσια κτίρια κλπ.).
Η δράση αναμένεται να ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους και να διαρκέσει έως το
2020. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος WiFi4EU ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ για την περίοδο 20172019 και θα στηρίξει την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού Wi-Fi στα κέντρα κοινωνικής ζωής.
Η χρηματοδότηση του προγράμματος WiFi4EU θα κατανεμηθεί με ισόρροπο τρόπο μεταξύ των κρατών μελών,
ώστε τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες χιλιάδων τοπικών κοινοτήτων σε όλη την ΕΕ να μπορούν
να ωφεληθούν από αυτό -τουλάχιστον 6.000-8.000 τοπικές κοινότητες μέχρι το 2020. Η χρηματοδότηση των
δικαιούχων γίνεται με τη χορήγηση δελτίου (voucher) το οποίο εξαργυρώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
μετά την εγκατάσταση και λειτουργία του δικτύου.
Δικαιούχοι είναι οι Δήμοι της χώρας. Κάθε Δήμος μπορεί να λάβει ένα μόνο δελτίο για όλη τη διάρκεια της
δράσης, δηλαδή οι δήμοι που έχουν επιλεγεί να λάβουν δελτίο στο πλαίσιο συγκεκριμένης πρόσκλησης δεν
έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση σε τυχόν μεταγενέστερες προσκλήσεις (δήμοι που υπέβαλαν αίτηση αλλά
δεν έλαβαν δελτίο, μπορούν να ξαναδοκιμάσουν σε περίπτωση επόμενης πρόσκλησης). Για το τρέχον έτος η
αξία του δελτίου είναι 15.000 € και καλύπτει το κόστος εξοπλισμού και εγκατάστασης.
Τα σχέδια θα επιλέγονται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής. Οι φορείς υλοποίησης σχεδίων οι οποίοι
υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα θα πρέπει να προτείνουν τον εξοπλισμό περιοχών στις οποίες
δεν προσφέρεται παρόμοια δωρεάν ασύρματη σύνδεση Wi-Fi από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
Η ΕΕ θα χρηματοδοτεί τις δαπάνες εξοπλισμού και εγκατάστασης των σημείων πρόσβασης Wi-Fi έως την αξία
του δελτίου, ενώ ο δικαιούχος αναλαμβάνει να καταβάλλει τις δαπάνες συνδεσιμότητας (συνδρομή στο
Διαδίκτυο), συντήρησης και λειτουργίας του εξοπλισμού ώστε να προσφέρουν δωρεάν και υψηλής ποιότητας
συνδεσιμότητα Wi-Fi στους πολίτες και στους επισκέπτες για τουλάχιστον 3 έτη.Η εγκατάσταση του σημείου
πρόσβασης Wi-Fi πρέπει να γίνει χρησιμοποιώντας το δελτίο. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιούν το
δελτίο WiFi4EU για τη μερική χρηματοδότηση έργου μεγαλύτερης αξίας, συνεπώς, οποιεσδήποτε δαπάνες
εξοπλισμού και εγκατάστασης πέραν της αξίας του δελτίου θα καλύπτονται από άλλους πόρους που θα
εξασφαλίζει ο Δήμος και θα αποδίδονται στον προμηθευτή. Σημειώνεται ότι δεν καλύπτονται από το δελτίο:
οποιεσδήποτε δαπάνες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφορών (όπως η εκπόνηση της συγγραφής
υποχρεώσεων), οποιεσδήποτε δαπάνες σχετικά με την εγκατάσταση της απαραίτητης οπισθόζευξης (backhaul)
για τη διαδικτυακή συνδεσιμότητα και οποιεσδήποτε δαπάνες για πρόσθετο εξοπλισμό που δεν αφορούν ειδικά
τα σημεία πρόσβασης Wi-Fi (σταθμοί φόρτισης, οδικός εξοπλισμός, κ.λπ.).
Συγκεκριμένα ο Δικαιούχος μετά την απόκτηση του δελτίου:


πρέπει να εξασφαλίσει την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και την έναρξη λειτουργίας του σημείου
πρόσβασης Wi-Fi εντός 1,5 έτους από την παροχή του δελτίου. Ως εκ τούτου, κατά το εν λόγω διάστημα, ο
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δικαιούχος μπορεί να ορίσει το οικείο έργο και να επιλέξει την εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi που θα
μπορέσει να ολοκληρώσει την εγκατάσταση.


αναθέτει σύμβαση σε προμηθευτή/ές της επιλογής του για την εγκατάσταση του ασύρματου εξοπλισμού
(σύμφωνα με τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων). Η Επιτροπή δεν παρεμβαίνει στις συμβατικές
σχέσεις μεταξύ του δικαιούχου και του προμηθευτή του. Οι προμηθευτές μπορεί να εγγραφούν στην πύλη
ανά πάσα στιγμή, αλλά πρέπει να το πράξουν το αργότερο όταν ο δικαιούχος έχει συνάψει με αυτούς
σύμβαση προμήθειας.



επιλέγει τα «κέντρα δημόσιας ζωής» στα οποία θα εγκατασταθούν τα σημεία πρόσβασης WiFi4EU. Τα
σημεία πρόσβασης Wi-Fi θα τοποθετούνται σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ήδη ανάλογες προσφορές
δωρεάν συνδεσιμότητας Wi-Fi.



θα μπορεί να επιλέγει ελεύθερα τον πάροχο διαδικτυακής πρόσβασης, ο οποίος μπορεί να είναι ο πάροχος
Wi-Fi, η εταιρεία εγκατάστασης Wi-Fi ή όχι. Η συνδρομή ευρυζωνικής συνδεσιμότητας υψηλών ταχυτήτων
θα πρέπει να εξασφαλίζει Διαδίκτυο υψηλής ποιότητας στους χρήστες και να αναλαμβάνεται από τον
δικαιούχο για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.

Το κάθε δελτίο θα πρέπει να εξαργυρωθεί εντός 18 μηνών από την απόκτησή του.
Έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία σχετική δικτυακή πύλη, όπου ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να εγγραφεί
προκειμένου να έχει δικαίωμα συμμετοχής στη δράση και ο Δήμος μας έχει ήδη πραγματοποιήσει εγγραφή.
Στις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να γίνει προκήρυξη της πρόσκλησης. Οι Δήμοι θα πρέπει να υποβάλουν
αίτηση (κάνοντας κλικ στο κουμπί «Υποβολή») μετά την προκήρυξη της πρόσκλησης. Η διάθεση των δελτίων
θα γίνει με σειρά προτεραιότητας, με βάση την ημερομηνία και ώρα υποβολής του ηλεκτρονικού αιτήματος
(και όχι της εγγραφής στη δικτυακή πύλη). Στο πλαίσιο της πρόσκλησης για το έτος 2018 θα κατανεμηθούν
τουλάχιστον 15 δελτία ανά χώρα, ενώ η συνολική αξία των δελτίων ανά χώρα δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το
8% του προϋπολογισμού της πρώτης πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων. Σημειώνεται ότι κατά την υποβολή των
αιτημάτων δεν υποβάλλονται τεχνικές λεπτομέρειες για την υλοποίηση του δικτύου. Τα στοιχεία αυτά
περιλαμβάνονται σε ειδική συμφωνία πού υπογράφεται με τον προμηθευτή μετά την απόκτηση του δελτίου.
Κατόπιν των παραπάνω ζητείται η λήψη απόφασης για:
Έγκριση για την συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα WiFi for Europe (WiFi4EU)σύμφωνα με τους όρους
και τις προϋποθέσεις του προγράμματος υποβάλλοντας αίτηση στην προσεχή πρόσκληση (και σε επόμενες
εφόσον δεν θα έχει επιλεγεί) για χρηματοδότηση για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού προκειμένου
να παρέχει δωρεάν ασύρματη πρόσβαση (υψηλών ταχυτήτων) στο διαδίκτυο προς τους χρήστες για διάστημα
τουλάχιστον 3 ετών σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους (π.χ. Πλατείες, πάρκα, δημόσια κτίρια κλπ.) στους
οποίους δεν προσφέρεται παρόμοια δωρεάν ασύρματη σύνδεση Wi-Fi από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006,
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου στο πρόγραμμα WiFi for Europe (WiFi4EU)σύμφωνα με τους
όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος υποβάλλοντας αίτηση στην προσεχή πρόσκληση (και σε
επόμενες εφόσον δεν θα έχει επιλεγεί) για χρηματοδότηση για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού
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προκειμένου να παρέχει δωρεάν ασύρματη πρόσβαση (υψηλών ταχυτήτων) στο διαδίκτυο προς τους
χρήστες για διάστημα τουλάχιστον 3 ετών σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους (π.χ. Πλατείες, πάρκα,
δημόσια κτίρια κλπ.) στους οποίους δεν προσφέρεται παρόμοια δωρεάν ασύρματη σύνδεση Wi-Fi από
δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 92/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

Δ.ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ Α.Χωματά, Γ.Χατζηδάκης, Α.Μαρκουλάκη, Ε.Ψυρρόπουλος,

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Χ.Σερέτη, Χ.Καλαρρύτης, Ε. Ζαννιά, Κ.Παπαδόπουλος, Χ.Γιαννάκης

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, 3.4.2018

Ι.Αντζινάς, Θ.Γιαννόπουλος, Α.Δημητρόπουλος, Κ. Καλούδης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Μ.Μπασούρης, Μ.Κουρή, Ι.Γρηγορέας, Ε.Καπίρη,
Χ.Κοκοτίνης Δ.Καλαντίδης, Δ. Ασβεστάς, Γ.Αντύπας, Γ.Αγαδάκος,
Α.Τσατσούλη, Π.Μαργαρώνης, Κ.Σεφτελής,

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
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