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ΑΛΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ «ΓΗΑΤΓΔΗΑ» ΘΑΗ ΣΖΛ «ΔΦΖΚΔΡΗΓΑ ΣΖ  

ΘΔΚΑ: «Έληαμε ππεξεζηώλ είζπξαμεο νθεηιώλ Γήκνπ ζην Γηαηξαπεδηθό 

ύζηεκα (ΓΗΑ) πξνο δηεπθόιπλζε ηωλ ειεθηξνληθώλ πιεξωκώλ»  

 
Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο, ζπλήιζε ζε 
Ππλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο ζηα πιαίζηα ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από ηνλ 
θνξσλντό, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. 
Α΄/11-3-2020) θαη ηεο αξηζ. 40 εγθπθιίνπ ηνπ Ξ.ΔΠ.  ζήκεξα ζηηο 20.5.2020, 
εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 7 κ.κ., ύζηεξα από ηελ αξηζ. πξση. 9459/14-5-2020 
έγγξαθε πξόζθιεζε (Αξ. Ξξόζθιεζεο 6/2020) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνύ θ. 
Ιύζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη 
επηδόζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθό ζε θάζε Πύκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη 
ζηνπο  Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο 
Σαιθεδόλαο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξόγξακκα 
Θαιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4555/18 
(«Θιεηζζέλεο Η»). 

O Γήκαξρνο : ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
Ν Ξξόεδξνο : ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ 
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΧΡΓΗΟ ΑΛΑΓΛΧΣΟΤ (από ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο κέρξη 
θαη ην 1ν ζέκα ηεο Ζ.Γ.). 

 
 

  ΤΠΖΡΔΗΑ» ΣΖΛ ΗΣΟΔΙΗΓΑ ΣΟΤ 
ΓΖΚΟΤ 
 
Βαζκόο Αζθαιείαο: Αδηαβάζκεην 
Βαζκόο πξνηεξαηόηεηαο: Θαλνληθό 
Σξόλνο δηαηήξεζεο: Πην δηελεθέο 
 
ΟΡΘΖ ΔΠΑΛΑΙΖΦΖ (ωο πξνο ηελ 
εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ) 

ΔΙΙΖΛΗΘΖ   ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
NOMO ΑΣΣΗΘΖ 

 
ΓΖΚΟ 

Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 

 
 

   
Αξ. Απόθαζεο: 39/2020 
 
Αξ. Ξξσηνθόιινπ: 10106/25-5-2020 

Γ/ΛΖ ΓΗΟΗΘΖΣΗΘΧΛ ΤΠΖΡΔΗΧΛ 
Σκήκα Τπνζηήξημεο  
Πνιηηηθώλ Οξγάλωλ  

 
Γξαθείν Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
 
Σαρ. Γ/λζε:   Γεθειείαο 97 
                     143 41 Λ. Φηιαδέιθεηα 
Πιεξνθνξίεο: Ξιέζζαο Θσλ/λνο 
Σει.: 213-2049085-086, 213-2049000 
FAX:  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               kgeorgamli@gmail.com 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΠΑΚΑ 
 
Από ηα Ξξαθηηθά ηεο από 20.5.2020 
ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 7/2020 ηνπ Γ.Π. 
ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδόλαο, ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην 
παξαθάησ ζέκα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
mailto:kgeorgamli@gmail.com
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Ζ Γξακκαηέαο : ΑΛΘΖ ΠΑΠΑΘΧΣΑ (από ην 2ν ζέκα ηεο Ζ.Γ. κέρξη ην πέξαο ηεο 
Ππλεδξίαζεο) 

 
 

ΤΛΘΔΖ  ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ  ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
 

ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ                                             
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ  

ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  

ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ  ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ  

ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ  

ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ  

ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ 

ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  

ΘΝΡΠΑΘΖΠ  ΚΗΣΑΖΙ  

ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ  ΣΟΖΠΡΝΠ  

 

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ 
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ  

ΞΑΞΑΙΝΘΑ  ΔΡΣΗΑ  

ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ 

ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  
ΛΡΑΡΠΖΠ  ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ 

ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ  

ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ  

ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ  

ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ  

ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ  
 

ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ 

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ 
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ  

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ  ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ  

ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ  

ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  

ΓΘΝΚΑ  ΓΑΛΑΖ-ΔΑ  

ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ 

ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ 

ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ  

ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ  

 
 
Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, 
ηεξώληαο ηα πξόρεηξα πξαθηηθά απηνύ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ1 Γηνηθεηηθνύ, 
κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010 
«Ξξόγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 33 κειώλ ήηαλ 32 παξόληεο 
θαη 1 απνύζα, σο αθνινύζσο: 
 
 

ΓΖΚΑΡΥΟ :   ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 

 

          ΠΑΡΟΛΣΔ                                                          ΑΠΟΛΣΔ ________ 
    

Γεωξγακιήο  Ιύζζαλδξνο                                 Παπαινπθά  Δπηπρία  

Σάθαο Ζιίαο  

Γξακκέλνο ππξίδωλ  

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο  

Παπαθώζηα Αλζή  

Θνζθνιέηνο ωηήξηνο  

Κπεξδέζεο ππξίδωλ  

Κπίγαιεο Θωλζηαληίλνο 

Θαξαβίαο Γεώξγηνο  

Θνπηζάθεο  Κηραήι  

Θνπεινύζνο  Υξήζηνο  

Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο  

Αλαληάδεο Ληθόιανο 

Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο  
Ληάηζεο  Θωλζηαληίλνο  
Θαιακπόθεο Ηωάλλεο 

Δκκαλνπήι Γαλάε  

Γξεηδειηάο Παληειήο  
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Γξεηδειηάο Υξήζηνο  

Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο  

Ιαδαξίδεο Πέηξνο  

Ιέθθαο Αζαλάζηνο 

Σνκπνύινγινπ-Ιεωληδόπνπινο Υαξάιακπνο  

Σνκπνύινγινπ  Θωλζηαληίλνο  

Αζαλαζόπνπινο Παλαγηώηεο  

εξεηάθεο Ληθόιανο  

Γθνύκα  Γαλάε-Δύα  

Εαραξηάδεο Ηωάλλεο  

Θωλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

Γνύιαο Αιέμαλδξνο 

Οπζηακπαζίδεο Ηωάλλεο  

Αιεθξαγθή νθία  

 
 

 Κε νκόθσλε απόθαζε ηνπ Πώκαηνο (θαη κε ηελ θαηαγξαθή 4 «ΞΑΟΩΛ» από ηνπο 

Γεκ. Ππκβνύινπο θ.θ. Λ.Πεξεηάθε, Γ.Δ.Γθνύκα, Η.Εαραξηάδε θαη Η.Νπζηακπαζίδε) 

ην 7ν ζέκα ηεο Ζ.Γ. πξνηάρζεθε θαη ζπδεηήζεθε σο 1ν κεηαμύ ησλ ζεκάησλ 

απηήο, ελώ γηα ηα ινηπά ζέκαηα ηεξήζεθε ε ζεηξά κε ηελ νπνία απηά είραλ 

εγγξαθεί ζηελ Ζ.Γ. ηεο Ππλεδξίαζεο. 

 

Πξνζειεύζεηο-Απνρωξήζεηο : 

 

 Νη θ.θ. Α.Βαζηιόπνπινο, Λ.Αλαληάδεο, Γ.Αλεκνγηάλλεο, Θ.Ληάηζεο, Η.Θαιακπόθεο,, 

Γ.Δκκαλνπήι, Ξ.Γξεηδειηάο, Σ.Γξεηδειηάο θαη Γ.Αλαγλώζηνπ απνρώξεζαλ από ηε 

Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Νη θ.θ. Ξ.Ιαδαξίδεο, Η.Εαραξηάδεο θαη Η.Νπζηακπαζίδεο απνρώξεζαλ από ηε 

Ππλεδξίαζε κεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 2νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.. Ν 

ηειεπηαίνο εμ απηώλ επαλαπξνζήιζε ζηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο 

θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 10νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 Ν θ. Α.Ιέθθαο απνρώξεζε από ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη 

πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. 

 

Απνπζίεο :  

 

Ζ Γεκνηηθή Πύκβνπινο θ.  Δ.Ξαπαινπθά απνπζίαδε δηθαηνινγεκέλα, έρνληαο ελεκεξώζεη 

ζρεηηθά ηνλ θ. Ξξόεδξν ηνπ Γ.Π.. 
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Ν θ. Ξξόεδξνο, παξνπζία ηνπ θ.  Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειώλ, θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκόζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ, ζην 3ν 

ζέκα ηεο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο. 

 

Νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ όξηζαλ, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ 

ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ., κε γξαπηή δήισζε πνπ ηνπο κνίξαζε ν Ξξόεδξνο ηνπ Γ.Π. θαη ηελ 

ζπκπιήξσζαλ ζρεηηθώο (βάζεη ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 3852/2010), ηνλ εηζεγεηή 

θαη ηνπο εηδηθνύο αγνξεηέο πνπ επηζπκνύλ λα κηιήζνπλ ζε θάζε ζέκα ηεο Ζ.Γ.  

 

3ν ΘΔΚΑ  Ζ.Γ.  

 

Ν θ. Ξξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 3ν Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε 
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 7409/30-3-2020 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ 
Νηθ. πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πώκα, κεηαμύ άιισλ, ηα αθόινπζα:  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 
ΘΔΚΑ: «πεξεζίεο Δίζπξαμεο Νθεηιώλ κέζσ Γηαηξαπεδηθνύ Ππζηήκαηνο θαη 

Γηεπθόιπλζε Ζιεθηξνληθώλ Ξιεξσκώλ» 

 

Ζ ρώξα καο αιιά θαη νιόθιεξε ε πθήιηνο δνθηκάδεηαη από ηελ εμάπισζε ηνπ λένπ 
θνξσλντνύ COVID-19. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα ππάξρεη πεξηνξηζκόο 
κεηαθηλήζεσλ γηα ηνπο πνιίηεο θαη θαη’ επέθηαζε γηα ηνπο δεκόηεο θαη θαηνίθνπο ηεο 
πόιεο καο. Κε γλώκνλα ηα παξαπάλσ θξίλεηαη πιένλ επηηαθηηθή ε αλάγθε – 
πεξηζζόηεξν από πνηέ – λα θάλεη ν Γήκνο καο ην ςεθηαθό άικα πνπ δελ έρεη 
πξαγκαηνπνηήζεη ηα ηειεπηαία ρξόληα. Πηα πιαίζηα απηά, ν Γήκνο νθείιεη λα 
κεξηκλήζεη ώζηε λα δηεπθνιύλνληαη νη νθεηιέηεο λα ηαθηνπνηνύλ ηηο νθεηιέο ηνπο 
πξνο ην δήκν από όπνπ θαη αλ βξίζθνληαη θάλνληαο ρξήζε ησλ επθνιηώλ ηεο 
ηερλνινγίαο. Γηα λα γίλεη απηό, πξέπεη λα εληαρζνύλ νη ππεξεζίεο είζπξαμεο νθεηιώλ 
ζην δηαηξαπεδηθό ζύζηεκα (ΓΗΑΠ) θαη αθνινύζσο λα αλαβαζκηζηεί ε πθηζηάκελε 
ινγηζηηθή εθαξκνγή ηνπ δήκνπ ώζηε λα δηεπθνιύλνληαη αιιά θαη λα θαηαρσξνύληαη 
απηόκαηα νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο. 
Ρα νθέιε πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ πεξηγξαθόκελε ππεξεζία είλαη ζπλνπηηθά ηα 
παξαθάησ:  
 
Γηα ην Γήκν: 
 
 Ξιήξεο, άκεζε θαη αλαιπηηθή πιεξνθόξεζε ηνπ Γήκνπ αλαθνξηθά κε ηηο 

θαηαβνιέο ησλ νθεηιεηώλ ηεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ΓΗΑΠ 

 Πεκαληηθή κείσζε ιεηηνπξγηθνύ, δηαρεηξηζηηθνύ θαη εηζπξαθηηθνύ θόζηνπο  
 Κείσζε ηνπ ξίζθνπ δηαρεηξηζηηθνύ ιάζνπο  
 Ραρύηεξε είζπξαμε ησλ νθεηιώλ θαη άκεζε ελεκέξσζε  
 Βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο δεκόηεο κέζσ πξνζθνξάο ελαιιαθηηθώλ 

δηθηύσλ πιεξσκήο 
 
Γηα ηνπο δεκόηεο ηνπ Γήκνπ: 
 Κείσζε ηνπ θόζηνπο θαη ρξόλνπ δηαρείξηζεο πιεξσκώλ 
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 Κείσζε ηνπ θόζηνπο από ηελ έθδνζε επηηαγώλ  
 Ραρύηεξε εμππεξέηεζε 
 
Νη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, εηδηθά κάιηζηα απηή ηε δύζθνιε πεξίνδν,  ππνζηεξίδνπλ 
ηελ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνύ ησλ επηζθέςεσλ ησλ δεκνηώλ ζε ρώξνπο 
ζπγρξσηηζκνύ, θάλνληαο ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθώλ θαη ςεθηαθώλ δηθηύσλ ηόζν ηεο 
ζπλεξγαδόκελεο ηξάπεδαο όζν θαη ησλ άιισλ ηξαπεδώλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ 
απινπνίεζε θαη απξόζθνπηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγώλ κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
Γήκνπ. 
 
Δπηζπλάπηνληαη: 

Α. Ζ πξόηαζε ζπλεξγαζίαο ηεο ζπλεξγαδόκελεο ηξάπεδαο. 

Β. Ζ πξνζθνξά δσξεάλ 6κελεο ρξήζεο ηεο αλαβάζκηζεο από ηε ζπλεξγαδόκελε κε 

ην δήκν εηαηξεία ινγηζκηθνύ θαη ε κεηέπεηηα πξνζθνξά, εθόζνλ πξνρσξήζεη ν δήκνο 

πέξαλ ηνπ εμακήλνπ. 

 

Αθνινύζσο ηνλ ιόγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθώλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί 
αγνξεηέο απηώλ θαζώο θαη Γεκνηηθνί Πύκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απόςεηο, ηηο 
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο. 
 
Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξόεδξνο έζεζε ην ζέκα σο εηζάγεηαη 
ζε ςεθνθνξία ελώπηνλ ηνπ Πώκαηνο.   
 

 Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζαλ όηη ηάζζνληαη νη Γεκ. Πύκβνπινη θ.θ. 
Λ.Πεξεηάθεο θαη Γ.Δ.Γθνύκα. 

 
Κεηά ηαύηα, ην Γ.Π. αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία 
ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη : 
 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), όπσο 
ηζρύεη 

 Ρελ πξόηαζε ζπλεξγαζίαο ηεο ζπλεξγαδόκελεο κε ην Γήκν Ρξάπεδαο 

EUROBANK 

 Tελ πξνζθνξά δσξεάλ 6κελεο ρξήζεο ηεο αλαβάζκηζεο από ηε 
ζπλεξγαδόκελε κε ην Γήκν εηαηξεία ινγηζκηθνύ OTS θαη ηελ κεηέπεηηα 
πξνζθνξά, εθόζνλ πξνρσξήζεη ν Γήκνο 
 

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

(18 ΤΠΔΡ-2 ΘΑΣΑ) 
 

Δγθξίλεη ηελ έληαμε ησλ ππεξεζηώλ είζπξαμεο νθεηιώλ ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο ζην δηαηξαπεδηθό ζύζηεκα (ΓΗΑΠ), ζύκθσλα κε ηελ 
πξόηαζε ζπλεξγαζίαο ηεο ζπλεξγαδόκελεο κε απηόλ Σξάπεδαο EUROBANK, ώζηε  
αθνινύζσο λα αλαβαζκηζηεί ε πθηζηάκελε ινγηζηηθή εθαξκνγή ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα 
κε ηελ πξνζθνξά δσξεάλ 6κελεο ρξήζεο ηεο αλαβάζκηζεο από ηε ζπλεξγαδόκελε κε 
ην Γήκν εηαηξεία ινγηζκηθνύ OTS θαη ηελ κεηέπεηηα πξνζθνξά ηεο, εθόζνλ 
πξνρσξήζεη ν Γήκνο, ώζηε λα δηεπθνιύλνληαη αιιά θαη λα θαηαρσξνύληαη απηόκαηα 
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νη ειεθηξνληθέο πιεξσκέο θαη νη νθεηιέηεο λα ηαθηνπνηνύλ ηηο νθεηιέο ηνπο πξνο 
απηόλ από όπνπ θαη αλ βξίζθνληαη, θάλνληαο ρξήζε ησλ επθνιηώλ ηεο ζύγρξνλεο 
ηερλνινγίαο. 
 
Κε βάζε ηα παξαπάλσ εμνπζηνδνηείηαη ν Γήκαξρνο, θ. Ηωάλλεο Βνύξνο, όπσο 
ππνγξάςεη θάζε ζρεηηθό έγγξαθν θαη ζύκβαζε, γηα λα νινθιεξσζνύλ νη εξγαζίεο 
απηέο. 
 
Ρα νθέιε πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηελ αλσηέξσ πεξηγξαθόκελε ππεξεζία είλαη 
ζπλνπηηθά ηα παξαθάησ:  
 
Γηα ην Γήκν: 
 
 Ξιήξεο, άκεζε θαη αλαιπηηθή πιεξνθόξεζε ηνπ Γήκνπ αλαθνξηθά κε ηηο 

θαηαβνιέο ησλ νθεηιεηώλ ηεο κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ΓΗΑΠ 

 Πεκαληηθή κείσζε ιεηηνπξγηθνύ, δηαρεηξηζηηθνύ θαη εηζπξαθηηθνύ θόζηνπο  
 Κείσζε ηνπ ξίζθνπ δηαρεηξηζηηθνύ ιάζνπο  
 Ραρύηεξε είζπξαμε ησλ νθεηιώλ θαη άκεζε ελεκέξσζε  
 Βειηίσζε ησλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο δεκόηεο κέζσ πξνζθνξάο ελαιιαθηηθώλ 

δηθηύσλ πιεξσκήο 
 
Γηα ηνπο δεκόηεο ηνπ Γήκνπ: 
 

 Κείσζε ηνπ θόζηνπο θαη ρξόλνπ δηαρείξηζεο πιεξσκώλ 
 Κείσζε ηνπ θόζηνπο από ηελ έθδνζε επηηαγώλ  
 Ραρύηεξε εμππεξέηεζε 
 
Νη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο, εηδηθά κάιηζηα απηή ηε δύζθνιε πεξίνδν,  ππνζηεξίδνπλ 
ηελ πξνζπάζεηα πεξηνξηζκνύ ησλ επηζθέςεσλ ησλ δεκνηώλ ζε ρώξνπο 
ζπγρξσηηζκνύ, θάλνληαο ρξήζε ησλ ελαιιαθηηθώλ θαη ςεθηαθώλ δηθηύσλ ηόζν ηεο 
ζπλεξγαδόκελεο ηξάπεδαο όζν θαη ησλ άιισλ ηξαπεδώλ, εμαζθαιίδνληαο ηελ 
απινπνίεζε θαη απξόζθνπηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλαιιαγώλ κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ 
Γήκνπ. 
 

 
 

Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 39/2020. 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. 

 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..            Ζ ΑΘΖΑΑ ΘΑΘΖΘΟΛΣΑ ΓΡΑΚΚΑΣΔΑ ΣΟΤ Γ.. 

  

             ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ                                ΑΛΘΖ ΠΑΠΑΘΧΣΑ 

 

 

ΣΑ ΠΑΡΟΛΣΑ ΚΔΙΖ ΣΟΤ Γ.. 

Ράθαο Ζιίαο 

Γξακκέλνο Πππξίδσλ 

Θαληαξέιεο  Γεκήηξηνο 

Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο 
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Κπεξδέζεο Πππξίδσλ 

Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο 

Θαξαβίαο Γεώξγηνο 

Θνπηζάθεο  Κηραήι 

Θνπεινύζνο  Σξήζηνο 

Ιέθθαο Αζαλάζηνο 

Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Σαξάιακπνο 

Ρνκπνύινγινπ  Θσλζηαληίλνο 

Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο 

Πεξεηάθεο Ληθόιανο 

Γθνύκα Γαλάε-Δύα 

Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 

Γνύιαο Αιέμαλδξνο 

Αιεθξαγθή Πνθία 
 

 

 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                        Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΓΖΚΟΣΗΘΟΤ ΤΚΒΟΤΙΗΟΤ 
                                                           Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-Λ.ΥΑΙΘΖΓΟΛΑ 
Ζ πεύζπλε Γηεθπ/ζεσο                      
Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ                                 ΙΤΑΛΓΡΟ ΓΔΧΡΓΑΚΙΖ 
   
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
 
Δζωηεξηθή Γηαλνκή :  
 

- Γ/λζε Νηθ. πεξεζηώλ 
- Ρκήκα Ρακείνπ 
- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηώλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Απηνηειέο Ρκήκα Κεραλνγξάθεζεο 
- Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  
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