U

Σύσκεψη Συμβουλίου Παρακολούθησης του Έργου της Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης των Δήμων (e-government)
U

Πρακτικά σύσκεψης Συμβουλίου ημερ. 13.2.2015

Παρόντες
Κυριάκος Χατζηττοφής, Δήμαρχος Αγίου Αθανασίου, Πρόεδρος
Λάζαρος Σαββίδης, Δήμαρχος Στροβόλου, Μέλος
Σταύρος Γερολατσίτης, Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου, Μέλος
Γιάννης Αντωνιάδης, Γραμματέας Ένωσης Δήμων Κύπρου, Μέλος
U

Απόντες
Κωστάκης Χατζηκακού, Δημοτικός Σύμβουλος Αμμοχώστου, Μέλος
Λουΐζα Μαυρομμάτη, Αντιδήμαρχος Έγκωμης, Μέλος
U

Παρακαθήμενος
Χριστόδουλος Ρουσιά, Λειτουργός Ένωσης Δήμων Κύπρου
U

Ο Πρόεδρος, αφού καλωσόρισε τα μέλη έκανε μια σύντομη αναφορά στις
ενέργειες που μεσολάβησαν από την τελευταία σύσκεψη του Συμβουλίου και
ειδικότερα στις επαφές που έγιναν για διερεύνηση του ενδεχομένου η Ένωση
Δήμων να συνεργαστεί με κάποια Αναπτυξιακή εταιρεία στο θέμα της τεχνικής
υποστήριξης, χωρίς να δημοσιεύσει σχετικό διαγωνισμό για την πρόσληψη
συμβούλου τεχνικής υποστήριξης. Αναφέρθηκε στα πλεονεκτήματα που θα
προσφέρει η πιθανή συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας
(ΑΝΕΛ), όπως π.χ. το γεγονός ότι έχουν εμπειρία σε ευρωπαϊκά
προγράμματα, ότι είναι φορέας συνδεδεμένος με τους Δήμους κ.α. Ανέφερε
επίσης ότι κάποιες αμφιβολίες που είχαν δημιουργηθεί από τη Γ.Δ. Ε.Π.Σ.Α.
για τη συνεργασία με την ΑΝΕΛ ξεπεράστηκαν μετά από τις σχετικές
συναντήσεις που έγιναν. Σχετικό είναι και το υπηρεσιακό σημείωμα ημερ.
2.12.2014 και τα πρακτικά της άτυπης σύσκεψης με εκπροσώπους της
Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων ημερ. 22.12.2014 που στάλθηκαν στα
μέλη έγκαιρα για ενημέρωση τους.
Ακολούθως δόθηκε ο λόγος στον κ. Χριστόδουλο Ρουσιά που ενημέρωσε
λεπτομερέστερα για το ιστορικό των συζητήσεων με τους εμπλεκόμενους
φορείς για την εξασφάλιση της συγκατάθεσης εκ μέρους της Διεύθυνσης
Δημοσίων Συμβάσεων για απευθείας ανάθεση της τεχνικής υποστήριξης στην
ΑΝΕΛ, καθώς και για τις προϋποθέσεις συνεργασίας. Με την ευκαιρία αυτή
έκανε μια σύντομη επεξήγηση των δράσεων και των χρονοδιαγραμμάτων του
Έργου, στη βάση των σχετικών πινάκων που δόθηκαν στα μέλη
(επισυνάπτονται για εύκολη αναφορά). Ουσιαστικά, το κύριο μέρος του Έργου
θα αποτελείται από τρεις συμβάσεις ως ακολούθως:
-

Ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού από την ΑΝΕΛ για την πρόσληψη
Τεχνικού Συμβούλου και για την παρακολούθηση της υλοποίησης του
αντικείμενου της σύμβασης.
Δημοσίευση του διαγωνισμού από την Ένωση Δήμων με βάση τα πιο
πάνω έγγραφα και πρόσληψη Τεχνικού Συμβούλου για την ανάλυση

-

επιχειρησιακών απαιτήσεων και την αναδιοργάνωση των διαδικασιών
των Δήμων.
Ετοιμασία εγγράφων διαγωνισμού για την επιλογή του προμηθευτή
που θα υλοποιήσει και θα εγκαταστήσει το σύστημα, με βάση τα
παραδοτέα του Τεχνικού Συμβούλου και παρακολούθηση της
υλοποίησης του αντικείμενου της σύμβασης.

Ο κ. Ρουσιά ενημέρωσε επίσης, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με
εκπρόσωπο της Γ.Δ. Ε.Π.Σ.Α., ότι η δημοσίευση της πρόσκλησης για το Έργο
θα καθυστερήσει και δόθηκε η συγκατάθεση για έναρξη των επόμενων
βημάτων του Έργου. Διευκρινίστηκε ότι αν υπάρξει ανάγκη για διενέργεια
οποιασδήποτε δαπάνης, θα προηγηθεί συνεννόηση με τη Γ.Δ. Ε.Π.Σ.Α. Όσον
αφορά το θέμα της προκαταβολής της χρηματικής συνεισφοράς που αναλογεί
στα Διαρθρωτικά Ταμεία, λέχθηκε ότι σύντομα θα συγκληθεί σύσκεψη για την
εξεύρεση του τρόπου καταβολής των ανάλογων ποσών. Με την ευκαιρία αυτή
ο κ. Ρουσιά ανέφερε ότι στον προϋπολογισμό της Ένωσης περιλαμβάνεται
κονδύλι για τη δαπάνη ποσού αντίστοιχου με το ποσοστό της συνεισφοράς
της Ένωσης (10%) για το έτος 2015, ενώ παράλληλα περιλαμβάνεται και
αντίστοιχο κονδύλι στα έσοδα που αφορά το μέρος της συνεισφοράς του κάθε
Δήμου και εισηγήθηκε όπως ζητηθεί η πληρωμή του ποσού που αναλογεί
στον κάθε Δήμο για το έτος προκαταβολικά για τη δημιουργία σχετικού
αποθεματικού που θα αξιοποιηθεί στις μελλοντικές πληρωμές. Επίσης, έγινε
ενημέρωση για τον αριθμό των Δήμων που έχουν απαντήσει ότι δεσμεύονται
να υποστηρίξουν και να υλοποιήσουν το Έργο.
Το Συμβούλιο, αφού συζήτησε διεξοδικά τα πιο πάνω θέματα, αποφάσισε τα
ακόλουθα:
1. Να εισηγηθεί στην Εκτελεστική Επιτροπή τη σύναψη συμφωνίας με την
ΑΝΕΛ για την παροχή τεχνικής υποστήριξης στην Ένωση Δήμων
αναφορικά με το μέρος που αφορά το διαχειριστικό κομμάτι των
Διαρθρωτικών Ταμείων. Το σκεπτικό της απόφασης τεκμηριώνεται με τους
πιο κάτω παράγοντες που λήφθηκαν υπόψη και σχετίζονται άμεσα με τις
προϋποθέσεις που θέτει η σχετική Ευρωπαϊκή Οδηγία:
Α. Είναι μια ασφαλής διέξοδος για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση του
Έργου,
Β. Η ΑΝΕΛ είναι αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με το Νόμο (12(Ι)/2006) που
προνοεί για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών και για συναφή
θέματα,
Γ. Η μετοχική σύνθεση της ΑΝΕΛ αποτελείται αποκλειστικά από Δήμους
της Επαρχίας Λευκωσίας,
Δ. Το Καταστατικό της ΑΝΕΛ προβλέπει την παροχή υπηρεσιών σχετικών
με το Έργο και κατ’ επέκταση επιδιώκεται η επίτευξη των κοινών
στόχων των μελών μας,
Ε. Εκτελεί στην ανοικτή αγορά λιγότερο από το 20% των δραστηριοτήτων
της που έχουν σχέση με την υπό αναφορά συνεργασία,
ΣΤ. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που θα παρέχονται από το
ενιαίο σύστημα θα είναι σχεδιασμένες σύμφωνα με τις ανάγκες των

πολιτών, θα μειώσουν στο ελάχιστο τη σημερινή ανάγκη για φυσική
παρουσία του πολίτη για τη διεκπεραίωση των διάφορων συναλλαγών
του με τις Τοπικές Αρχές και θα βελτιώσουν την ταχύτητα και την
ποιότητα εξυπηρέτησης των πολιτών και κατ’ επέκταση θα μειώσουν
την γραφειοκρατία, ενώ με το ενιαίο σύστημα θα δημιουργηθούν
ευκαιρίες πρόσβασης των ευπαθών ομάδων στις υπηρεσίες των
Δήμων, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τις συναλλαγές τους με το
Δημόσιο Τομέα.
2. Το προσχέδιο της Συμφωνίας που ετοιμάστηκε από τη Γραμματεία της
Ένωσης Δήμων για να υπογραφεί με την ΑΝΕΛ, να αποσταλεί στα μέλη
του Συμβουλίου καθώς και στο Νομικό Σύμβουλο της Ένωσης για τις
απόψεις/σχόλια τους.
3. Να αποταθεί το Συμβούλιο στους Δήμους που έχουν απαντήσει ότι
δεσμεύονται να υποστηρίξουν και να υλοποιήσουν το Έργο για να
εμβάσουν προκαταβολικά τα ποσά που τους αναλογούν για το 2015, έτσι
ώστε να δημιουργηθεί το αναγκαίο αποθεματικό για τη διενέργεια των
πρώτων δαπανών.
4. Να γίνει προσπάθεια εξασφάλισης της συγκατάθεσης των Δήμων που δεν
έχουν ακόμη απαντήσει ότι θα υποστηρίξουν και θα υλοποιήσουν το Έργο
από τα μέλη του Συμβουλίου.
5. Να συσταθεί Τεχνική Επιτροπή, η οποία θα συμβουλεύει το Συμβούλιο
Παρακολούθησης του Έργου για τυχόν αλλαγές, καθαρά τεχνικής φύσεως,
που δυνατόν να επέλθουν σε μελλοντικές συμβάσεις. Τα μέλη της
Τεχνικής Επιτροπής να απαρτίζονται από υπαλλήλους των Δήμων καθώς
και από προσωπικό άλλων κυβερνητικών τμημάτων, όπως π.χ. το Τ.Υ.Π.,
το Τ.Η.Ε., το Πανεπιστήμιο Κύπρου ή άλλο φορέα. Η σύσταση και οι
αρμοδιότητες της Τεχνικής Επιτροπής να καθοριστούν σύντομα και να
τεθούν ενώπιον του Συμβουλίου για έγκριση.
6. Ο κ. Χριστόδουλος Ρουσιά να ασκεί καθήκοντα Γραμματέα του
Συμβουλίου.
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