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ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 

Δ/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δ. Κάνδηλας 

Τηλ. : 2132044891  

 

                                                                                  Α Π Ο Φ Α Σ Η Αριθμ. 1357 

                                                                                     Ο Δήμαρχος Αιγάλεω, 

 

                 Έχοντας υπόψη: 

 

o Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου», παρ. Στ «Υπογράφει τις συμβάσεις που 

συνάπτει ο Δήμος», του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010 Τεύχος Α΄). 

o Τις διατάξεις του Ν.3861 της 8/13.7.2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 

οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις. 

o Τις διατάξεις του Ν.4013/2011 Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων. 

o Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006. Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων, Προμήθειες - 

Υπηρεσίες – Μελέτες. 

o Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Ά 147, που αφορά την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων 

έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. 

o Την αναγκαιότητα  της Υπηρεσίας  με τίτλο «Δράσεις προβολής και δημοσιότητας έργων Δήμου 

Αιγάλεω:        1. «Q-SER», 2. «5G ESSENCE» και 3. Βιοαπόβλητα (ΟΠΣ 5001708)». Το φυσικό 

αντικείμενο της υπηρεσίας αυτής, προβλεπόμενου, αφορά στις δράσεις προβολής και δημοσιότητας 

των έργων «Q-SER», «5G ESSENCE» και βιοαποβλήτων με κωδικό ΟΠΣ 5001708  του Δήμου 

Αιγάλεω. 

o Την με αριθμ. 11106/9-5-2018 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού , Ανάπτυξης και 

Διαφάνειας – Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης προϋπολογισμού,  18.567,20 ευρώ με το 

Φ.Π.Α. 

o Την με αριθμ.1150/11464/11-5-2018, Απόφαση Δημάρχου που την εγκρίνει. 
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o Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ. 264/15-

5-2018 απόφαση ΑΔΑ: (6ΓΠΦΩ6Ν-66Κ) της Οικονομικής Επιτροπής, με αριθμό καταχώρισης 

825/11-5-2015 στα λογιστικά βιβλία του Δήμου. 

o Την αριθμ. 12733/21-5-2018 πρόσκληση της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης προς τους 

οικονομικούς φορείς, περί υποβολής προσφοράς 

 

o Την παρακάτω μοναδική  υποβληθείσα οικονομική προσφορά με αριθμ. Πρωτ.:12820/22-5-2018 

της εταιρείας με την επωνυμία:  «ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ»,                       

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

Α. Την Ανάθεση  της Υπηρεσίας  με τίτλο με τίτλο «Δράσεις προβολής και δημοσιότητας έργων Δήμου 

Αιγάλεω: 1. «Q-SER», 2. «5G ESSENCE» και 3. Βιοαπόβλητα (ΟΠΣ 5001708)». Το φυσικό αντικείμενο της 

υπηρεσίας αυτής, προβλεπόμενου, αφορά στις δράσεις προβολής και δημοσιότητας των έργων «Q-SER», «5G 

ESSENCE» και βιοαποβλήτων με κωδικό ΟΠΣ 5001708 του Δήμου Αιγάλεω, όπως ειδικότερα περιγράφεται 

στην με αριθμ. 11106/9-5-2018 Τεχνική Έκθεση της Διεύθυνσης Προγραμματισμού , Ανάπτυξης και 

Διαφάνειας – Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και  με κριτήριο τελικής επιλογής την προσφορά του 

προμηθευτή με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά μόνο βάσει της τιμής 

(χαμηλότερη τιμή), στην εταιρεία  με την επωνυμία: «ΠΡΟΟΨΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. – 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ», με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Τρεμπεσίνας 32, 12136 – Περιστέρι, με   

Α.ΦΜ: 997982980,  Τηλ: 2105244760 - Fax: 2105740084,  συνολικής αξίας  18.414,00 ευρώ, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, όπως παρακάτω: 

    

            

Α/

Α 

Περιγραφή  

υπηρεσίας 
Κ.Α. Μ.Μ Ποσότητα 

Τιμή  

μονάδας 

Φ.Π.Α. 

24% 
Σύνολο 

1. 

Δράσεις προβολής 

και δημοσιότητας 

του ευρωπαϊκού 

προγράμματος 

Erasmus+ 2017, και 

με τίτλο Qualitative 

Services at local 

level for Emigrants 

and Refugees (Q-

SER» με κωδικό 

αριθμό 

2017‐ 1‐ EL01‐ KA

204‐ 036335 

60.6431.001 
Κατ’  

αποκοπή 
1 3.200,00 € 768,00 € 3.968,00 € 

2. 

Δράσεις προβολής 

και δημοσιότητας 

του ευρωπαϊκού 

προγράμματος 

60.6431.002 
Κατ’  

αποκοπή 
1 8.400,00 € 2.016,00 € 10.416,00 € 
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HORIZON 2020 με 

τίτλο 5G ESSENCE 

και κωδικό αριθμό 

761592 

3. 

Δράσεις 

δημοσιότητας και 

ευαισθητοποίησης 

στο πλαίσιο της 

ολοκληρωμένης 

διαχείρισης 

αποβλήτων στο 

Δήμο Αιγάλεω» για 

το έργο «Δράσεις για 

την ολοκληρωμένη 

διαχείριση 

αποβλήτων στο 

Δήμο Αιγάλεω» με 

Ο.Π.Σ. (ΜΙΣ) 

5001708 (συν.) 

62.6117.002 
Κατ’  

αποκοπή 
1 3.250,00 € 780,00 € 4.030,00 € 

Τελικά σύνολα: 14.850,00 € 3.564,00 € 18.414,00 € 

 

και ειδικότερα:  

 

ΒΒ.  I) Έργο «Q-SER» 

Ο Δήμος Αιγάλεω, στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 2017 για το πρόγραμμα Erasmus+, 

δράση KA2 «Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της Εκπαίδευσης Ενηλίκων» υπέβαλε την πρόταση με τίτλο 

«Qualitative Services at local level for Emigrants and Refugees (Q-SER)» και κωδικό αριθμό 

«2017‐ 1‐ EL01‐ KA204‐ 036335» ως επικεφαλής εταίρος και η οποία εγκρίθηκε, με το υπ’ αριθμ. 

10467/25.07.2017 έγγραφο του Ι.Κ.Υ., με πλήρη χρηματοδότηση (100%) (Παράρτημα Α).  

Το έργο στοχεύει στην κατάρτιση διακοσίων (200) δημοτικών υπαλλήλων σε Ελλάδα και Ισπανία 

προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις ώστε να μπορούν να εξυπηρετήσουν 

αποτελεσματικά μετανάστες και πρόσφυγες ανάλογα με τις ανάγκες τους. Το έργο έχει σαν στόχο τη δημιουργία 

δύο ολοκληρωμένων μοντέλων, μέσω ενός ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος (πλατφόρμα), που θα 

επιτρέπει στην ομάδα στόχου να αλληλοεπιδρά και να μαθαίνει. Το πρώτο μοντέλο (Κυκλικό Μοντέλο Επίδρασης - 

Impact Circular Model) στοχεύει σε κατάρτιση και σε επαναλαμβανόμενες ποιοτικές υπηρεσίες από την ομάδα 

στόχου, ενώ το δεύτερο μοντέλο (Κυκλικό Μοντέλο Καθοδήγησης - Circular Cycle Mentoring Model) στοχεύει στη 

δημιουργία πολλαπλών καθοδηγητών (eMentors) με στόχο την αλληλοεπίδραση, σε επίπεδο βάσης, της ομάδας 

στόχου. Και τα δύο κυκλικά μοντέλα θα επιτρέπουν στους δημοτικούς υπαλλήλους τη συνεργασία μεταξύ τους, την 

κατάρτιση αυτών - χρησιμοποιώντας εργαλεία πληροφορικής (Τ.Π.Ε.), την υλοποίηση διαδραστικών εργαστηρίων 

εκμάθησης και την διαπολιτισμική εκπαίδευση, με απώτερο σκοπό την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιοτικής 

αποτίμησης. Τα κυριότερα αποτελέσματα του προγράμματος Q-SER και των δύο κυκλικών μοντέλων, μπορούν να 

μεταφερθούν σε άλλα εξειδικευμένα άτομα - επιστήμονες που εργάζονται με ειδικές ομάδες, όπως νοσηλευτές, 

κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους κ.λ.π.. 

Το πρόγραμμα επιδιώκει: α. Αύξηση των υπαλλήλων, της εν γένει δημόσιας διοίκησης, για προγράμματα διά 

βίου μάθησης, ενημέρωση δεξιοτήτων και συνεχής κατάρτιση στο περιβάλλον εργασίας, β. Αύξηση των μοντέλων 

συνεργασίας μέσω της εκπαιδευτικής διαδικασίας, απαραίτητη για τη διαχείριση ολοκληρωμένων θεμάτων και 

ειδικών ομάδων, γ. Αυξημένες αλληλεπιδράσεις με ποικίλες ομάδες εντός του περιβάλλοντος, προάγοντας έτσι την 

ισότητα ευκαιριών, ευημερία, τη δημοκρατική αξία, την ενεργητική προσέγγιση και την ενεργό συμμετοχή, δ. 
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Πρακτικά παραδείγματα για τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους εκπαιδευτικούς φορείς σχετικά με την εφαρμογή 

πολιτικών και προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ε. Την προώθηση της ισότητας μέσω της 

διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, στ. Τη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων και ζ. Την παροχή κινήτρων για την 

έρευνα και τρόπων βελτίωσης / ανάπτυξης μεθόδων εργασίας.   

 

II) Έργο «5G ESSENCE» 

Ο Δήμος Αιγάλεω, στο πλαίσιο της πρόσκλησης «H2020-ICT-2016-2017 (Information and Communication 

Technologies Call)» του ευρωπαϊκού προγράμματος «Horizon 2020», συμμετείχε ως ισότιμος εταίρος στην 

πρόταση με κωδικό αριθμό 761592 και ακρωνύμιο «5G ESSENCE» και η οποία εγκρίθηκε με πλήρη 

χρηματοδότηση (100%) από την ευρωπαϊκή επιτροπή (Παράρτημα Β). 

1. Αντικείμενο του ερευνητικού έργου 

Αντικείμενο του χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη μιας πρότυπης πλατφόρμας 

επίδειξης (testbed) για τα συστήματα τηλεπικοινωνιών νέας γενιάς 5G, με έμφαση στην νέα τεχνολογία 

μικρών κελιών «small cells», που θα χρησιμοποιηθεί για την επίδειξη των ωφελειών των δικτύων κινητής 

τηλεφωνίας 5G για τη σύγχρονη κοινωνία. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα υποστηριχθούν ένα 

πλήθος σεναρίων χρήσης, της πλατφόρμας 5G, σε τρεις Ευρωπαϊκές πόλεις, το Παρίσι, το Μόναχο και την 

Αθήνα, όπου το τελευταίο θα επιδειχτεί στο Δήμο μας.     

2. Πιλοτική εφαρμογή του ερευνητικού έργου 

Ο Δήμος Αιγάλεω, συμμετέχει στο παραπάνω ερευνητικό έργο με την εγκατάσταση πιλοτικής πλατφόρμας 

5G, με έμφαση στην νέα τεχνολογία μικρών κελιών «small cells», στο δημοτικό γήπεδο του Αιγάλεω 

«Σταύρος Μαυροθαλασσίτης», στο κλειστό γυμναστήριο Αιγάλεω «Σταύρος Βενέτης», στο δημοτικό 

κολυμβητήριο Αιγάλεω και στο πνευματικό κέντρο «Γιάννης Ρίτσος» για δοκιμές σε μεγάλα γεγονότα με 

υψηλές απαιτήσεις (flash crowd events). Επίσης, θα μελετηθεί η αποδοχή της τεχνολογίας από την κοινωνία, 

κυρίως όσον αφορά τις μεγάλες ταχύτητες πρόσβασης σε διάφορες εφαρμογές (applications), και τη μικρή 

καθυστέρηση (latency) μετάδοσης των ψηφιακών πληροφοριών. 

3. Τεχνικές και ερευνητικές προοπτικές του ερευνητικού έργου 

Το ερευνητικό έργο από τεχνικής άποψης θα εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα της συγκέντρωσης των 

λειτουργιών της τεχνολογίας των μικρών κελιών «small cells» μέσα σε περιβάλλον cloud edge που βασίζεται 

σε μια αρχιτεκτονική δύο επιπέδων. Ένα πρώτο κατανεμημένο επίπεδο το οποίο θα δίνει υπηρεσίες με μικρή 

καθυστέρηση (low latency) και ένα δεύτερο κεντρικό επίπεδο το οποίο θα παρέχει ισχυρή υπολογιστική ισχύ 

για δικτυακές εφαρμογές με μεγάλες επεξεργαστικές απαιτήσεις.     

4. Αναμενόμενα οφέλη του έργου 

Από την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «5G ESSENCE» αναμένονται καινοτομίες στους τομείς 

του λογισμικού δικτύωσης, της εικονικοποίησης και της διαχείρισης των δικτύων. Ειδικότερα μέσω της 

πλατφόρμας «5G ESSENCE» δύναται να αναπτυχθούν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, νέες θέσεις εργασίας 

αλλά και ροές εσόδων στο τομέα των δικτύων των τηλεπικοινωνιών. Επίσης, ο Δήμος Αιγάλεω θα ανήκει 

στους πρωτοποριακούς Δήμους πανευρωπαϊκά, στον οποίο θα επιδειχτούν νέες τεχνολογίες και εκτιμάται ότι 

θα αποτελέσει περιοχή εγκατάστασης νέων εταιρειών που θα εκμεταλλευτούν το δίκτυο 5G για ανάπτυξη 

καινοτόμων υπηρεσιών, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. Επί πλέον, οι πολίτες του Δήμου θα είναι από 

τους πρώτους που θα χρησιμοποιήσουν νέες εφαρμογές και υπηρεσίες και θα τους δοθεί η ευκαιρία να 

εκφράσουν τη γνώμη τους κατά πόσον τους είναι αποδεκτές και χρήσιμες για την καθημερινότητά τους.     

 

III) Έργο «Βιοαπόβλητα (MIS 5001708)» 

Το προτεινόμενο έργο αφορά στο υποέργο 4 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης στο 

πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω» στο πλαίσιο της πράξης «Δράσεις για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Αιγάλεω» με κωδικό Ο.Π.Σ. 5001708, η οποία χρηματοδοτείται 

από το Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», Άξονα προτεραιότητας 

«Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Τ.Σ.)».  
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Το εν λόγω τέταρτο υποέργο και η αντίστοιχη πράξη είναι χρηματοδοτούμενη 100%, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. οικ. 14312/25.11.2016 απόφαση ένταξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ειδική 

Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ., Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» (Παράρτημα Γ).  

     Το εν λόγω τέταρτο υποέργο και η αντίστοιχη πράξη είναι χρηματοδοτούμενη 100%, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. οικ. 14312/25.11.2016 απόφαση ένταξης του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ειδική 

Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ., Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη» 

(Παράρτημα Γ).  

     και θα βαρύνει τους Κ.Α. 15.6431.001 – 62.6117.002 – 15.6431.002 του προϋπολογισμού του έτους 2018.  

  Γ. Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά την υποβολή από τον               

προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου. 

Eσωτερική διανομή 

1.Δ/νση  Προγραμματισμού 

(Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 

                                                                                                                                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                                 

 

 

                                                                                                                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΡΜΠΑΣ 
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