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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 33/2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 242/2021
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε παξνρήο έθηαθηεο επηρνξήγεζεο
ζηελ 1ε ρνιηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ θαη
εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο».
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 6 ηνπ κήλα Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9.30
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1
ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4682/2020,
θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 62 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο κεηά ηελ
ππ΄αξηζ. πξση. 21045/34/1-10-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Ν.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο
δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 62 Δγθχθιην ηνπ
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ΤΠ.Δ θαη ηελ ζρεηηθή ΚΤΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ
ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ

1)
Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο
2) Κνζθνιέηνο σηήξηνο,
Αληηπξφεδξνο 3) Κνπηζάθεο Μηραήι 4) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 5) Γξακκέλνο ππξίδσλ
6) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο 7) Γξεηδειηάο Παληειήο 8) Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο
θαη 9) εξεηάθεο Νηθφιανο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
ΟΤΓΔΙ.
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 8ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 73/20-9-2021 (αξηζ. εηζ. πξση. 20618/27-9-2021)
εηζήγεζε ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ
ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ: «Δξειδίκεςζη ζσεηικήρ πίζηυζηρ ποζού 3.288,98εςπώ , για ηην
ανηικαηάζηαζη ηηρ πέπγκολαρ ζηον πποαύλιο σώπο ηος 7ος Γημοηικού
Νέαρ Φιλαδέλθειαρ»
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο γηα ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2021 είλαη εγγεγξακκέλνο ν Κ.Α. 02.00.6731.009 κε ηίηιν «Έθηαθηε
Δπηρνξήγεζε ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο».
Η δαπάλε πξνυπνινγίδεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 3.288,98 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2021
ζχκθσλα κε ηελ Πξάμε Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ (ΦΔΚ 55/11.03.2020 ηεχρνο A’):
Καηεπείγνληα κέηξα αληηκεηψπηζεο ησλ αξλεηηθψλ ζπλεπεηψλ ηεο εκθάληζεο ηνπ
θνξσλντνχ COVID-19 θαη ηεο αλάγθεο πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζήο ηνπ ε νπνία θπξψζεθε
λνκνζεηηθά κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.4682/20 (ΦΔΚ 76/03.04.2020 ηεχρνο Α') θαη
ζςγκεκπιμένα με ηο άπθπο 10 «Καηεπείγοςζερ διαηάξειρ για ηη λειηοςπγία
Γήμυν και Πεπιθεπειών καηά ηη διάπκεια ηηρ λήτηρ μέηπυν αποθςγήρ ηηρ
διάδοζηρ ηος κοπυνοφού COVID-19». Οη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα ησλ ΟΣΑ.»
Καιείζηε φπσο εγθξίλεηε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο:
Α) Γαπάλε 3.288,98 € γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο πέξγθνιαο ζηνλ πξναχιην ρψξν
ηνπ 7νπ Γεκνηηθνχ Νέαο Φηιαδέιθεηαο
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4625/2015 , φπνπ ην ηξίην εδάθην
ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010
αληηθαζίζηαηαη,
σο
αθνινχζσο:
«ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πξηλ απφ ηελ απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, πξνεγείηαη
απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο γηα κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ πνπ
ρξήδνπλ εμεηδίθεπζεο.» παξαθαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε απφθαζή ηεο λα
εγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο πνζνχ 3.288,98 € γηα ηηο αλάγθεο ηεο 1εο
ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6731.009 κε ηίηιν
«Έθηαθηε Δπηρνξήγεζε ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο», ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο
2021ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο.
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Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 33/2021 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο, θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.


Σα κέιε ηεο Ο.Δ. θ.θ. Κ.Σνκπνχινγινπ θαη Ν.εξεηάθεο ππεξςήθηζαλ ηελ
εηζήγεζε ηεο παξνχζαο, κε ηνλ πξψην λα επηζεκαίλεη φηη νη θαηαλνκέο πξέπεη
λα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ζρνιείσλ θαη ηνλ δεχηεξν λα
δειψλεη φηη ε ηαθηηθή επηρνξήγεζε δίδεηαη γηα λα ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεία
φπσο πξέπεη.

Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 58 παξ.1ε ηνπ Ν.3852/10 («Καιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ
απηέο ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ Ν.4625/19, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο
ΠΝΠ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4682/2020, θαη κειέηεζε φια ηα ινηπά
ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο,
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθυνα
Δγκπίνει ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
ηνπ Γήκνπ θαη ηελ εξειδίκεςζη ζρεηηθήο πίζησζεο πνζνχ ηξηψλ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ
νγδφληα νθηψ επξψ θαη ελελήληα νθηψ ιεπηψλ (3.288,98 €) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.
02.00.6731.009 κε ηίηιν «Έθηαθηε Δπηρνξήγεζε ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο» ηνπ
εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο
νηθ. έηνπο 2021 γηα ηηο αλάγθεο ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,
πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο αληηθαηάζηαζεο ηεο πέξγθνιαο
ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ 7νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο.


Τπελζπκίδεηαη φηη γηα ηελ έγθξηζε ησλ επηρνξεγήζεσλ ησλ ρνιηθψλ
Δπηηξνπψλ ζα θαηαηίζεηαη απφ ηα Ν.Π. πίλαθαο ζε κνξθή excel πνπ ζα
πεξηιακβάλεη εκεξνκελία θαη αξηζκφ εθάζηνπ ηηκνινγίνπ, πνζφλ, αηηηνιφγεζε
ηεο δαπάλεο θαη ηη αθξηβψο αθνξά. Δηδηθά γηα ηνπο ζρνιηθνχο ηξνρνλφκνπο ζα
ππνβάιιεηαη αλσλπκνπνηεκέλε θαηάζηαζε κε ηα ζρεηηθά πνζά, αζθαιηζηηθέο
εηζθνξέο θιπ.

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 242/2021
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΗ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία
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Δζυηεπική Γιανομή :
-

1ε ρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο
Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκα Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ
Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Παηδείαο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο
Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Λνγηζηεξίνπ
Σκήκα Σακείνπ
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ

