ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2014
και ώρα 9.00 π.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν
3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθµ. 36/2014
Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτού στις 27/1/2014.
Προς
τούτο
συντάχθηκε το
παρόν αποδεικτικό από
τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 36
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
2/27-1-2014
Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΘΕΜΑ
Υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου της πράξης στον Άξονα Προτεραιότητας 2: “ΤΠΕ και
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής” - Ειδικός Στόχος 2.1:”Βελτίωση της καθηµερινής
ζωής µέσω ΤΠΕ-Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα” στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Ψηφιακή Σύγκλιση”.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός Ιανουαρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και
ώρα 6:30 µ.µ, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. 1716/23-1-2014 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Αγραφιώτου Ελένη

16) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος

1) Μουζιούρας Νικόλαος

2) Αναστασίου Απόστολος

17) Σούφλα Ουρανία

2) Καρκαλέτση Θεοδώρα

3) Αρβανιτάκου Σοφία

18) Τσιούκης Λάµπρος

3) Ντελής Ιωάννης

4) Γούλας Σωτήριος

19) Χλαπάνας Ηλίας

4) Γιοβάνης Γεώργιος

5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος

20) Βερίλλης ∆οµήνικος

6) Ζορµπάς Ιωάννης

21) Γεννάδιος Ιωάννης

7) Καραγιάννης Νικόλαος

22) Ντούρλιας ∆ηµήτριος

8) Κατσιαβάρας Θωµάς

23) Σουφλάκος Βασίλειος

9) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος

24) Τσίπρας Εµµανουήλ

10) Κωτούλας Φίλιππος

25) Μακροστέργιος Αθανάσιος

11) Μαρκινός Αθανάσιος

26) Παπαδηµητρίου Φώτιος

12) Μπατζιάκας Βασίλειος

27) Αρχοντής ∆ηµήτριος

13) Μπουραζάνης Αθανάσιος

28) Τσαντήλας Βασίλειος

14) Νασιάκου Αλεξάνδρα

29) Χάρµπας Θωµάς

15) Παπαγεωργίου Σταύρος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33
µελών, παρόντες ήταν 29), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος,
σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού
Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης,
παρόντος του ∆ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου.
--------------------------------------

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από συζήτηση σχετικά µε υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου της
πράξης στον Άξονα Προτεραιότητας 2: “ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής” - Ειδικός
Στόχος 2.1:”Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ-Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών
στην Ψηφιακή Ελλάδα” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Ψηφιακή Σύγκλιση”
και αφού έλαβε υπόψη:
1.Την αριθ.59/24-12-2013 πρόσκληση ΕΦ∆ Ε.Ε.Τ.Α.Α. στο ΕΠ “Ψηφιακή Σύγκλιση”
2.Την από 22/1/2014 εισήγηση του υπαλλήλου του ∆ήµου της ∆/νσης Προγραµµατισµού,
Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας, κ. Κωστάκη ∆ηµητρίου µε την οποία εισηγείται στο ∆ηµοτικό
Συµβούλιο την υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου Έργου στον Άξονα Προτεραιότητας 2: “ΤΠΕ και
Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής” - Ειδικός Στόχος 2.1:”Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω
ΤΠΕ-Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα” στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Ψηφιακή Σύγκλιση” ως εξής:
“Ο Ενδιάµεσος Φορέας ∆ιαχείρισης «ΕΦ∆ Ε.Ε.Τ.Α.Α.» της «Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης», µε τη υπ’ αριθ.: 59/24-12-2013 ανοιχτή πρόσκληση του,
καλεί τους Πρωτοβάθµιους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να υποβάλλουν προτάσεις
πράξεων στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» - Ειδικός
Στόχος 2.1: «Βελτίωση της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ – Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών
στην Ψηφιακή Ελλάδα» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ψηφιακή
Σύγκλιση».
Ο ∆ήµος Καρδίτσας, µε κύριο µέληµά του την ισότιµη πρόσβαση όλων των πολιτών στις
δυνατότητες των νέων τεχνολογιών και στη γνώση, στη διαθεσιµότητα ψηφιακών
υπηρεσιών προς τους πολίτες καθώς και στην καταπολέµηση του ψηφιακού χάσµατος σε
όλες του τις εκφάνσεις (γεωγραφικές, ηλικιακές, άτοµα µε αναπηρία κλπ.), προτίθεται να
καταθέσει πρόταση µε τίτλο «∆ιαχείριση ευπαθών κοινωνικών οµάδων του ∆ήµου
Καρδίτσας» (VULNERABLE SOCIAL GROUPS MANAGEMENT OF MUNICIPALITY OF
ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ), στο πλαίσιο της ως άνω ανοιχτής πρόσκλησης.
Το αντικείµενο του έργου θα αφορά στην εγκατάσταση, παραµετροποίησης και λειτουργία,
µιας έτοιµης λύσης για τη διαχείριση των Υπηρεσιών Πρόνοιας που προσφέρει ο ∆ήµος.
Στόχος είναι όλα τα αιτήµατα των πολιτών να διεκπεραιώνονται σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα και παράλληλα τόσο η ∆ιοίκηση του ∆ήµου όσο και ο Ενδιαφερόµενος δηµότης, να
µπορούν να έχουν ενηµέρωση για τα εν εξελίξει αιτήµατα για προνοιακές παροχές, σε
πραγµατικό χρόνο .
Οι υπηρεσίες αυτές θα αφορούν αίτηση για ένταξη σε προνοιακή παροχή του ∆ήµου και
δικεπαιρέωση µε ψηφιοποιηµένο τρόπο αυτής, από την έγκριση της, µέχρι την ολοκλήρωση
ή τη λήξη της. Οι θεµατικές ενότητες που θα καλύπτονται, θα είναι ικανές να καλύψουν
πλήρως τις ανάγκες Ευπαθών Κοινωνικών Οµάδων, για προνοιακές παροχές.
Ο στόχος της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών στην πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας
υποστηρίζεται από την εφαρµογή τεκµηριωµένων καλών πρακτικών, διαφόρων εργαλείων
και µεθοδολογιών καθώς και από τη συστηµατική µέτρηση δεικτών. Στο πλαίσιο αυτό και για
την επίτευξη των στόχων που άπτονται της ποιότητας στην ΠΦΥ αποδεικνύεται κρίσιµος
παράγοντας η εφαρµογή και αξιοποίηση πληροφοριακών συστηµάτων στις υπηρεσίες.

Το προτεινόµενο σύστηµα αποτελεί την ανάπτυξη µιας διαδικτυακής πλατφόρµας για τη
διαχείριση των προνοιακών παροχών του ∆ήµου, προς τους ∆ηµότες του και τους Κατοίκους
του.
Οι προνοιακές παροχές διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες:
 Ένταξη σε δοµές Εκπαίδευσης,
 Βοήθεια στο Σπίτι και λοιπές παροχές πρόνοιας
 και Οικονοµική Βοήθεια.
Γενικά θα περιλαµβάνει λειτουργίες σχετικές µε:
 Ενηµέρωση σχετικά µε τη δράση του ∆ήµου, µέσω µιας διαδικτυακής Πύλης
 ∆υνατότητα εγγραφής Χρηστών, ώστε να τους αποδοθούν ορισµένα δικαιώµατα
πρόσβασης
 Υποβολή αίτησης για ένταξη σε εκπαιδευτική δοµή του δήµου ή παροχή Προνοιακής
Υπηρεσίας
 ∆ιαχείρισης της αίτησης από τα στελέχη του δήµου, ως προς την έγκριση ή απόρριψη
αυτής
 Συλλογή δικαιολογητικών που απαιτούνται για την έγκριση µιας αίτησης
 Έλεγχος ισχύος δικαιολογητικών
 ∆ιαχείριση Φακέλου ∆ηµότη που δέχεται προνοιακές παροχές
Στόχος του έργου είναι να παρέχει ψηφιακά τις παρακάτω Υπηρεσίες προς Πολίτες:
 Υπηρεσία εγγραφή µέλους, για την πρόσβαση στις παρακάτω υπηρεσίες
 Υπηρεσία υποβολής αίτησης, ανά κατηγορία.
 Υπηρεσία ενηµέρωσης προσκόµισης δικαιολογητικών.
 Υπηρεσία έγκρισης ή απόρριψης αίτησης µε διατήρηση εκκρεµότητας στα
δικαιολογητικά.
 Υπηρεσία ενηµέρωσης σχετικά µε την εξέλιξη της αίτησης του ενδιαφερόµενου
 ∆υνατότητα χρονοπρογραµµατισµού παροχών
 ∆υνατότητα επιβεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών ή καταβολής επιδοµάτων.
Ο προϋπολογισµός της πρότασης θα ανέρχεται στο ποσό των εξήντα µία χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (61.500,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, ενώ ο χρόνος
υλοποίησης του έργου εκτιµάται σε τρεις (3) µήνες.”
3.Την πρόταση της κας Προέδρου για αποδοχή της εισήγησης και υποβολή Τεχνικού ∆ελτίου
Έργου.
4.Τις τοποθετήσεις, απόψεις, των ∆ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά της συνεδρίασης.
Αποφάσισε οµόφωνα
Εγκρίνει την υποβολή από το ∆ήµο Καρδίτσας, Τεχνικού ∆ελτίου Έργου στον Άξονα
Προτεραιότητας 2: “ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής” - Ειδικός Στόχος 2.1:”Βελτίωση
της καθηµερινής ζωής µέσω ΤΠΕ-Ισότιµη συµµετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα”
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος “Ψηφιακή Σύγκλιση” µε τίτλο «∆ιαχείριση
ευπαθών κοινωνικών οµάδων του ∆ήµου Καρδίτσας»
Ο προϋπολογισµός της πρότασης θα ανέρχεται στο ποσό των εξήντα µία χιλιάδων
πεντακοσίων ευρώ (61.500,00 €) συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν συµµετείχαν οι ∆ηµοτικοί
Σύµβουλοι κ. Βερίλλης , Παπαγεωργίου, Σουφλάκος, Τσαντήλας, Μπατζιάκας και Αρχοντής
λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ.
Αριθµό 36/2014
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Καρδίτσα ______________
Πιστό Αντίγραφο
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

