
ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ  
ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΑΚΣΗΚΑ 

 
ΤΝΔΓΡΗΑΖ  

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
 
 

 

 

 

 

 

ΣΔΣΑΡΣΖ 25 ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2023



ΠΡΑΚΣΗΚΑ 
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ΓΖΜΟΤ ΝΔΑ ΦΗΛΑΓΔΛΦΔΗΑ – ΝΔΑ ΥΑΛΚΖΓΟΝΑ 

 

ΤΝΔΓΡΗΑΖ ΣΖ 25ηρ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2023 

ΖΜΔΡΑ: ΣΔΣΑΡΣΖ - ΩΡΑ: 09:50 

 

ΓΖΜΑΡΥΟ: ΒΟΤΡΟ ΗΩΑΝΝΖ 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ: Κυνζηανηίνορ Πλέζζαρ  

Γημοηικόρ ςπάλληλορ κλάδος ΣΔ Γιοικηηικού  

 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

Σάθαο Ηιίαο, Λέθθαο Αζαλάζηνο, Κνπεινχζνο Υξήζηνο, Αλεκνγηάλλεο 

Γηψξγνο, Γξεηδειηάο Παληειήο, Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο, Κνπηζάθεο 

Μηραήι. 

 

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1. Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 2. Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο 3. 

Οπζηακπαζίδεο Ισάλλεο. 

 

ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

1. Έγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε χκβαζε «Δπθπείο εθαξκνγέο, 

ζπζηήκαηα θαη πιαηθφξκεο γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία – αζθάιεηα, 

πγεία - πξφλνηα, ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε, εθπαίδεπζε - πνιηηηζκφ – 

ηνπξηζκφ θαη πεξηβάιινλ» ζην πιαίζην ηεο Πξφζθιεζεο ΑΣ Ο8 κε 

Αλνηθηή Γηαδηθαζία κέζσ ΔΗΓΗ κε εθηηκψκελε αμία 326.272,50 € 

Δπξψ (πιένλ  ΦΠΑ 24%) (επαλεηζαγσγή). 
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2. Έγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ 

ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηε χκβαζε « χζηεκα Πξφγλσζεο 

Τγείαο Δππαζψλ Οκάδσλ ιφγσ παλδεκίαο COVID-19» ζην πιαίζην ηεο 

Πξφζθιεζεο ΑΣ Ο8 κε Αλνηθηή Γηαδηθαζία κέζσ ΔΗΓΗ κε 

εθηηκψκελε αμία 125.376,40 € (ζπκπ. ΦΠΑ 24%). 

3. Έγθξηζε 2νπ Α.Π.Δ., 2νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. θαη ζχλαςεο 1εο ..Δ. ηνπ έξγνπ 

«Αζηηθή αλάπιαζε θαη πξνζηαζία πεξηβάιινληνο επξείαο πεξηνρήο 

ηζηνξηθνχ θέληξνπ Γεκνηηθήο Δλφηεηαο Νέαο Φηιαδέιθεηαο» (Α.Μ.: 

161/2021). 

 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Καιεκέξα θχξηνη ζπλάδειθνη, ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηεο 25εο Ιαλνπαξίνπ 2023. Παξαθαιψ λα πάξνπκε παξνπζίεο: ν θ. 

Λέθθαο παξψλ, ν θ. Σάθαο παξψλ, ν θ. Κνπηζάθεο παξψλ, ν θ. Κνπεινχζνο 

παξψλ, ν θ. Αλεκνγηάλλεο παξψλ, ν θ. Γξεηδειηάο παξψλ, ν θ. 

Σνκπνχινγινπ παξψλ, ν θ. Οπζηακπαζίδεο απψλ. Τπάξρεη απαξηία, 

αξρίδνπκε ηε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

 

1ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη όπυν μελέηηρ και καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ  

ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηη ύμβαζη  

«Δςθςείρ εθαπμογέρ, ζςζηήμαηα και πλαηθόπμερ για ηην πολιηική 

πποζηαζία – αζθάλεια, ςγεία - ππόνοια, ηλεκηπονική διακςβέπνηζη, 

εκπαίδεςζη - πολιηιζμό – ηοςπιζμό και πεπιβάλλον»  

ζηο πλαίζιο ηηρ Ππόζκληζηρ ΑΣ Ο8 με Ανοικηή Γιαδικαζία  

μέζυ ΔΖΓΖ με εκηιμώμενη αξία 326.272,50 € Δςπώ (πλέον ΦΠΑ 24%)» 

(επανεισαγωγή) 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σάθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Δίρα θάλεη κηα αλαθνξά κέζα ζην πκβνχιην ζα πσ πνιχ 

ζπλνπηηθά γηαηί θαίλεηαη αξθεηά ζχλζεην θαη είλαη αξθεηά ζχλζεην. Οπζηαζηηθά 

είλαη πξνκήζεηα επθπνχο πιαηθφξκαο ππνζηήξημεο απνθάζεσλ βηψζηκεο 

αλάπηπμεο, ππάξρνπλ νη ζηφρνη βηψζηκεο αλάπηπμεο ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ 

κέζσ απηνχ ηνπ εξγαιείνπ, αξρίδεη λα ελζσκαηψλεη ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ν 

Γήκνο ηε βηψζηκε αλάπηπμε ζαλ Οξγαληζκφο.  
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Τπάξρεη ην ESG ην νπνίν γηα πξψηε θνξά έλαο Γήκνο δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο λα ελζσκαηψζνπλ ηνπο δείθηεο 

ESG δειαδή ηνπο δείθηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο κε απνηέιεζκα 

λα απνθηήζνπλ πξνβάδηζκα ζηελ πξφζβαζε ζηελ πξάζηλε ρξεκαηνδφηεζε 

θαη ζηα εξγαιεία πξάζηλεο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ απμάλνπλ θαη ζα απμάλνπλ 

εθζεηηθά ζην επφκελν δηάζηεκα. Κάηη πνπ έρεη ήδε πηνζεηεζεί απφ ηηο 

Σξάπεδεο γηα ρξεκαηνδφηεζε, αιιά θαη απφ επξσπατθέο πεγέο 

ρξεκαηνδφηεζεο.  

Θα γίλεη πξνκήζεηα επθπνχο πιαηθφξκαο ζπιινγήο ζηνηρείσλ 

θαη ηεθκεξησκέλεο θαηάηαμεο ηνπ Γήκνπ καο ζχκθσλα κε ηελ ελαξκφληζή ηνπ 

κε ηα θξηηήξηα βηψζηκεο αλάπηπμεο SDG αιιά θαη ζπζηεκάησλ 

δηαθπβέξλεζεο ESG. 

Παξάιιεια ζα δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζε επηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ 

λα ρξεζηκνπνηνχλ πξνζαξκνζκέλν εηδηθφ ππνζχζηεκα ηεο πιαηθφξκαο γηα 

λα εηζάγνπλ δεδνκέλα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δνκή ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Σα 

δεδνκέλα είλαη απηά είλαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ν θχθινο εξγαζηψλ, ην 

πιήζνο ησλ εξγαδνκέλσλ, πιήζνο απηνθηλήησλ θαη πνιιά άιια θαη ζα 

ππάξρνπλ δηαβαζκηζκέλα εξσηεκαηνιφγηα αμηνιφγεζεο θαη 

θαηεγνξηνπνίεζεο κηαο επηρείξεζεο. 

ηε ζπλέρεηα ε πιαηθφξκα κέζσ ελφο αιγφξηζκνπ ηερλεηήο 

λνεκνζχλεο ζα παξέρεη έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν ελεξγεηψλ θαη 

επελδχζεσλ, πνπ ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ε επηρείξεζε, ψζηε λα 

βειηηψλεη ην απνηχπσκά ηεο θαη ηελ θαηάηαμή ηεο φζνλ αθνξά ηνπο 

παξαπάλσ δείθηεο. 

Καη παξάιιεια ε πιαηθφξκα ζα είλαη κηα επθπήο πιαηθφξκα 

παξαθνινχζεζεο, ηνπνζέηεζεο θαη ππνζηήξημεο απνθάζεσλ βηψζηκεο 

αλάπηπμεο γηα ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ Γήκνπ. Γειαδή θάζε δξάζε ηνπ Γήκνπ 

ζα αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα αλά άμνλα αμηνιφγεζεο. 

Δηδηθφηεξα: θάζε δξάζε ηνπ Γήκνπ ζα αμηνινγείηαη ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα, ην ηειηθφ απνηέιεζκα πξνθχπηεη απφ ηε ζχλζεζε 

απηψλ ησλ ηξηψλ ζπληζησζψλ, απνηειψληαο κηα αληαλάθιαζε ηεο απφδνζεο, 

ηεο δέζκεπζεο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ θνξέα, ππφ ην πξίζκα ησλ 

ESG θαη SDG θξηηεξίσλ θαη ζα ππάξρεη κηα βαζκνλφκεζε πηνζέηεζεο απηψλ 
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ησλ ζηφρσλ, ζε ζχγθξηζε κε βέιηηζηεο πξαθηηθέο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο 

επίπεδν.  

Η αλάιπζε ησλ δχν ζπγθεθξηκέλσλ εξγαιείσλ ζα νδεγήζεη ζε 

εμεηδηθεπκέλνπο άμνλεο θξηηεξίσλ εθαξκφζηκα ζην Γήκν. Κάζε άμνλαο ζα 

δηαζέηεη ζπγθεθξηκέλν αξηζκφ ππνθξηηεξίσλ θαη ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο, πνπ 

δηακνξθψλεη ηελ ηειηθή βαζκνινγία θαη κέζσ απηψλ δεκηνπξγείηαη κηα 

αλαθνξά business intelligence ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηελ ηειηθή 

βαζκνιφγεζε ελαξκφληζεο ηφζν κε βάζε θνηλά απνδεθηέο βέιηηζηεο 

πξαθηηθέο, φζν θαη ζπγθξηηηθά απφ ηνπο ππφινηπνπο αληίζηνηρνπ κεγέζνπο 

Γήκνπο.  

Θα ζπγθεληξψλνληαη δεδνκέλα απφ ηελ πιαηθφξκα ζα είλαη δχν 

θαηεγνξηψλ: ζηα απηφκαηα δεδνκέλα θαη ζηα ρεηξνθίλεηα δεδνκέλα. Με βάζε 

απηά ηα δεδνκέλα ε πιαηθφξκα πξνρσξάεη ζε πξνεγκέλεο αλαθνξέο πνπ 

είλαη απφιπηα πξνζαξκνζκέλα ζην πξνθίι ηνπ Γήκνπ. 

Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα θάπνηα απφ απηά λα δεκνζηνπνηνχληαη 

απηφκαηα κέζσ ελφο ζπγθεθξηκέλνπ πξνεγκέλνπ εξγαιείνπ ζηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ,  ε νπνία ήδε έρεη αλαβαζκηζηεί θαη ηα ζεθψλεη απηά, ελψ 

παξάιιεια κπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ πιήξσο εμεηδηθεπκέλεο αλαθνξέο γηα 

ακηγψο εζσηεξηθή δηαθίλεζε θαη ρξήζε. 

Γελ ζέισ λα θνπξάζσ άιιν, ην κφλν πνπ ζέισ λα πσ είλαη φηη 

φπνηνο ζέιεη λα δεη ηε δηαθήξπμε πάεη θαη' επζείαλ ζηα θξηηήξηα θαη ζηε ζει. 

33 ππάξρεη 80% πνηνηηθά θξηηήξηα, 20% θξηηήξηα νηθνλνκηθά. Γηαβάδσ αλ 

ζέιεηε ηνλ πίλαθα κε ηνπο ζπληειεζηέο βαξχηεηαο: «Τα θξηηήξηα αμηνιόγεζεο 

είλαη 10% αληίιεςε θαη θαηαλόεζε ηνπ έξγνπ από ηνλ ππνςήθην αλάδνρν, 

15% αξρηηεθηνληθή, εμνπιηζκόο θαη ινγηζκηθό πξνηεηλόκελεο ιύζεο, 40% 

ηερληθά θαη ηερλνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά εθαξκνγώλ, ππνζπζηεκάησλ θαη 

νξηδόληηεο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηεο πξνηεηλόκελεο ιύζεο, 10% ππεξεζίεο 

εθπαίδεπζεο, 5% ππεξεζίεο πηινηηθήο θαη δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, 3% 

ππεξεζίεο εγγύεζεο, ζπληήξεζεο επηπέδνπ ππεξεζηώλ θαη 7% ινηπέο 

ππεξεζίεο έξγνπ, 5% νξγάλσζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ βάζεη 

ρξνλνδηάγξακκα παξαδνηέα, 5% κεζνδνινγίεο πινπνίεζεο έξγνπ» θαη απφ 

θάησ είλαη ε βαζκνλφκεζε κε ηνπο ζπληειεζηέο. 
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Σν πνζφ είλαη 326.272,50 € πιένλ ΦΠΑ θαη είλαη θάηη ην νπνίν 

ζα ηξέμεη ζε βάζνο δχν κε ηξία έηε, αλ ζπκάκαη θαιά. Γελ θάηη ην νπνίν 

νινθιεξψλεηαη γξήγνξα, ζα ηξέρεη δηαξθψο, φιεο απηέο νη έξεπλεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα θαη νη βειηηψζεηο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δπραξηζηνχκε θ. Σάθα, ν θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Θέισ λα θάλσ θάπνηεο εξσηήζεηο γχξσ απφ απηφ ην 

ζέκα. Σελ ηερληθή έθζεζε βιέπσ ηελ ππνγξάθεη ν θ. Παλαγησηφπνπινο, ν 

Γήκνο έρεη ην πξνζσπηθφ γηα λα ηξέμεη έλα ηέηνην πξφγξακκα;  

  Δίδα ηελ ηζηνζειίδα θαη ηε βιέπνπκε φινη ηνπ Γήκνπ θαζεκεξηλά 

θαη βιέπνπκε φηη είλαη ζε άζιηα θαηάζηαζε ε θαηλνχξγηα, ππνηίζεηαη φηη έρεη ηε 

δπλαηφηεηα, θαληάδνκαη φηη ηελ έρεη, αιιά ήδε θαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα 

αδπλακία γηα λα πάεη κπξνζηά. 

  Καη αλ ην ζέκα απηφ ζα πάεη ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ή φρη. 

Πνηνο ζα πινπνηήζεη ινηπφλ φιν απηφ ην πξφγξακκα ην νπνίν απφ  κηα 

νπηηθή γσλία θαθφ δελ θαίλεηαη, αιιά κε δπν ηξεηο αλζξψπνπο πνπ έρεη ην 

ζπγθεθξηκέλν Σκήκα, δελ λνκίδσ φηη έρνπκε ηε δπλαηφηεηα. Καη ην ζχλνιφ ηνπ 

είλαη 404.577 € καο ήξζε ε εηζήγεζε ρηεο ην κεζεκέξη θαη ε κία θαη ε άιιε, 

άξα πξψηνλ πάκε ζην Γ.. ην ζέκα; Έρνπκε ηε δπλαηφηεηα ηεο πινπνίεζεο ή 

είλαη κηα θνχζθα, θάηη πνπ απιά παίδεη επηθνηλσληαθά; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Καη θάηη άιιν ξσηήζαηε, ηξία ξσηήζαηε. Όρη; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δίπα θαη γηα ηελ ηζηνζειίδα, ηη γίλεηαη κε ηελ ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ, γηαηί είλαη ζηα καχξα ηεο ηα ράιηα. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Να απαληήζσ ζηνλ θ. Αλεκνγηάλλε ή λα πεξηκέλσ ηνπο 

ππφινηπνπο; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Να απαληάκε λα θιείλνπκε έλαλ – έλαλ. 

Ζ. ΣΑΦΑ: Σν αλ ζα πάεη ζην Γ.. απηφ ζα καο ην πεη ν θ. Πιέζζαο, ν θ. 

Γήκαξρνο δελ ην γλσξίδσ απηφ. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Σα ζέκαηα ησλ πξνκεζεηψλ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

Ζ. ΣΑΦΑ: Θα ην δνχκε. Γελ κπνξψ λα απαληήζσ ζε απηφ, λα δνχκε ηελ 

θαηλνχξγηα λνκνζεζία. 
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  Σν πνηνο ζα ην πινπνηήζεη. Απηφ ην πινπνηεί ν αλάδνρνο θαη 

νπζηαζηηθά νη ππάιιεινη ηνπ Γήκνπ ην Σκήκα πιεξνθνξηθήο πξνθαλψο 

θπξίσο βιέπνπλ ηα reports. Αιιά είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα ηα ηξέμεη 

φια απηά θαη λα επηθνηλσλήζεη ηηο επηρεηξήζεηο θαη λα θάλεη ηηο εθπαηδεχζεηο 

θαη λα παξαθνινπζεί ηα reports θαη λα ηα δίλεη. Δίλαη κέζα ζηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπ θαη είλαη γηα ηξία ρξφληα απηέο νη ππνρξεψζεηο. 

  Γηα ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ αλ έρεη θάπνηεο ειιείςεηο είλαη 

πνιχ θαηλνχξγην ην ινγηζκηθφ κε ην νπνίν έρεη θηηαρηεί θαη  κπνξεί λα 

ζεθψζεη φ,ηη θαη λα βάιεηο κέζα. Μπνξεί λα βιέπεηε θάπνπ λα κελ 

ελεκεξψλεηε ζε θάπνηα ζέκαηα, δελ μέξσ, αιιά απηφ είλαη άζρεην κε ηελ 

ηερλνινγία ηεο ηζηνζειίδαο. Η ηζηνζειίδα ηα ζεθψλεη φια. Καη ζπλδέεηαη 

πξνθαλψο κε ηα ππνζπζηήκαηα. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Κχξηε Σάθα, ζην site ηνπ Γήκνπ αλ δείηε ηψξα, είλαη έλα 

slide ην νπνίν είλαη θελφ. Απιά κπείηε λα ην δείηε. Δίλαη δχζθνιν γηα λα βξεηο 

πξάγκαηα, κε δηαθσλήζνπκε ζε απηφ. Δίζηε ηεο δνπιεηάο, κπείηε λα ην δείηε.  

Ζ. ΣΑΦΑ: Σν ζεσξψ πνιχ ρξεζηηθφ. Αλ δελ έρεη ελεκεξσζεί γηα θάπνηα 

ζέκαηα δελ κπνξψ λα απαληήζσ ηψξα. Πάλησο είλαη πνιχ ρξεζηηθφ site, 

λέαο ηερλνινγίαο θαη εχθνιν ζηελ πινήγεζή ηνπ.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Μπνξεί λα έρεη ηε δπλαηφηεηα, ην απνηέιεζκα κεηξάεη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη λσξίο αθφκε θ. Αλεκνγηάλλε, θνξηψλεηαη ζπλερψο απηφ 

γηαηί έρεη πξνθχςεη ηηο ηειεπηαίεο εβδνκάδεο. Αο πεξηκέλνπκε ιίγν. Πάλησο 

απφ ηηο πην ζχγρξνλεο πιαηθφξκεο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί.  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Γελ δηαθσλψ γηα ηελ πιαηθφξκα, ην απνηέιεζκα 

κηιάσ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Δίλαη λσξίο αθφκε. Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Πξνζσπηθά εγψ είκαη ππέξ ηεο κεηάβαζεο ζηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε ηνπ Γήκνπ ζε φια ηα επίπεδα. Καη κάιηζηα έρνπκε 

θαζπζηεξήζεη πάξα πνιχ. ζα πξέπεη φκσο λα παξαδερηνχκε φηη κε ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ην status πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζην Γήκν καο, είλαη 

δχζθνιε ε παξάιιειε πφξεπζε ζε απηή ηελ ηξηεηία, κε απηά ηα νπνία ζε ηξία 

ρξφληα ζα είλαη έηνηκα.  



ΤΝΔΓΡΙΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ – 25/1/2023 

 

 

7 

  Δπαλαιακβάλσ είκαη ππέξ ηεο κεηάβαζεο ηνπ Γήκνπ ζηελ 

ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ζηελ φιε ςεθηαθή θαηάζηαζε ηεο ζχγρξνλεο 

θαη ηεο κέιινπζαο επνρήο. Θα πξέπεη φκσο λα παξαδερηνχκε φηη ην status 

πνπ ππάξρεη ζήκεξα ζην Γήκν καο ζα αδπλαηεί ζην άκεζν κέιινλ λα 

αληαπνθξηζεί ζηηο λέεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη.  

  Έηζη ζα πξέπεη λα δξνκνινγήζνπκε πξνζιήςεηο εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ πάλσ ζηα ειεθηξνληθά θαη ζηα ςεθηαθά, έηζη ψζηε λα ππάξμεη 

ζηελ θαηάιιειε επνρή πνπ φια απηά ζα σξηκάζνπλ θαη ην αληίζηνηρν 

πξνζσπηθφ, πνπ ζα ηξέμεη απηέο ηηο θαηαζηάζεηο.  

  Γηφηη ζα ππάξμνπλ ηέηνηεο εμειίμεηο πνπ δελ ζα κπνξέζνπκε λα 

ηηο αθνινπζήζνπκε, αλ δελ ππάξμεη θαη κηα παξάιιειε ελέξγεηα ε νπνία ζα 

ζπκπνξεπηεί, έηζη ψζηε θάπνηα ζηηγκή ν Γήκνο καο λα είλαη παλέηνηκνο ζηηο 

ζχγρξνλεο απαηηήζεηο ηεο επνρήο ηνπ κέιινληνο. Καη είκαη ππέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καιεκέξα θαη απφ εκέλα. Πάληα φ,ηη γίλεηαη γηα λα 

θαιπηεξεχζεη ηε δσή θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ πνιηηψλ, καο βξίζθεη 

ζχκθσλνπο. Η πξψηε εξψηεζε γηα ηνλ θ. Σάθα είλαη ε εμήο: αθνξά ηνπο 

πνιίηεο ή ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Γήκνπ, ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ; 

Ζ. ΣΑΦΑ: Αθνξά θαη πνιίηεο θαη δεκφηεο θαη επηρεηξήζεηο γηαηί δίλεη θίλεηξα 

λα δνπλ πσο κπνξνχλ λα ηδξχζνπλ κηα λενθπή επηρείξεζε, κηιάκε λενθπήο 

επηρεηξεκαηηθφηεηα, δελ είλαη κφλν γηα πθηζηάκελεο επηρεηξήζεηο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Οη φξνη δηαθήξπμεο πνπ καο είπαηε κε ηε 

βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ απφ ηελ πξφζθιεζε πξνβιέπνληαη;  

Ζ. ΣΑΦΑ: Απφ φ,ηη γλσξίδσ λαη. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Οη φξνη δηαθήξπμεο δελ έρνπλ γίλεη απφ εκάο.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Απηφ απνδεηθλχεη εθείλα πνπ είπα πξηλ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Πξνβιέπεηαη απφ ην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο». 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηφ ξσηάσ, δειαδή ε βαζκνιφγεζε είλαη απφ πάλσ, 

δελ είλαη δηθή καο.  

  Δδψ ιέκε ηψξα «έγθξηζε κειέηεο». Η κειέηε πφζν θφζηηζε;  

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Η κειέηε πξνθαλψο ήξζε έηνηκε, απφ φ,ηη θαηάιαβα. 
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Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Γελ μέξσ. Καη πνηνο ηελ έθαλε; Απηφ ξσηάσ. Γηαηί 

εκείο εγθξίλνπκε ηψξα απηή ηε ζηηγκή ηε κειέηε. σζηά; Σν πνζφ ηεο κειέηεο 

θαη νη φξνη δηαθήξπμεο είλαη ην επφκελν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Απηφ ην έξγν θαη ην επφκελν ην νπνίν ζα ζπδεηήζνπκε κεηά, 

είλαη απφ ην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» εγθεθξηκέλν, πνπ ζεκαίλεη φηη 

φηαλ ππνβάιιακε ηελ πξφηαζε, δελ ππνβάιιακε έλα απιφ ραξηί ππνβάιιακε 

κειέηε θαη άξα είλαη εγθεθξηκέλε θαη απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή. 

  Οη κειέηεο έγηλαλ απφ ηελ Τπεξεζία ζε ζπλεξγαζία κε 

ζχκβνπιν ν νπνίνο πιεξψζεθε φρη απφ ην Σακείν ηνπ Γήκνπ, απφ ην 

πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο» απφ ηε ζηηγκή πνπ καο εγθξίζεθε. Άξα 

θφζηηζε κεδέλ.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Κφζηηζε ινηπφλ θάπνηα ρξήκαηα ηα νπνία δελ είλαη 

ηνπ Γήκνπ είλαη απφ ην πξφγξακκα «Αληψλεο Σξίηζεο», είλαη απφ ηνλ 

θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη ξσηάσ πφζα είλαη απηά ηα ρξήκαηα θαη πνηνο 

ήηαλ ν κειεηεηήο. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Σα ρξήκαηα ήηαλ 5.000 € πιένλ ΦΠΑ θαη ππήξμε έλαο 

ζχκβνπινο φπσο ζε φινπο ηνπο Γήκνπο ν νπνίνο ζπλεξγάζηεθε … 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπνγξάθεηαη απφ απηφλ; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Όρη. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απφ πνηνλ; Απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ Γήκνπ; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Απφ ηνπο ππαιιήινπο βέβαηα. πλεπηθνπξνχλ νη ζχκβνπινη ζε 

φια ηα πξνγξάκκαηα. ε φια ηα πξνγξάκκαηα ππάξρεη ζχκβνπινο, ν νπνίνο 

ζπλεπηθνπξεί ηηο Τπεξεζίεο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα ηψξα εγθξίλνπκε ην πνζφ ηεο κειέηεο, ηηο 5.000 € 

ζε πξψηε θάζε θαη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Όρη. Σε κειέηε θαη ην πνζφ ην νπνίν έρεη πιεξσζεί ν εμσηεξηθφο 

ζπλεξγάηεο έρνπλ εγθξηζεί απφ ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Αληψλεο Σξίηζεο» θαη έρνπκε πιεξσζεί ήδε ην πνζφ ηεο κειέηεο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη, επραξηζηψ γηα ηε δηεπθξίληζε. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Να ζπκπιεξψζσ θάηη. Δθ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ θαη  κφλν 

απνδεηθλχεηαη ην αιεζέο φζσλ είπα πξηλ. Γειαδή δελ ππάξρεη ην αλζξψπηλν 

δπλακηθφ ζε επίπεδν ΟΣΑ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ κέιινληνο 

παξαδείγκαηνο ράξηλ ζηε ζχληαμε ησλ κειεηψλ πνπ ζήκεξα ζπδεηάκε. 

  Δίλαη επηηαθηηθή αλάγθε πέξα απφ ηελ πξνψζεζε απηνχ ηνπ 

ζέκαηνο ζεηηθά, λα δνχκε θαη ηηο πξνζιήςεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζην Γήκν 

καο κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ζηελ ςεθηαθή απξηαλή δηαθπβέξλεζε ηνπ 

Γήκνπ καο. δηφηη φηαλ απηφ επηηεπρζεί, φρη κφλν επηρεηξήζεηο, φρη κφλν ηα 

ΚΑΠΗ, φρη κφλν ηα Ννζνθνκεία, ζα κπνξέζνπλ λα δηαζπλδεζνχλ κε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ηνπηθήο Αξρήο κε ηηο γχξσ Αξρέο, κε ηηο ππεξθείκελεο Αξρέο, 

ρσξίο λα ππάξρεη ε ραξηνχξα ηνπ ζήκεξα θαη ηα εκπφδηα πνπ αληηκεησπίδεη ν 

θάζε πνιίηεο. Δπραξηζηψ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Η δηαπίζησζε ηνπ θ. Γξεηδειηά είλαη ζσζηή, άιισζηε απηφ 

ηέζεθε θαη ζην ηειεπηαίν πλέδξην ηεο ΚΔΓΔ ζην Βφιν, αιιά θαη ζε θαη’ ηδίαλ 

ζπδεηήζεηο πνπ θάλνπκε κε ηνπο Τπνπξγνχο. Η ηειεπηαία πεξίνδνο ζέιεηε 

ιφγσ θνξσλντνχ, ζέιεηε ιφγσ ησλ εμειίμεσλ γεληθφηεξα ηεο ςεθηαθήο 

θνηλσλίαο, δεκηνχξγεζε κηα αιινπξφζαιιε θαηάζηαζε λα ηξέρνπκε πίζσ 

απφ ηα γεγνλφηα. 

  Η δηαπίζησζε φισλ ήηαλ φηη βαίλνπκε βέβαηα πξνο απηή ηελ 

θνηλσλία ηεο ςεθηαθήο δηαθπβέξλεζεο, αιιά ρσξίο ηα θαηάιιεια φπια, φπσο 

δηαπίζησζε θαη ν θ. Γξεηδειηάο, ηα εξγαιεία. Σα εξγαιεία είλαη νη ππάιιεινη. 

Δίλαη θνηλή δηαπίζησζε θαη ζηελ ΠΔΓΑ κε ηελ νπνία ζπδεηήζακε, πξέπεη νη 

Γήκνη λα εληζρπζνχλ κε θαηάιιειν πξνζσπηθφ.  

  Δπνκέλσο ίζσο απηφ είλαη έλα πξφθξηκα θαη έλαο κνριφο 

πίεζεο πξνθεηκέλνπ νη πξνζιήςεηο πνπ ζα γίλνληαη απφ εδψ θαη πέξα λα 

έρνπλ θαη απηφ ην πξφζεκν ησλ θαηάιιεια θαηαξηηζκέλσλ ππαιιήισλ. 

Κχξηνη ζπλάδειθνη ςεθίδνπκε. 

Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο; 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Δκείο ζα απέρνπκε θαη ζα ηνπνζεηεζνχκε ζην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην, γηαηί είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο; 
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη νκφθσλα κε κηα απνρή.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 1ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη όπυν μελέηηρ και 

καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηη 

ύμβαζη «Δςθςείρ εθαπμογέρ, ζςζηήμαηα και πλαηθόπμερ για ηην 

πολιηική πποζηαζία – αζθάλεια, ςγεία - ππόνοια, ηλεκηπονική 

διακςβέπνηζη, εκπαίδεςζη - πολιηιζμό – ηοςπιζμό και πεπιβάλλον» ζηο 

πλαίζιο ηηρ Ππόζκληζηρ ΑΣ Ο8 με Ανοικηή Γιαδικαζία μέζυ ΔΖΓΖ 

με εκηιμώμενη αξία 326.272,50 € Δςπώ (πλέον  ΦΠΑ 24%)» εγκπίνεηαι 

ΟΜΟΦΩΝΑ και καηαγπάθεηαι μια αποσή ηος κ. Ανεμογιάννη. 

 

2ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη όπυν μελέηηρ και καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ  

ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηη ύμβαζη  

«ύζηημα Ππόγνυζηρ Τγείαρ Δςπαθών Ομάδυν λόγυ πανδημίαρ 

COVID-19» ζηο πλαίζιο ηηρ Ππόζκληζηρ ΑΣ Ο8 με Ανοικηή Γιαδικαζία 

μέζυ ΔΖΓΖ με εκηιμώμενη αξία 125.376,40 € (ζςμπ. ΦΠΑ 24%)» 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Απηφ είλαη ην 2ν ππνέξγν ηεο ίδηαο πξφηαζεο ζηελ πξφζθιεζε 

8, άξα είλαη κέξνο ηεο δνπιεηάο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ Τπεξεζηψλ κε ηνλ 

ζχκβνπιν πνπ πιεξψζεθε απφ ην πξφγξακκα, γηα λα πξνιάβσ ίζσο θάπνηα 

απνξία ηνπ θ. Σνκπνχινγινπ. 

  Σν έξγν είλαη ε πξνκήζεηα πεξίπνπ 200 ξνινγηψλ ηχπνπ smart 

watch καδί κε κηα πιαηθφξκα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ. Απηά ηα ξνιφγηα είλαη 

εηδηθά θαη θαηακεηξνχλ δηάθνξεο παξακέηξνπο ηεο πγείαο ησλ σθεινχκελσλ, 

δειαδή απηά ηα ξνιφγηα ζα δνζνχλ ζε σθεινχκελνπο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Βνήζεηα ζην πίηη», πνπ νη ζπκπνιίηεο καο είηε κέλνπλ κφλνη ηνπο, είηε 

έρνπλ αλάγθε θάπνηαο ηδηαίηεξεο θξνληίδαο, ζα είλαη ζπλδεδεκέλα κε κηα 

θεληξηθή πιαηθφξκα πνπ ζα παξαθνινπζείηαη απφ ηελ Κνηλσληθή Τπεξεζία, 

ζα παξαθνινπζνχληαη νη δηάθνξεο παξάκεηξνη ηεο πγείαο ηνπο, ζα ππάξρεη 
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θνπκπί παληθνχ πνπ αλ ν σθεινχκελνο αηζζαλζεί θάπνηα αδηαζεζία, 

ιηπνζπκήζεη, ή ρηππήζεη, εηδνπνηείηαη απηφκαηα ζηελ Τπεξεζία πξνθεηκέλνπ 

λα ζπλδξάκεη θαη λα δεη ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη. 

  Δπίζεο ζα ππάξρεη ελζσκαησκέλν GPS ζε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρεη θάπνηνο σθεινχκελνο κε άληα, νπφηε ζε πεξίπησζε πνπ ραζεί ν 

άλζξσπνο ζα κπνξεί άκεζα λα εληνπηζηεί. Δλψ ζα ζπλδέεηαη θαη κε φζνπο 

σθεινχκελνπο έρνπλ θάπνηνπο αλζξψπνπο 1νπ ή 2νπ βαζκνχ ζπγγέλεηαο, ζα 

ζπλδένληαη φια απηά θαη κε ην ηειέθσλν απηψλ πνπ ζα έρνπλ δεισζεί σο 

άλζξσπνη πνπ παξαθνινπζνχλ ηνπο σθεινχκελνπο, νχησο ψζηε αλ ν 

παηέξαο, ε κεηέξα, ν ζείνο είλαη σθεινχκελνο λα κπνξεί λα εηδνπνηείηαη ην 

ζπγγεληθφ πξφζσπν κέζα απφ απηή ηελ εθαξκνγή, φηη θάηη ζπκβαίλεη θαη ζα 

πξέπεη λα ζπλδξάκεη άκεζα, γηαηί ε δσή ηνπ ζπγγελή ηνπ είλαη ζε θίλδπλν. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Αλεκνγηάλλεο έρεη ηνλ ιφγν. 

Γ. ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ: Ννκίδσ φηη είλαη πνιχ ρξήζηκν, φπσο θαη ην 

πξνεγνχκελν, απιά ζεσξψ φηη είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Γξεηδειηάο έρεη ηνλ ιφγν. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ θαηάιαβα, νη 125.000 € είλαη γηα ηε κειέηε ησλ φξσλ, ή 

γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ εηδψλ απηψλ; 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Λέθθαο έρεη ηνλ ιφγν. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Σν έξγν είλαη ε πξνκήζεηα ηεο πιαηθφξκαο, ησλ ξνινγηψλ θαη 

νχησ θαζεμήο. Γελ είλαη ε κειέηε, είλαη ην ίδην ην έξγν, δειαδή ε πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ση άιιν παξαθνινπζεί θ. Λέθθα; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Όια απηά πνπ πεξηέγξαςα πξηλ. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Άλζξσπνη πνπ έρνπλ θαξδηά, δάραξν ηα παξαθνινπζεί. 

Δίλαη πνιχ παιηφ απηφ … 

Α. ΛΔΚΚΑ: Δπίπεδν νμπγφλνπ θαη ηα ινηπά. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Ναη αιιά έηζη φπσο είλαη εδψ γξακκέλν, ιέηε «Έγθξηζε 

φξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ δηαθήξπμεο», δελ γξάθεηε θαη γηα ηελ 

πξνκήζεηα. 

Α. ΛΔΚΚΑ: ηε κειέηε πεξηγξάθεηαη θαη ζηα ηεχρε δηαθήξπμεο. 
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Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: ηε κειέηε κπνξεί λα πεξηγξάθεηαη, ζην εηζαγφκελν ζέκα 

δελ πεξηγξάθεηαη. Γελ κπνξεί λα απνθαζίδνπκε γηα θάηη, πνπ δελ γξάθεηαη 

ζηελ εηζήγεζε. Κάλσ ιάζνο; 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: ηελ εηζήγεζε αλαθέξεηαη. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Με αλνηρηή δηαδηθαζία κέζσ ΔΗΓΗ κε εθηηκψκελε αμία 

125.376,40 €. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σφηε έρεηο θάλεη εζχ ιάζνο, Κψζηα. Γελ ζέισ λα ζε ζίμσ, 

γηαηί μέξσ φηη είζαη αθξηβνδίθαηνο ζε φια, κελ θαζπζηεξείηε ηα ζέκαηα δηφηη 

φπσο είλαη γξακκέλν εδψ ζηελ πξφζθιεζε, ιέεη «Έγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη 

θαηάξηηζεο φξσλ δηαθήξπμεο…» σο εδψ ην θαηαιαβαίλσ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ 

έρεη πιεξσζεί ν κειεηεηήο γηα λα εηνηκάζεη ηε κειέηε θαη ηεο νπνίαο δεηείηαη 

ζήκεξα ε έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο, δελ αλαθέξεηαη θαη πξνκήζεηα. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Σν έρνπκε πξνζζέζεη ζηελ εηζήγεζε ηνπ ζέκαηνο. 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σέινο πάλησλ, απφ πιεπξάο κνπ είκαη ππέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ έρεη ηνλ ιφγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μαο είπε ν θ. Λέθθαο φηη είλαη κηα πιαηθφξκα θαη ζα 

γίλεη κηα πξνκήζεηα 200 ξνινγηψλ smart watch. Η πξψηε εξψηεζε, αθνξά 

κφλν ηνπο σθεινχκελνπο ή γεληθά ηνπο πνιίηεο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Σε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλζξψπσλ. 

Α. ΛΔΚΚΑ: σζηά. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δπίζεο ε δεχηεξε εξψηεζε, είζηε ζε ζέζε λα καο 

πείηε πφζνη σθεινχκελνη είλαη απηή ηε ζηηγκή ζην Γήκν καο θαηαγεγξακκέλνη; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Καη γη' απηφ ππνβάιιακε ηελ πξφηαζε ηφηε κε ηελ Κνηλσληθή 

Τπεξεζία λνκίδσ ήηαλ θαηαγεγξακκέλνη νη σθεινχκελνη ηνπ «Βνήζεηα ζην 

πίηη» γχξσ ζηα 180 άηνκα.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα ηνπο πεξηιακβάλνπκε φινπο. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Ναη.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη έλα ηξίην: είλαη αλνηρηή ε πιαηθφξκα, νη 200 

κπνξνχλ λα γίλνπλ αχξην 300; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Γελ είλαη 180, είλαη πνιχ πεξηζζφηεξνη. 
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Α. ΛΔΚΚΑ: Οη θαηαγεγξακκέλνη σθεινχκελνη ηνπ «Βνήζεηα ζην πίηη» ήηαλ 

ηφηε. Γηαηί βάζεη απηνχ ππνβάιιεηο θαη ηελ πξφηαζε. Γελ κπνξείο λα πεηο φηη 

ζα Γήκνο εθηηκψ φηη ζέισ 500. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: ζέισ λα πσ φηαλ ε πιαηθφξκα απηή κπεη ζε 

ιεηηνπξγία ζηελ πξάμε, είλαη αλνηρηή πιαηθφξκα, κπνξεί λα πξνζηεζνχλ 

άηνκα; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Βέβαηα. Με λέα πξνκήζεηα ξνινγηψλ, ε πιαηθφξκα θνπκπψλεη 

φζα ξνιφγηα ζέιεηο. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Καη έλα ηειεπηαίν, επεηδή είλαη πξνκήζεηα ξνινγηψλ 

ζπγθεθξηκέλσλ πξνθαλψο, ζα ήηαλ θαιφ, δελ μέξσ δελ είκαη εηδηθφο, λα κελ 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηαο ηα ξνιφγηα, δειαδή λα είλαη αλνηρηά. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Η δηαδηθαζία πνηα είλαη. Όηαλ ππνβάιιακε ηελ πξφηαζε γηα λα 

καο εγθξηζεί, είρακε θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά λα κεηξάεη νμπγφλν, πίεζε, 

παληθφ, ην GPS, απηά ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά βάζεη απηψλ ζα γίλεη θαη ε 

πξνκήζεηα. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Δληάμεη.  

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπάξρεη ηαηξηθή πξψηα ζπληαγή πεξί απηψλ;  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Απηή ε κειέηε πφζν ζηνίρηζε; Θπκάζηε; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Δίλαη απηφ πνπ είπα. Δίλαη ν ζχκβνπινο γηα θάζε πξφηαζε πνπ 

ππνβάιιακε, αο πνχκε ε πξφζθιεζε απηή έρεη ηέζζεξα ππνέξγα. Ο 

ζχκβνπινο πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε απφ ην «Αληψλεο Σξίηζεο» πήξε 5.000 € 

είηε ηα ππνέξγα είλαη ηέζζεξα, είηε δεθαηέζζεξα, είηε έλα. Γηαηί πάεη αλά 

πξφζθιεζε, φρη αλά ππνέξγν. 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Μάιηζηα θαηάιαβα. Ήηαλ ν ίδηνο ζχκβνπινο; 

Α. ΛΔΚΚΑ: Έλαο αλαιακβάλεη φιν ην παθέην.  

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Άξα ιέηε ηε κειέηε ηελ έθαλε έλαο ζηελ πξφζθιεζε 9 

κε ηα ηέζζεξα ππνέξγα. 

Α. ΛΔΚΚΑ: Σηο κειέηεο ηηο θάλεη ε Τπεξεζία απιά ζπλεπηθνπξεί ν 

άλζξσπνο, φπνηνο θη αλ είλαη απηφο. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηνη ζπλάδειθνη ςεθίδνπκε.  
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Γιεξάγεηαι ονομαζηική τηθοθοπία 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Κχξηε Αλεκνγηάλλεο, ην γλσζηφ; σζηά. Ο θ. Γξεηδειηάο; 

Π. ΓΡΔΣΕΔΛΗΑ: Τπέξ. 

ΓΖΜΑΡΥΟ: Ο θ. Σνκπνχινγινπ; 

Κ. ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ: Τπέξ. 

ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: Δίλαη νκφθσλα κε κηα απνρή.  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 2ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη όπυν μελέηηρ και 

καηάπηιζη όπυν διακήπςξηρ ανοικηού ηλεκηπονικού διαγυνιζμού για ηη 

ύμβαζη «ύζηημα Ππόγνυζηρ Τγείαρ Δςπαθών Ομάδυν λόγυ 

πανδημίαρ COVID-19» ζηο πλαίζιο ηηρ Ππόζκληζηρ ΑΣ Ο8 με Ανοικηή 

Γιαδικαζία μέζυ ΔΖΓΖ με εκηιμώμενη αξία 125.376,40 € (ζςμπ. ΦΠΑ 

24%)» εγκπίνεηαι ΟΜΟΦΩΝΑ και καηαγπάθεηαι ηος κ. Ανεμογιάννη. 

 

3ο ΘΔΜΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

«Έγκπιζη 2ος Α.Π.Δ., 2ος Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. και ζύνατηρ 1ηρ ..Δ. ηος έπγος 

«Αζηική ανάπλαζη και πποζηαζία πεπιβάλλονηορ εςπείαρ πεπιοσήρ 

ιζηοπικού κένηπος Γημοηικήρ Δνόηηηαρ Νέαρ Φιλαδέλθειαρ»  

(Α.Μ.: 161/2021)»  

ΓΖΜΑΡΥΟ: Σο 3ο θέμα ημεπήζιαρ διάηαξηρ «Έγκπιζη 2ος Α.Π.Δ., 2ος 

Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. και ζύνατηρ 1ηρ ..Δ. ηος έπγος «Αζηική ανάπλαζη και 

πποζηαζία πεπιβάλλονηορ εςπείαρ πεπιοσήρ ιζηοπικού κένηπος 

Γημοηικήρ Δνόηηηαρ Νέαρ Φιλαδέλθειαρ» (Α.Μ.: 161/2021)» 

ΑΠΟΤΡΔΣΑΗ. 

 

  αο επραξηζηψ πνιχ θχξηνη ζπλάδειθνη, θαη θαιή ζπλέρεηα ζε 

φινπο. Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε.  

 

ΛΖΞΖ ΔΡΓΑΗΩΝ 
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Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 

ΗΩΑΝΝΖ ΒΟΤΡΟ 

 

ΣΑ ΜΔΛΖ 

 

ΚΟΤΣΑΚΖ ΜΗΥΑΛ    ΣΑΦΑ ΖΛΗΑ 

 

ΛΔΚΚΑ ΑΘΑΝΑΗΟ    ΚΟΠΔΛΟΤΟ ΥΡΖΣΟ 

 

ΑΝΔΜΟΓΗΑΝΝΖ ΓΗΩΡΓΟ   ΣΟΜΠΟΤΛΟΓΛΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ 


