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«Απνδνρή-παξνρή ζχκθσλεο γλψκεο πεξί 
αλάιεςεο πινπνίεζεο απφ ην Γήκν Λ. 
Φηι/θεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο ηεο δξάζεο 
ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Δθζπγρξνληζκφο 
ησλ ΘΔΞ» θαη απνδνρή ηεο 
ρξεκαηνδφηεζήο ηνπ Γήκνπ απφ ην 
πνπξγείν Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ 
ηνπ Δζληθνχ Πρεδίνπ Αλάθακςεο θαη 
Αλζεθηηθφηεηαο Διιάδα 2.0. γηα ηελ 
πινπνίεζε απηνχ». 
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Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κήλα Νθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα 
Ξέκπηε θαη ψξεο 1-2 κ.κ. ζπλήιζε δηά πεξηθνξάο ζε έθηαθηε Ππλεδξίαζε, θαηφπηλ 
ζπλαίλεζεο απάλησλ ησλ κειψλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 67 παξ. 
5 θαη 72 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχνπλ, θαζψο θαη ησλ αξηζ. 426/13-11-2020 θαη 
643/24-9-2021 εγθπθιίσλ ηνπ π. Δζσηεξηθψλ ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ 
Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά απφ ηελ απφ 27/10/2022 ζρεηηθή 
ειεθηξνληθή (κέζσ e-mail), ιφγσ θαηεπείγνληνο, ελεκέξσζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη 
Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ απεζηάιε καδί κε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ζε 
φια ηα κέιε ηεο Ν.Δ., ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ 
Λ.3852/10, φπσο ηζρχεη, παξηζηακέλεο σο γξακκαηέα ηεο κφληκεο ππαιιήινπ ηνπ 
Γήκνπ θ. Αλζήο Οσκαλνχ κε βαζκφ Α΄. 
 
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΠΑΡΟΛΣΔ (ζπκκεηείραλ ζηε πλεδξίαζε) 
 

1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο  2) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, 
Αληηπξφεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 
6) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 7) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο 
Ησάλλεο θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο 
παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 

 
ΑΠΟΛΣΔ  
 
1) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο,  ν νπνίνο δελ ζπκκεηείρε, αλ θαη λφκηκα ελεκεξψζεθε γηα 
ηε Ππλεδξίαζε. 
 
 
Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην κνλαδηθφ Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο έθηαθηεο 
Ππλεδξίαζεο θαη κε βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 25243/27-10-2022 δηαβηβαζηηθφ 
έγγξαθν ηεο Ξξντζηακέλεο ηεο Γ/λζεο Θ.Δ.Ξ. ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πψκα, 
κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα:  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη, 
 

Δ Η  Ζ Γ Ζ  Ζ  

ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΖ ΓΗΔΤΘΤΛΖ Θ.Δ.Π. 

  

Θ έ κ α : Απνδνρή-παξνρή ζύκθσλεο γλώκεο πεξί αλάιεςεο πινπνίεζεο 
από ην Γήκν Λ. Φηι/θεηαο – Λ. Υαιθεδόλαο ηεο δξάζεο ζην πιαίζην ηνπ 
Έξγνπ «Δθζπγρξνληζκόο ησλ ΘΔΠ» θαη απνδνρή ηεο ρξεκαηνδόηεζήο ηνπ 
Γήκνπ καο από ην Τπνπξγείν Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ηνπ Δζληθνύ 
ρεδίνπ Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθόηεηαο Διιάδα 2.0. γηα ηελ πινπνίεζε 
απηνύ . 
  
ρεη.: 

(1)    Ρν ππ΄αξ. πξση. 224/20.10.2022 έγγξαθν ηνπ θππνπξγνχ Τεθηαθήο 
Γηαθπβέξλεζεο θ. Θ. Ιηβάληνπ πξνο φινπο ηνπο Γεκάξρνπο ηεο ρψξαο 
απνζηαιζέλ κέζσ e-mail καδί κε φια ηα ζπλεκκέλα επ΄απηνχ έγγξαθα, 
ζρεδηαγξάκκαηα, εηθφλεο, αλαιπηηθφ νδεγφ, ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα 
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αλαθαίληζε θαηαζηήκαηνο ΘΔΞ θ.ι.π. (βι. αξ. πξση. εηζεξρνκέλνπ ζην Γήκν 
καο : 24682/21.10.2022)  
(2)    To απφ 21.10.2022 επείγνλ κήλπκά κνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
(αξ. πξση. Γήκνπ: 24951/25.10.2022 θαη 24997/25.10.2022) πξνο ηελ 
πνιηηηθή θαη ππεξεζηαθή εγεζία ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε ηε δξάζε αλαβάζκηζεο 
ησλ ΘΔΞ ηεο ρψξαο κε ζπλεκκέλα επ΄απηνχ έγγξαθα ηνπ π. Τεθ. 
Γηαθπβέξλεζεο 
(3)    Ρν απφ 23.10.2022 κήλπκά κνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (αξ. πξση. 
Γήκνπ:24852/24.10.22) πξνο ηελ πνιηηηθή θαη ππεξεζηαθή εγεζία ηνπ Γήκνπ 
ζρεηηθά κε ηε δξάζε αλαβάζκηζεο ησλ ΘΔΞ ηεο ρψξαο  
(4)    Ρν απφ 24.10.2022 επείγνλ κήλπκά κνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
(αξ. πξση. Γήκνπ: 24998 / 25.10.2022) πξνο ην π. Τεθ. Γηαθπβέξλεζεο, 
θνηλνπνηνχκελν εζσηεξηθά ζηνλ Γήκν κε ζέκα «ΔΞΔΗΓΝΛ – Ξαξνρή 
δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηρνξήγεζε γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε ησλ 
ΘΔΞ» 
(5)    Ρν απφ 24.10.2022 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνο ηνπο 
Γήκνπο ηεο ρψξαο ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο Νηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ 
πεξεζηψλ ηνπ π. Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ αλαβάζκηζεο ησλ ΘΔΞ (αξ. πξση. εηζεξρνκέλνπ 
ζηνλ Γήκν καο: 25039 / 25.10.2022) 
(6)    Ρν απφ 24.10.2022 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνο ηνπο 
Γήκνπο ηεο ρψξαο ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο Νηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ 
πεξεζηψλ ηνπ π. Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ αλαβάζκηζεο ησλ ΘΔΞ (αξ. πξση. εηζεξρνκέλνπ 
ζηνλ Γήκν καο: 25036 / 25.10.2022) 
(7)    Ρν απφ 24.10.2022 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνο ηνπο 
Γήκνπο ηεο ρψξαο ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο Νηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ 
πεξεζηψλ ηνπ π. Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ αλαβάζκηζεο ησλ ΘΔΞ (αξ. πξση. εηζεξρνκέλνπ 
ζηνλ Γήκν καο: 25040 / 25.10.2022) 
(8)    Ρν απφ 24.10.2022 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνο ηνπο 
Γήκνπο ηεο ρψξαο ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο Νηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ 
πεξεζηψλ ηνπ π. Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ αλαβάζκηζεο ησλ ΘΔΞ (αξ. πξση. εηζεξρνκέλνπ 
ζηνλ Γήκν καο: 25041 / 25.10.2022) 
(9)    Ρν απφ 25.10.2022 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνο ηνπο 
Γήκνπο ηεο ρψξαο ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο Νηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ 
πεξεζηψλ ηνπ π. Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε παξνρή επηπιένλ 
δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ αλαβάζκηζεο ησλ ΘΔΞ (αξ. 
πξση. εηζεξρνκέλνπ ζηνλ Γήκν καο: 25200 / 26.10.2022) 
(10) Ρν απφ 25.10.2022 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνο ηνπο 
Γήκνπο ηεο ρψξαο ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο Νηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ 
πεξεζηψλ ηνπ π. Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε παξνρή επηπιένλ 
δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ αλαβάζκηζεο ησλ ΘΔΞ (αξ. 
πξση. εηζεξρνκέλνπ ζηνλ Γήκν καο: 25199 / 26.10.2022) 

  
  

Θχξηε Γήκαξρε θαη Ξξφεδξε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

Έρνληαο ππφςε θπξίσο ην αλσηέξσ αλαθεξφκελν ζρεη. (1) θαζψο θαη ηα ινηπά 

ζρεηηθά (2) έσο θαη (10) ηα νπνία έρνπλ ηεζεί εγθαίξσο ππφςε ζηνλ Γήκν καο θαη 

θνηλνπνηεζεί απφ εκέλα ζε φινπο ηνπο αξκφδηνπο πνιηηηθνχο θαη ππεξεζηαθνχο 

παξάγνληεο ηνπ Γήκνπ, εκπιεθφκελνπο κε ην ζέκα ηεο απνδνρήο θαη πινπνίεζεο ηεο 

ρξεκαηνδφηεζήο καο απφ ην πνπξγείν Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ην έξγν ηεο 
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αλαβάζκηζεο (κεραλνγξαθηθήο-ηερλνινγηθήο θαη θηηξηαθήο) ησλ 2 ΘΔΞ ηνπ Γήκνπ 

καο , παξαθαιώ πνιύ όπσο ζπγθαιέζεηε ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ φπσο ζαο 

έρσ ήδε δεηήζεη κε ην ζρεη. (2) ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή πξνθεηκέλνπ έσο 

ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ηεο 31.10.2022 λα έρεη ιεθζεί θαη απνζηαιεί 

ζην Τπ. Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζρεηηθή Απόθαζε ηνπ Οξγάλνπ πεξί 

απνδνρή/παξνρή ζύκθσλεο γλώκεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξεκαηνδόηεζεο 

ζπλνιηθνύ πνζνύ Δπξώ 80.194,56. ρσξίο Φ.Π.Α. πνπ θαηαλεκήζεθε ζηνλ Γήκν 

καο απφ ηελ έληαμε ηεο ελ ιφγσ δξάζεο ζην Ρακείν Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο.  

Αλαιπηηθφηεξα εηζεγνχκαζηε ηα θαησηέξσ :  

1.                Κε ην κε Α.Π. 224/20.10.2022 ζρεηηθό έγγξαθν ηνπ 
Τθππνπξγνύ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θ. Θ. Ιηβάληνπ ελεκεξσζήθακε γηα ηελ 
έληαμε ηεο δξάζεο αλαθαίληζεο ησλ ΘΔΞ ζην Ρακείν Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο, 
θαη θιεζήθακε σο Γήκνο Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Υαιθεδόλαο απνθιεηζηηθά 
κέρξη 31.10.2022 λα απνζηείινπκε ηε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Νηθνλνκηθήο 
Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάιεςε πινπνίεζεο ηεο δξάζεο απηήο θαη ηελ απνδνρή ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο θαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ καο ζην e-mail 
dtk@mindigital.gr.  

  

2.                Πην αλσηέξσ έγγξαθν ηνπ θ. θππνπξγνχ επηζπλάπηεηαη ν ζρεηηθφο 
Νδεγφο πνβνιήο Ξξνηάζεσλ Γξάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ «Δθζπγρξνληζκφο 
ησλ ΘΔΞ» απφ ηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ην Δζληθφ Πρέδην Αλάθακςεο θαη 
Αλζεθηηθφηεηαο Διιάδα 2.0., ζην πιαίζην ηνπ Τεθηαθνχ Ξπιψλα ηνπ Component 2.2 
(Modernize) θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο δξάζεο Further modernization of Public 
Administration’s One-Stop Shops κε θσδηθφ 16780, ζηνλ νπνίν πεξηγξάθνληαη 
αλαιπηηθά ηα πνζά ρξεκαηνδφηεζεο αλά δήκν αλάινγα κε ην είδνο ηεο ππεξεζίαο ή 
πξνκήζεηαο.                        Σειηθόο ζηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο ηνπ re-
branding ζπλνιηθά είλαη ε ιεηηνπξγία όισλ ησλ ΘΔΠ παλειιαδηθά ππό ηε λέα 
– θνηλή - εηαηξηθή ηνπο ηαπηόηεηα θαη ην λέν ηνπο ινγόηππν όπσο απηά 
έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ην επνπηεύνλ Τπνπξγείν Φεθηαθήο 
Γηαθπβέξλεζεο.   

  

3.                Πχκθσλα κε ηνλ Νδεγφ πνβνιήο Ξξνηάζεσλ ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ 
«Δθζπγρξνληζκφο ησλ ΘΔΞ» απφ ηνπο Γήκνπο ηεο ρψξαο ζχκθσλα κε ην Δζληθφ 
Πρέδην Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο Διιάδα 2.0, κε ηελ νινθιήξσζε ηεο 
δηαδηθαζίαο ηεο παξνρήο ζχκθσλεο γλψκεο απφ ην αξκφδην φξγαλν ηνπ Γήκνπ 
(Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή), κε ηελ νπνία νη Γήκνη ζα απνδέρνληαη ηελ αλάιεςε ηεο 
πινπνίεζεο ηεο δξάζεο - φπσο απηή απνηππψλεηαη ζην Ξαξάξηεκα Η – Δπηιέμηκνη 
Γήκνη θαη Γξάζεηο ηνπ Έξγνπ γηα θάζε έλαλ απφ απηνχο, πξνβιέπεηαη ε 
επηρνξήγεζε θάζε δήκνπ αξρηθά ζε πνζνζηφ 30% (σο είδνο πξνθαηαβνιήο) επί 
ηνπ ζπλφινπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πνπ ηνπ αλαινγεί, ελψ ην ππφινηπν 70% ησλ 
δαπαλψλ ζα ιεθζεί κε ηελ νινθιήξσζε θάζε ππνέξγνπ . 
                  Eπηζεκαίλεηαη όηη ηα πνζά ησλ ρξεκαηνδνηήζεσλ είλαη πξν 
Φ.Π.Α., ελώ ε ρξεκαηνδόηεζε ησλ Γήκσλ ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνλ 
αλαινγνύληα Φ.Π.Α. ζύκθσλα κε ην ζρεη. (9) .         Πεξαηηέξσ δε ηνλίδεηαη 
όηη ν πξνϋπνινγηζκόο θάζε Γήκνπ δελ ζα επηβαξπλζεί κε επηπιένλ δαπάλεο 
γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δξάζε ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ΘΔΠ (ζρεη. 9).  

  

mailto:dtk@mindigital.gr
ΑΔΑ: 6ΝΧΖ46ΜΩ0Ι-Ξ2Δ



 5 

4.                Απηνλφεην δε είλαη ην γεγνλφο φηη ηα πνζά ηεο ελ ιόγσ 
ρξεκαηνδόηεζεο πνπ ζα ιάβεη θάζε Γήκνο απνηεινύλ εηδηθεπκέλν έζνδν 
πνπ ζα εγγξαθεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπο δηα αλακόξθσζεο απηνύ θαη 
απαγνξεύεηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, θαλεξό ή 
θξπθό, γηα λα θαιύςνπλ αλάγθεο άιισλ Τπεξεζηώλ ησλ Γήκσλ, πιελ 
απνθιεηζηηθά εθείλσλ ησλ ΘΔΠ.  

  

5.                Κε ην ελ ιφγσ Έξγν/Γξάζε ζρεδηάδεηαη ε ρξεκαηνδφηεζε κε 
επξσπατθά θνλδχιηα ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ππνδνκψλ ησλ ΘΔΞ ηεο ρψξαο (re-
branding) ζηα παξαθάησ πεδία:  
  
α) αλαθαίληζε ησλ θηηξηαθψλ ππνδνκψλ ησλ ΘΔΞ κέζσ αληίζηνηρσλ εξγαζηψλ 
(αλαθαηλίζεηο δαπέδσλ, θσηηζηηθψλ ζσκάησλ, εγθαηάζηαζε επηγξαθψλ κε ην λέν 
ινγφηππν, πξνκήζεηα λέσλ γξαθείσλ θαη ηδακηψλ securit, λέσλ θαζηζηηθψλ θνηλνχ, 
πνξηψλ, ρξσκαηηζκνί  θ.α.)  
  
β) πξνκήζεηα tablets γηα ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο gov.gr wallet γηα ηνλ έιεγρν 
ειεθηξνληθψλ εγγξάθσλ πνπ πξνζθνκίδνπλ νη πνιίηεο ζηα ΘΔΞ θαη  
  
γ) δξάζεηο εθζπγρξνληζκνχ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ππνδνκψλ ησλ ΘΔΞ πνπ 
πεξηιακβάλνπλ: 

    γ.1 Ξξνκήζεηα κεραλνγξαθηθνχ εμνπιηζκνχ (Ζ/ αλά ζέζεηο εξγαζίαο, 
Δθηππσηψλ, tablets γηα ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο gov.gr wallet) γηα ηνπο ρξήζηεο 
ησλ ΘΔΞ.  

    γ.2 ινπνίεζε Ππζηήκαηνο δηαρείξηζεο επηζθεπηψλ ζε 200 ΘΔΞ παλειιαδηθά κε ηε 
κεγαιχηεξε επηζθεςηκφηεηα. Ρν Πχζηεκα ζα απνηειείηαη απφ ην ζχζηεκα εθηχπσζεο 
ηνπ αξηζκνχ πξνηεξαηφηεηαο θαζψο θαη απφ ηε κνλάδα ελεκέξσζεο ηνπ πνιίηε γηα 
ηε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο. Κέζσ web based εθαξκνγήο ε νπνία ζα είλαη hosted ζην 
G-cloud ζα κπνξνχλ νη ελδηαθεξφκελνη πνιίηεο λα θιείλνπλ ξαληεβνχ ζηα επηιεγκέλα 
ΘΔΞ θαη λα παίξλνπλ αξηζκφ πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπο. Απφ ηελ ίδηα 
εθαξκνγή ζα κπνξνχλ λα ελεκεξψλνληαη ηα ζηειέρε ησλ ΘΔΞ γηα ηα 
πξνγξακκαηηζκέλα ξαληεβνχ. Ζ ίδηα ιεηηνπξγηθφηεηα ζα δηαηίζεηαη θαη γηα ηνπο 
πνιίηεο πνπ επηζθέπηνληαη ηα ΘΔΞ ρσξίο ξαληεβνχ.  

     γ.3 Ξξνκήζεηα tablets κέζσ ησλ νπνίσλ ζα δηαηίζεηαη εθαξκνγή γηα ηελ 
ππνγξαθή εγγξάθσλ απφ ηνπο εμππεξεηνχκελνπο πνιίηεο κε γξαθίδα θαζψο θαη 
εθαξκνγή αμηνιφγεζεο απφ απηνχο ησλ παξερφκελσλ απφ ην ΘΔΞ ππεξεζηψλ.  

6.        Ρν άξζξν 6 ηεο απφ 22.8.2020 Ξξάμεο Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ, ε νπνία 
θπξψζεθε κε ην άξζξν 2ν ηνπ λφκνπ 4722/2020 νξίδεη κεηαμχ άιισλ φηη : 
«Απνδνρέο πάζεο θχζεσο ρξεκαηνδνηήζεσλ, επηρνξεγήζεσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαηαλνκψλ Θεληξηθψλ Απηνηειψλ Ξφξσλ, επηδνηήζεσλ, 
δσξεψλ πξνο ηνπο Νξγαληζκνχο Ρνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (ΝΡΑ) α΄ θαη β΄ βαζκνχ, 
θαζψο θαη απνθάζεσλ έληαμεο πξάμεσλ ηνπο (ζζ. Δληάζζνληαη ζε απηά θαη ηα έξγα 
πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην ΔΠΞΑ θαη ην Ρακείν Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθφηεηαο), 
δηελεξγνχληαη κε απφθαζε ηεο νηθείαο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εληφο δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ρξεκαηνδφηεζεο, επηρνξήγεζεο, 
επηδφηεζεο, δσξεάο ή έληαμεο. Αλακνξθψζεηο πξνυπνινγηζκνχ ησλ ΝΡΑ, νη νπνίεο 
αλαθχπηνπλ χζηεξα απφ ηηο θαηά ην πξνεγνχκελν εδάθην απνδνρέο, γίλνληαη ζηελ 
ακέζσο επφκελε ζπλεδξίαζε ηνπ νηθείνπ ζπκβνπιίνπ, χζηεξα απφ δεζκεπηηθή 
εηζήγεζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο…..». 
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7.           Ν θαηεπείγσλ θαη έθηαθηνο ραξαθηήξαο εηζαγσγήο ηνπ ζέκαηνο 
ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ καο νξίδεηαη απφ ηελ αζθπθηηθή πξνζεζκία 
απνζηνιήο ζην πνπξγείν Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ηεο απαηηνχκελεο απφθαζεο ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο γηα ηελ αλάιεςε πινπνίεζεο ηεο δξάζεο απηήο θαη γηα ηελ 
απνδνρή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ  Γήκν καο κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ηελ 
31ε .10.2022.  

  

Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ, θαη κε βάζε ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Νηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ καο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 72, λ.3852/2010, φπσο ηζρχεη, 

εηζεγνύκαζηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ καο όπσο εγθξίλεη θαη 

απνθαζίζεη:  

α) ηελ απνδνρή ηεο αλάιεςεο πινπνίεζεο από ην Γήκν Λ. Φηιαδέιθεηαο – 

Λ. Υαιθεδόλαο ηνπ Έξγνπ «Δθζπγρξνληζκόο ησλ ΘΔΠ» πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη από ην Δζληθό ρέδην Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθόηεηαο 

Διιάδα 2.0, ζην πιαίζην ηνπ Τεθηαθνχ Ξπιψλα ηνπ Component 2.2 (Modernize) 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο δξάζεο Further modernization of Public Administration’s One-

Stop Shops κε θσδηθφ 16780, γηα ηελ αλαθαίληζε θαη αλαβάζκηζε ησλ δύν (2) 

ΘΔΠ ηνπ Γήκνπ καο (ΘΔΞ Λ. Φηιαδέιθεηαο θαη ΘΔΞ Λ. Σαιθεδφλαο) ,   

β) ηελ απνδνρή ηεο αληίζηνηρεο ρξεκαηνδόηεζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ Λ. 

Φηι/θεηαο – Λ. Υαιθεδόλαο από ην Δζληθό ρέδην Αλάθακςεο θαη 

Αλζεθηηθόηεηαο Διιάδα 2.0 γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ ηνπ παξαπάλσ 

Έξγνπ «Δθζπγρξνληζκόο ησλ ΘΔΠ» πνπ απνηππψλνληαη αλαιπηηθά ζην 

Ξαξάξηεκα Η ηνπ Νδεγνχ πνβνιήο Ξξνηάζεσλ – Δπηιέμηκνη Γήκνη θαη Γξάζεηο ηνπ 

Έξγνπ πνπ καο απέζηεηιε ην επνπηεχνλ πνπξγείν Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, θαη νη 

νπνίεο εμεηδηθεπκέλα γηα ηνλ Γήκν Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο έρνπλ σο εμήο :  

Γξάζε ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα Ζ/Τ, Δθηππσηώλ θαη Tablets γηα 

ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο gov.gr wallet θαη γηα ηα 2 Θ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ καο :  

Α/Α ΔΗΓΟ 
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ 

ΥΧΡΗ Φ.Π.Α. € 

1. Tablets γηα Wallet 1.000.- 

2. Ζ/ 12.000.-  

3. Δθηππσηέο  4.000.-  

  ΤΛΟΙΟ € 

17.000.-  

(Πιένλ Φ.Π.Α. 

24%) 

  

Γξάζε γηα ηελ Τινπνίεζε πζηήκαηνο δηαρείξηζεο επηζθεπηώλ & 

Πξνκήζεηα tablets κέζσ ησλ νπνίσλ ζα δηαηίζεηαη εθαξκνγή γηα ηελ 

ππνγξαθή εγγξάθσλ από ηνπο εμππεξεηνύκελνπο πνιίηεο κε γξαθίδα 

http://gov.gr/
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θαζώο θαη εθαξκνγή αμηνιόγεζεο από απηνύο ησλ παξερόκελσλ 

ππεξεζηώλ θαη γηα ηα 2 Θ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ καο :  

 

Α/Α ΔΗΓΟ 

ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ 

ΥΧΡΗ Φ.Π.Α. 

€ 

1. 

Tablets κε γξαθίδα γηα 

ππνγξαθή εγγξάθσλ θαη 

γηα Αμηνιφγεζε 

400.- 

2. 
Ζιεθηξνληθφ Πχζηεκα 

Ξξνηεξαηφηεηαο θνηλνχ 
15.000.- 

  ΤΛΟΙΟ € 

15.400.-   

(πιένλ Φ.Π.Α. 

24%) 

  

Γξάζε γηα ηηο ηερληθέο εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο αλαθαίληζεο ησλ ΘΔΠ (θαη 

γηα ηα 2 Θ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ καο)  

Α/Α ΔΗΓΟ 

ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ 

ΥΧΡΗ Φ.Π.Α. 

€ 

1. RE- BRANDING 

47.794,56.- 

 (πιένλ Φ.Π.Α. 

24%)  

Υο πξνο ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ππνδξάζεο πνπ αθνξά ηηο 

εξγαζίεο αλαθαίληζεο θαη αλαθαηαζθεπήο ησλ ρψξσλ ζηέγαζεο ησλ 2 ΘΔΞ ηνπ Γήκνπ 

καο επηζεκαίλεηαη φηη ε επηθάλεηα εθάζηνπ ΘΔΞ ηνπ Γήκνπ καο αλέξρεηαη ζε 115-120 

η.κ. πεξίπνπ ελψ ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ έρεη θάλεη ην π. Τεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππνδξάζε είλαη γηα θαηάζηεκα ΘΔΞ κε επηθάλεηα 

80 η.κ. θαη κε ηηκέο Καΐνπ 2022 ρσξίο λα έρεη ηηκνινγήζεη ηηο εξγαζίεο θαζαίξεζεο 

(π.ρ. εζσηεξηθά ρσξίζκαηα, απνμήισζε δαπέδνπ θ.α.) πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ θαη 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ 44.167,00.- ρσξίο ΦΞΑ . Δθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη 

όηη ε πξνβιεπόκελε ρξεκαηνδόηεζε γηα ηα 2 ΘΔΠ ηνπ Γήκνπ καο σο πξνο 

ηηο εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ηνπο είλαη πνιύ κηθξόηεξε από εθείλε πνπ ζα 

έπξεπε θαλνληθά λα ιάβνπκε ζύκθσλα πάληα κε ηνλ ελδεηθηηθό 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ ίδηνπ ηνπ Τπ. Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα έλα ΘΔΠ 

(θαη όρη 2 ΘΔΠ) θαη αξθεηά κηθξόηεξεο επηθάλεηαο από ηα δηθά καο ΘΔΠ.  Ρε 

ζπγθεθξηκέλε επηζήκαλζε ππέβαια θαη ζην π. Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ην ζρεη. 

(4) έγγξαθφ κνπ, πιελ φκσο κέρξη ζήκεξα δελ έρσ ιάβεη απάληεζε. 
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ΤΛΟΙΗΘΖ ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΖ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΓΖΚΟΤ ΛΔΑ ΦΗΙ/ΦΔΗΑ – 

Λ. ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 

Α/Α 
ΟΙΔ ΟΗ ΓΡΑΔΗ 

ΚΑΕΗ 

ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ 

ΥΧΡΗ Φ.Π.Α. 

€ 

1. ΤΛΟΙΟ € 

80.194,56.-  

(πιένλ Φ.Π.Α. 

24%)  

  

γ) ηελ αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ καο έηνπο 2022 έηζη 

ψζηε αθελφο λα εγγξαθεί ζε λέν Θ.Α. εηδηθεπκέλνπ εζφδνπ ην πνζφ ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα ιάβνπκε απφ ην π. Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ηνπ 

Ρακείνπ Αλάθακςεο γηα ηηο δξάζεηο ηεο αλαβάζκηζεο ησλ 2 ΘΔΞ ηνπ Γήκνπ καο θαη 

αθεηέξνπ λα εγγξαθνχλ νη αληίζηνηρεο πηζηψζεηο ζε Θ.Α. εμφδσλ αλά 

ρξεκαηνδνηνχκελε ππνδξάζε ηνπ έξγνπ ηεο αλαβάζκηζεο ησλ ΘΔΞ ηνπ Γήκνπ καο 

νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ πξνκήζεηεο , εξγαζίεο θαη έξγα.  

Θα πξέπεη λα εμεηαζηεί επίζεο εάλ ζα απαηηεζεί θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Ρερληθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ καο ηξέρνληνο έηνπο εηδηθά γηα ηελ ππνδξάζε πνπ αθνξά 

ηελ ηερληθή αλαθαίληζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ ρψξσλ ζηέγαζεο ησλ 2 ΘΔΞ.  

  

Ξαξαθαινχκε γηα ηηο δηθέο ζαο άκεζεο ελέξγεηεο ψζηε λα ηεξεζεί ε πξνζεζκία ηεο 

31.10.2022 πνπ έρεη ζέζεη ην π. Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα ηελ ιήςε απφθαζεο 

απφ ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή εθάζηνπ Γήκνπ.  

 

Ζ ΠΡΟΨΣΑΚΔΛΖ ΣΖ Γ/ΛΖ Θ.Δ.Π. 

   
Πεηξνύια Π. Σνκπνύινγινπ 

ΠΔ Γηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ / Α΄ 
 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 37/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ 
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
 
     Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηηο απφςεηο ησλ 
κειψλ ηεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ 
απηέο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40 
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παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, απηέο ηνπ άξζξνπ 41 παξ. 2 ηνπ σο άλσ Λφκνπ,  ηνπ άξζξνπ 
6 ηεο απφ 22/8/2020 ΞΛΞ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4722/2020, θαζψο 
επίζεο: 
 

(1)    Ρν ππ΄αξ. πξση. 224/20.10.2022 έγγξαθν ηνπ θππνπξγνχ Τεθηαθήο 
Γηαθπβέξλεζεο θ. Θ. Ιηβάληνπ πξνο φινπο ηνπο Γεκάξρνπο ηεο ρψξαο 
απνζηαιζέλ κέζσ e-mail καδί κε φια ηα ζπλεκκέλα επ΄απηνχ έγγξαθα, 
ζρεδηαγξάκκαηα, εηθφλεο, αλαιπηηθφ νδεγφ, ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα 
αλαθαίληζε θαηαζηήκαηνο ΘΔΞ θ.ι.π. (βι. αξ. πξση. εηζεξρνκέλνπ ζην Γήκν 
καο : 24682/21.10.2022)  
(2)    To απφ 21.10.2022 επείγνλ κήλπκά κνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
(αξ. πξση. Γήκνπ: 24951/25.10.2022 θαη 24997/25.10.2022) πξνο ηελ 
πνιηηηθή θαη ππεξεζηαθή εγεζία ηνπ Γήκνπ ζρεηηθά κε ηε δξάζε αλαβάζκηζεο 
ησλ ΘΔΞ ηεο ρψξαο κε ζπλεκκέλα επ΄απηνχ έγγξαθα ηνπ π. Τεθ. 
Γηαθπβέξλεζεο 
(3)    Ρν απφ 23.10.2022 κήλπκά κνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (αξ. πξση. 
Γήκνπ:24852/24.10.22) πξνο ηελ πνιηηηθή θαη ππεξεζηαθή εγεζία ηνπ Γήκνπ 
ζρεηηθά κε ηε δξάζε αλαβάζκηζεο ησλ ΘΔΞ ηεο ρψξαο  
(4)    Ρν απφ 24.10.2022 επείγνλ κήλπκά κνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
(αξ. πξση. Γήκνπ: 24998 / 25.10.2022) πξνο ην π. Τεθ. Γηαθπβέξλεζεο, 
θνηλνπνηνχκελν εζσηεξηθά ζηνλ Γήκν κε ζέκα «ΔΞΔΗΓΝΛ – Ξαξνρή 
δηεπθξηλίζεσλ ζρεηηθά κε ηελ επηρνξήγεζε γηα ην έξγν «Αλαβάζκηζε ησλ 
ΘΔΞ» 
(5)    Ρν απφ 24.10.2022 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνο ηνπο 
Γήκνπο ηεο ρψξαο ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο Νηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ 
πεξεζηψλ ηνπ π. Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ αλαβάζκηζεο ησλ ΘΔΞ (αξ. πξση. εηζεξρνκέλνπ 
ζηνλ Γήκν καο: 25039 / 25.10.2022) 
(6)    Ρν απφ 24.10.2022 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνο ηνπο 
Γήκνπο ηεο ρψξαο ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο Νηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ 
πεξεζηψλ ηνπ π. Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ αλαβάζκηζεο ησλ ΘΔΞ (αξ. πξση. εηζεξρνκέλνπ 
ζηνλ Γήκν καο: 25036 / 25.10.2022) 
(7)    Ρν απφ 24.10.2022 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνο ηνπο 
Γήκνπο ηεο ρψξαο ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο Νηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ 
πεξεζηψλ ηνπ π. Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ αλαβάζκηζεο ησλ ΘΔΞ (αξ. πξση. εηζεξρνκέλνπ 
ζηνλ Γήκν καο: 25040 / 25.10.2022) 
(8)    Ρν απφ 24.10.2022 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνο ηνπο 
Γήκνπο ηεο ρψξαο ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο Νηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ 
πεξεζηψλ ηνπ π. Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ αλαβάζκηζεο ησλ ΘΔΞ (αξ. πξση. εηζεξρνκέλνπ 
ζηνλ Γήκν καο: 25041 / 25.10.2022) 
(9)    Ρν απφ 25.10.2022 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνο ηνπο 
Γήκνπο ηεο ρψξαο ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο Νηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ 
πεξεζηψλ ηνπ π. Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε παξνρή επηπιένλ 
δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ αλαβάζκηζεο ησλ ΘΔΞ (αξ. 
πξση. εηζεξρνκέλνπ ζηνλ Γήκν καο: 25200 / 26.10.2022) 
(10) Ρν απφ 25.10.2022 κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ πξνο ηνπο 
Γήκνπο ηεο ρψξαο ηεο Γεληθήο Γ/ληξηαο Νηθνλνκηθψλ θαη Γηνηθεηηθψλ 
πεξεζηψλ ηνπ π. Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε παξνρή επηπιένλ 
δηεπθξηλίζεσλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ έξγνπ αλαβάζκηζεο ησλ ΘΔΞ (αξ. 
πξση. εηζεξρνκέλνπ ζηνλ Γήκν καο: 25199 / 26.10.2022) 

 
θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε 
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ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΚΟΦΧΛΑ 

α) Σελ απνδνρή ηεο αλάιεςεο πινπνίεζεο από ην Γήκν Λ. Φηιαδέιθεηαο – 

Λ. Υαιθεδόλαο ηνπ Έξγνπ «Δθζπγρξνληζκόο ησλ ΘΔΠ» πνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη από ην Δζληθό ρέδην Αλάθακςεο θαη Αλζεθηηθόηεηαο 

Διιάδα 2.0, ζην πιαίζην ηνπ Τεθηαθνχ Ξπιψλα ηνπ Component 2.2 (Modernize) 

θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο δξάζεο Further modernization of Public Administration’s One-

Stop Shops κε θσδηθφ 16780, γηα ηελ αλαθαίληζε θαη αλαβάζκηζε ησλ δύν (2) 

ΘΔΠ ηνπ Γήκνπ (ΘΔΞ Λ. Φηιαδέιθεηαο θαη ΘΔΞ Λ. Σαιθεδφλαο) ,   

β) Σελ απνδνρή ηεο αληίζηνηρεο ρξεκαηνδόηεζεο ππέξ ηνπ Γήκνπ Λ. 

Φηι/θεηαο – Λ. Υαιθεδόλαο από ην Δζληθό ρέδην Αλάθακςεο θαη 

Αλζεθηηθόηεηαο Διιάδα 2.0 γηα ηελ πινπνίεζε ησλ Γξάζεσλ ηνπ παξαπάλσ 

Έξγνπ «Δθζπγρξνληζκόο ησλ ΘΔΠ» πνπ απνηππψλνληαη αλαιπηηθά ζην 

Ξαξάξηεκα Η ηνπ Νδεγνχ πνβνιήο Ξξνηάζεσλ – Δπηιέμηκνη Γήκνη θαη Γξάζεηο ηνπ 

Έξγνπ πνπ καο απέζηεηιε ην επνπηεχνλ πνπξγείν Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, θαη νη 

νπνίεο εμεηδηθεπκέλα γηα ηνλ Γήκν Λ. Φηιαδέιθεηαο – Λ. Σαιθεδφλαο έρνπλ σο εμήο :  

Γξάζε ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα Ζ/Τ, Δθηππσηώλ θαη Tablets γηα 

ηελ ρξήζε ηεο εθαξκνγήο gov.gr wallet θαη γηα ηα 2 Θ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ :  

 

Α/Α ΔΗΓΟ 
ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ 

ΥΧΡΗ Φ.Π.Α. € 

1. Tablets γηα Wallet 1.000.- 

2. Ζ/ 12.000.-  

3. Δθηππσηέο  4.000.-  

  ΤΛΟΙΟ € 

17.000.-  

(Πιένλ Φ.Π.Α. 

24%) 

  

Γξάζε γηα ηελ Τινπνίεζε πζηήκαηνο δηαρείξηζεο επηζθεπηώλ & 

Πξνκήζεηα tablets κέζσ ησλ νπνίσλ ζα δηαηίζεηαη εθαξκνγή γηα ηελ 

ππνγξαθή εγγξάθσλ από ηνπο εμππεξεηνύκελνπο πνιίηεο κε γξαθίδα 

θαζώο θαη εθαξκνγή αμηνιόγεζεο από απηνύο ησλ παξερόκελσλ 

ππεξεζηώλ θαη γηα ηα 2 Θ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ :  

 

 

 

http://gov.gr/
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Α/Α ΔΗΓΟ 

ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ 

ΥΧΡΗ Φ.Π.Α. 

€ 

1. 

Tablets κε γξαθίδα γηα 

ππνγξαθή εγγξάθσλ θαη 

γηα Αμηνιφγεζε 

400.- 

2. 
Ζιεθηξνληθφ Πχζηεκα 

Ξξνηεξαηφηεηαο θνηλνχ 
15.000.- 

  ΤΛΟΙΟ € 

15.400.-   

(πιένλ Φ.Π.Α. 

24%) 

  

Γξάζε γηα ηηο ηερληθέο εξγαζίεο θαη πξνκήζεηεο αλαθαίληζεο ησλ ΘΔΠ (θαη 

γηα ηα 2 Θ.Δ.Π. ηνπ Γήκνπ)  

 

Α/Α ΔΗΓΟ 

ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ 

ΥΧΡΗ Φ.Π.Α. 

€ 

1. RE- BRANDING 

47.794,56.- 

 (πιένλ Φ.Π.Α. 

24%)  

Υο πξνο ην εγθξηζέλ πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ππνδξάζεο πνπ αθνξά ηηο 

εξγαζίεο αλαθαίληζεο θαη αλαθαηαζθεπήο ησλ ρψξσλ ζηέγαζεο ησλ 2 ΘΔΞ ηνπ Γήκνπ 

επηζεκαίλεηαη φηη ε επηθάλεηα εθάζηνπ ΘΔΞ ηνπ Γήκνπ καο αλέξρεηαη ζε 115-120 η.κ. 

πεξίπνπ ελψ ν ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο πνπ έρεη θάλεη ην π. Τεθηαθήο 

Γηαθπβέξλεζεο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ππνδξάζε είλαη γηα θαηάζηεκα ΘΔΞ κε επηθάλεηα 

80 η.κ. θαη κε ηηκέο Καΐνπ 2022 ρσξίο λα έρεη ηηκνινγήζεη ηηο εξγαζίεο θαζαίξεζεο 

(π.ρ. εζσηεξηθά ρσξίζκαηα, απνμήισζε δαπέδνπ θ.α.) πνπ ηπρφλ απαηηεζνχλ θαη 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ Δπξψ 44.167,00.- ρσξίο ΦΞΑ . Δθ ησλ αλσηέξσ ζπλάγεηαη 

όηη ε πξνβιεπόκελε ρξεκαηνδόηεζε γηα ηα 2 ΘΔΠ ηνπ Γήκνπ  σο πξνο ηηο 

εξγαζίεο αλαθαηαζθεπήο ηνπο είλαη πνιύ κηθξόηεξε από εθείλε πνπ ζα 

έπξεπε θαλνληθά λα ιάβνπκε ζύκθσλα πάληα κε ηνλ ελδεηθηηθό 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ ίδηνπ ηνπ Τπ. Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο γηα έλα ΘΔΠ 

(θαη όρη 2 ΘΔΠ) θαη αξθεηά κηθξόηεξεο επηθάλεηαο από ηα δηθά καο ΘΔΠ.  Ζ 

ζπγθεθξηκέλε επηζήκαλζε ππνβιήζεθε απφ ηελ Ξξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο ΘΔΞ θαη ζην 

π. Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ην ζρεη. (4) έγγξαθφ ηεο, πιελ φκσο κέρξη ζήκεξα 

δελ έρεη ιάβεη απάληεζε. 
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ΤΛΟΙΗΘΖ ΠΡΟΒΙΔΠΟΚΔΛΖ ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΓΖΚΟΤ ΛΔΑ ΦΗΙ/ΦΔΗΑ – 

Λ. ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 

Α/Α 
ΟΙΔ ΟΗ ΓΡΑΔΗ 

ΚΑΕΗ 

ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ 

ΥΧΡΗ Φ.Π.Α. 

€ 

1. ΤΛΟΙΟ € 

80.194,56.-  

(πιένλ Φ.Π.Α. 

24%)  

  

γ) Σελ αλακόξθσζε ζε πξνζερή ηαθηηθή Ππλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2022 έηζη ψζηε αθελφο λα εγγξαθεί ζε 

λέν Θ.Α. εηδηθεπκέλνπ εζφδνπ ην πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ζα ιάβεη απφ ην π. 

Τεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κέζσ ηνπ Ρακείνπ Αλάθακςεο γηα ηηο δξάζεηο ηεο 

αλαβάζκηζεο ησλ 2 ΘΔΞ ηνπ Γήκνπ  θαη αθεηέξνπ λα εγγξαθνχλ νη αληίζηνηρεο 

πηζηψζεηο ζε Θ.Α. εμφδσλ αλά ρξεκαηνδνηνχκελε ππνδξάζε ηνπ έξγνπ ηεο 

αλαβάζκηζεο ησλ ΘΔΞ ηνπ Γήκνπ νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ πξνκήζεηεο, εξγαζίεο θαη 

έξγα.  

δ) Δπίζεο, ζα εμεηαζζεί θαη, εάλ απαηηεζεί, ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε απφθαζε Γ.Π.  

ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνύ Πξνγξάκκαηνο ηνπ Γήκνπ ηξέρνληνο έηνπο, εηδηθά 

γηα ηελ ππνδξάζε πνπ αθνξά ηελ ηερληθή αλαθαίληζε ησλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ ρψξσλ ζηέγαζεο ησλ 2 ΘΔΞ.  

 
 

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 232/2022. 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί. 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΚΔΙΖ 
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 
 

                                                                                                 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο                                    
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ  
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
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Δζσηεξηθή Γηαλνκή :  
 

- Γ/λζε ΘΔΞ 
- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Θαζεκεξηλφηεηαο 
- Αληηδήκαξρν Αλαπηπμηαθήο Ξνιηηηθήο 
- Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ 
- Γ/λζε Νηθ. πεξεζηψλ 
- Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ 
- Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ 
- Απηνηειέο Ρκήκα Ξιεξνθνξηθήο 
- Απηνηειέο Γξαθείν Αλαπηπμηαθήο Ξνιηηηθήο 
- Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ Πρέζεσλ 
- Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  
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