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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ.ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.:  213 20 63 822 
   213 20 63 776 

             
Συνεδρίαση 47η 

Απόφαση υπ’ αριθ.  2001/2022 
Στην Αθήνα, σήμερα 13-09-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, η οποία πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη,  ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ: 
854994/08-09-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της στις 08-
09-2022. 
 

Θέμα 48ο  
Έγκριση των όρων της διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με Ανοικτή 
Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης προμηθειών με τίτλο: «Ολοκληρωμένου 
Πληροφοριακού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων». 
 
Στην συνεδρίαση συμμετέχουν: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Νικόλαος Πέππας και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κκ.: 

• Γιαννακόπουλος Βασίλειος 

• Κουρή Μαρία 

• Αγγελόπουλος Γεώργιος 

• Βερελή Βασιλική 

• Λογοθέτη Αικατερίνη 

• Κατσιγιάννης Αθανάσιος 

• Κατσικάρης Δημήτριος  

• Δημητρίου Γεώργιος 

• Αγγελάκη Δήμητρα 
Τα αναπληρωματικά μέλη: 

• Βάρσου Μαργαρίτα  

• Λεονάρδου Πολυτίμη 

• Βαλαβάνη Στυλιανή 
Απόντες από την συνεδρίαση:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ: 

• Αδαμόπουλου Γεωργία 

• Βλάχου Γεωργία 

• Τημπλαλέξης Γρηγόριος  
 
 

Εκ των ανωτέρω απόντων τακτικών μελών τα τρία (3) έχουν αντικατασταθεί από τα αναπληρωματικά 
μέλη. 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας Αττικής, κα Μαρία 
Ντόβα. 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία καθώς στην συνεδρίαση συμμετέχουν 13 από τα 13 μέλη της Οικονομικής 
Επιτροπής, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Πέππας δίνει το λόγο στην κα. Μίσκα, η οποία ενημερώνει τα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
Έχοντας υπόψη:  
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1. Το Ν. 4825/2021 (Α’ 157) «Αναμόρφωση διαδικασιών απελάσεων και επιστροφών πολιτών 

τρίτων χωρών, προσέλκυση επενδυτών και ψηφιακών νομάδων, ζητήματα αδειών διαμονής και 

διαδικασιών χορήγησης διεθνούς προστασίας, διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου και Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και άλλες επείγουσες 

διατάξεις»). 

2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α’/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

3. Το Ν. 4782/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

4. Το Ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Το Ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, 

των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37.  

6. Το Ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες 

διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337. 

7. Το Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων». 

8. Το Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».  

9. Το Ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε 

τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 

16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων 

και λοιπές διατάξεις». 

10. Το Ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του π.δ/τος 82/1996 (Α’ 

66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα»1, της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, 

οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον 

καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό 

φορολογικό καθεστώς».  

11. Τις διατάξεις του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 

ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.». 

12. Της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781).  

13. Της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών 

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με 

χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)». 

14. Της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο 

πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44). 

15. Της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

                                                 
1  Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 

3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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16. Το Ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας». 

17. Το Ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 

επ. 

18. Το Ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

19. Τις διατάξεις του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

20. Τη παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές». 

21. Το Ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 

στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις».  

22. Το Ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις». 

23. Τις διατάξεις του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία».  

24. Το Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. 

25. Το Ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και 

ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15. 

26. Το Ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα».  

27. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 

οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119. 

28. Το Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις». 

29. Tων σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, 

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού 

και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και 

αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

30. Την με αρ. πρωτ. 1218/12.01.2022 απόφασης ένταξης (ΑΔΑ: 6Ζ6Α46ΜΤΛ6-Τ1Μ) του έργου της 

Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την Πολιτική 

Προστασία, την ενέργεια και την εκπαίδευση στη Περιφέρεια Αττικής» στο Πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης». 

 

 

Με την υπ. αριθμ. πρωτ. 12018/2021 (ΑΔΑ: 6Ζ6Α46ΜΤΛ6-Τ1Μ) απόφαση ένταξης του Έργου της 

Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την Πολιτική 

Προστασία, την ενέργεια και την εκπαίδευση στη Περιφέρεια Αττικής» στο Πρόγραμμα στον άξονα 

προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» η Διεύθυνση Αναπτυξιακού 

Προγραμματισμού πρόκρινε την προμήθεια και εγκατάσταση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού 

Συστήματος Πολιτικής Προστασίας, Συντονισμού και Διαχείρισης Πυρκαγιών, για την προστασία της 
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Περιφέρειας Αττικής από φυσικά φαινόμενα μεγάλης κλίμακας (Πυρκαγιές, Σεισμούς) και προτείνει την 

άμεση προκήρυξη τους. 

Για τη δημοπράτηση των υπ’ όψη υπηρεσιών συντάχθηκε Διακήρυξη δημοπρασίας με τα παραρτήματά 

της. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω: 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

 

 

1. Την έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης και εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών από τη 

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  Περιφέρειας Αττικής. 

2. Την έγκριση των όρων της Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με 

Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 

«Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας», προϋπολογισμού 3.017.385,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

3. Την έγκριση αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης, 

όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτης», Άξονας Προτεραιότητας «Ψηφιακή 

Σύγκλιση», με τίτλο «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την πολιτική προστασία, την 

ενέργεια και την εκπαίδευση στην Περιφέρεια Αττικής. 

 

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης της Σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N. 4412/2016.  

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 

η Οικονομική Επιτροπή 
κατά πλειοψηφία αποφασίζει 

 
1.  Την έγκριση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης και εκτέλεσης των ανωτέρω υπηρεσιών από τη 

Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού  Περιφέρειας Αττικής. 

2. Την έγκριση των όρων της Διακήρυξης του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με 

Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για την σύναψη δημόσιας σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 

«Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας», προϋπολογισμού 3.017.385,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

3. Την έγκριση αποστολής της σχετικής προκήρυξης σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης, 

όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτης», Άξονας Προτεραιότητας «Ψηφιακή 

Σύγκλιση», με τίτλο «Ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την πολιτική προστασία, την 

ενέργεια και την εκπαίδευση στην Περιφέρεια Αττικής. 

Η διενέργεια του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών, από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της Προκήρυξης της Σύμβασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ένωσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο N. 4412/2016.  

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 6ΟΧΑ7Λ7-ΒΥΒ



 

 5 

➢ Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ. Βερελή Βασιλική και Λογοθέτη Αικατερίνη απέχουν 
από την ψηφοφορία με την παρατήρηση: «Ζητήθηκε ενημέρωση για το φυσικό αντικείμενο του έργου 
από την Αυτοτελή Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και τον Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής 
Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής που δεν παρίσταντο στη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής».  

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Κατσικάρης Δημήτριος απέχει από την ψηφοφορία.  
➢ Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Βαλαβάνη Στυλιανή καταψηφίζει την 

ανωτέρω απόφαση με την παρατήρηση: «Δεν συμφωνούμε με τη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου 
συστήματος που όπως και άλλα αντίστοιχα αξιοποιούνται για την ενίσχυση της κερδοφορίας ομίλων 
και όχι για τις λαϊκές ανάγκες. Δεν εξασφαλίζει ολοκληρωμένη πολιτική προστασία γιατί δεν εστιάζει 
στην πρόληψη. Για παράδειγμα, είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία των κτιρίων της χώρας έχουν 
κατασκευαστεί πριν τους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς. Είναι αναγκαία η προώθηση 
επειγόντων μέτρων για την αντισεισμική θωράκιση των κτιρίων. Αυτό είναι το κύριο, η πρόληψη, και 
όχι το να καταγράφονται εκ των υστέρων οι ζημιές. Ακόμη όμως και για την καταγραφή των ζημιών, 
αντί να ενισχυθούν οι σχετικοί ελεγκτικοί μηχανισμοί με το αναγκαίο εξειδικευμένο προσωπικό, θα 
αξιοποιηθεί το προτεινόμενο σύστημα για να διαιωνιστεί και να χειροτερεύσει η υπάρχουσα 
κατάσταση. Αντίστοιχα, για την πυροπροστασία, το κύριο είναι να δοθεί έμφαση στην πρόληψη, αλλά 
και στην ύπαρξη των αναγκαίων υποδομών, μέσων και επαρκούς προσωπικού της Πυροσβεστικής. 
Για όλα αυτά γνωρίζουμε την πολιτική που ακολουθείται, την υποχρηματοδοτηση κ.λπ. Το να 
συνεχίσει ή να βελτιωθεί ελάχιστα «για τα μάτια του κόσμου» η υπάρχουσα κατάσταση ως προς την 
πρόληψη και την ίδια στιγμή να εστιάσουμε στο να καταγράφεται on line η κατάσταση υπαρχόντων 
υποδομών και μέσων που δεν επαρκούν ως προς την ποιότητα και την ποσότητα και δεν είναι 
ασφαλή, δεν λύνει το πρόβλημα της επικινδυνότητας σε σχέσης με φυσικές και τεχνολογικές 
καταστροφές. Υπάρχει επίσης και μια άλλη πλευρά που αφορά την περεταίρω ενίσχυση των 
μηχανισμών συνεχούς καταγραφής των εργαζομένων μέσω διαφόρων «αισθητήρων», σε διάφορους 
χώρους, ακόμα και σε χώρους κατοικίας. 

➢ Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Δημητρίου Γεώργιος καταψηφίζει την ανωτέρω 
απόφαση.  

 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Νικόλαος Πέππας  

Τα Μέλη 
Γιαννακόπουλος Βασίλειος 
Κουρή Μαρία 
Αγγελόπουλος Γεώργιος 
Βερελή Βασιλική 
Λογοθέτη Αικατερίνη 
Κατσιγιάννης Αθανάσιος 
Κατσικάρης Δημήτριος  
Δημητρίου Γεώργιος 
Αγγελάκη Δήμητρα 
Βάρσου Μαργαρίτα  
Λεονάρδου Πολυτίμη 
Βαλαβάνη Στυλιανή 
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