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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                          ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 25ης Μαΐου 2021 
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ YMHTTOY 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ             ΘΕΜΑ:. Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων 

συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» 

και υποβολής της πράξης με τίτλο « Σύστημα 

Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων με επέκταση 

Ανίχνευσης και Διαχείρισης Πυρκαγιών στα άλση 

του  Δήμου Δάφνης - Υμηττού» στην Πρόσκληση 

ΑΤ08 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 

 

Α  Π  Ο Φ  Α  Σ  Η    Νο 89 

 

                                   ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ :9  ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 0 
 

 Στη Δάφνη σήμερα την  25η Μαΐου 2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 -12:00 συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και 
χρήση της τεχνολογίας του e-presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 
5406/21-05-2021 πρόσκλησης του κ. Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση 
επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 – «Πρόγραμμα 
Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δημοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , ενώ 
παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη: 

 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

http://www.epresence.gov.gr/
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9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 

Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 9 τακτικά μέλη 

Αφού δε ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης 

και εισηγούμενος το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω 

πρόσκληση και έθεσε υπόψη του σώματος το αριθμ. πρωτ. 5388/20-5-2021 έγγραφο της 

Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

«Εισήγηση για λήψη απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης- Υμηττού περί 

αποδοχής των όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και υποβολής της πράξης με 
τίτλο «Σύστημα Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων με επέκταση Ανίχνευσης και Διαχείρισης 
Πυρκαγιών στα άλση του  Δήμου Δάφνης - Υμηττού» προϋπολογισμού 1.200.000,00 με ΦΠΑ στην 
Πρόσκληση ΑΤ08 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». 
 
Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 19576/19-10-2020 Πρόσκληση ΑΤ08 του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΤΡΙΤΣΗΣ» (ΑΔΑ:  6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4) 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»  δίνεται η δυνατότητα για 
υποβολή πρότασης χρηματοδότησης   στη δράση πολιτική προστασία – ασφάλεια  (Μέτρα πρόληψης – 
Παρακολούθησης – Ελέγχου – Προστασίας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σεισμούς, πλημμύρες, 
πυρκαγιές πανδημίες  κλπ  για το έργο    «Σύστημα Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων με επέκταση 
Ανίχνευσης και Διαχείρισης Πυρκαγιών στα άλση του  Δήμου Δάφνης - Υμηττού», ποσού 1.200.000,00€. 
Η προτεινόμενη πράξη αφορά την έγκαιρη  πρόβλεψη της πυρκαγιάς μέσω θερμικών καμερών, 
ανιχνευτών πυρκαγιάς την συντήρηση και επέκταση των δικτύων πυρόσβεσης και γενικότερα την πλήρη 
αναμόρφωση του συστήματος πυρόσβεσης στο Άλσος Άρη Αλέξανδρου.  

 Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης- Υμηττού καλείται να αποφασίσει για την αποδοχή των 
όρων συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και για την έγκριση υποβολής πρότασης 
χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Σύστημα Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων με επέκταση 
Ανίχνευσης και Διαχείρισης Πυρκαγιών στα άλση του  Δήμου Δάφνης - Υμηττού» στην Πρόσκληση 
ΑΤ08: «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». 
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Κατόπιν των ανωτέρω  παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά. 

   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

    Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου – Προέδρου,  άκουσε τις απόψεις και 
τοποθετήσεις των μελών, έλαβε γνώση του  περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού 
φακέλου και ειδικότερα του αριθμ.πρωτ. 5388/2021 διαβιβαστικού εγγράφου της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών, της υπ’ αριθμ. πρωτ 19576/19-10-2020 Πρόσκληση ΑΤ08 του 
Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (ΑΔΑ:  6ΘΚΡ46ΜΤΛ6-ΒΦ4) και  έχοντας υπόψη του Ν. 
3463/2006 σε συνδυασμό με τις όμοιες του Ν. 3852/2010, του Ν.4555/2018, του Ν.4623/2019, 
του Ν.4735/2020 μετά από διαλογική συζήτηση ,σκέφθηκε και,  

 
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
1. Εγκρίνει την αποδοχή των όρων συμμετοχής του Δήμου Δάφνης-Υμηττού στο 

Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» 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»  , ποσού 1.200.000,00€ 

2. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «Σύστημα 
Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων με επέκταση Ανίχνευσης και Διαχείρισης 
Πυρκαγιών στα άλση του  Δήμου Δάφνης - Υμηττού» στην Πρόσκληση ΑΤ08: «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». 

 
Σημειώνεται ότι: 
Η προτεινόμενη πράξη αφορά την έγκαιρη  πρόβλεψη της πυρκαγιάς μέσω θερμικών καμερών, 
ανιχνευτών πυρκαγιάς την συντήρηση και επέκταση των δικτύων πυρόσβεσης και γενικότερα την πλήρη 
αναμόρφωση του συστήματος πυρόσβεσης στο Άλσος Άρη Αλέξανδρου 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

      ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
      ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
      ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

                                                                                        ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
                                                                                         ΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
             ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ         
                        ΤΟΛΙΑ ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΝΑΥΣΙΚΑ 
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
 
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ  

 


