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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 19/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 130/2022
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο 1εο Πρνιηθήο
Δπηηξνπήο
Α/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο
θαη
εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ηελ 1ε ηνπ κήλα Ηνπλίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο
ΞΛΞ (ΦΔΘ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020,
θαζψο θαη απηέο ηεο αξηζ. 77 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. ζηα
πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε
Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο κεηά ηελ
ππ΄αξηζ. πξση. 11786/17/27-5-2022 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη
Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά
θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Λ.3852/10, ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ
ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 77 Δγθχθιην
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ηνπ Ξ.ΔΠ θαη ηελ ζρεηηθή ΘΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο 2) Θνπηζάθεο Κηραήι 3) Ράθαο
Ζιίαο 4) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 5) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 6)
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 7) Ιέθθαο Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, σο
Αληηδήκαξρνο 8) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο
παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο,
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΝΣΔ
1) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο, Αληηπξφεδξνο, 2) Θνπεινχζνο Σξήζηνο θαη 3)
Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ,
έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 4ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 41/11-5-2022 (αξηζ. εηζ. πξση.: 11677/26-5-2022)
εηζήγεζε ηεο 1εο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ
ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ: «Δξειδίκεςζη ζσεηικήρ πίζηυζηρ ποζού 1.703,22εςπώ , για ηιρ
ανάγκερ ηηρ 1ηρ σολικήρ Δπιηποπήρ Α/θμιαρ Δκπαίδεςζηρ»
Πηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο γηα ην
νηθνλνκηθφ έηνο 2022 είλαη εγγεγξακκέλνο ν Θ.Α. 02.00.6731.009 κε ηίηιν «Έθηαθηε
Δπηρνξήγεζε ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο».
Ζ δαπάλε πξνυπνινγίδεηαη λα αλέιζεη ζην πνζφ ησλ 1.703,22 €
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. θαη ζα θαιπθζεί απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2022
ζχκθσλα κε ηελ Ξξάμε Λνκνζεηηθνχ Ξεξηερνκέλνπ (ΦΔΘ 55/11.03.2020 ηεχρνο A’):
Θαηεπείγνληα 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 Λ.4682/20 (ΦΔΘ 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». Νη δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ
εθαξκφδνληαη αλαινγηθά θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα ησλ ΝΡΑ.»
Θαιείζηε φπσο εγθξίλεηε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 1εο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο:
1) Γαπάλε1.301,2€ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ θπιηθείσλ ηνπ 1νπ
Γεκνηηθνχ Λέαο Σαι/λαο πνπ αθνξά ην πξφγξακκα Πίηηζεο ζηα ζρνιεία (δεθαηηαλφ)
ηνπ δήκνπ καο.
2) Γαπάλε 107,01€ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ θπιηθείσλ ηνπ 2νπ
Γεκνηηθνχ Λέαο Σαι/λαο πνπ αθνξά ην πξφγξακκα Πίηηζεο ζηα ζρνιεία (δεθαηηαλφ)
ηνπ δήκνπ καο.
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3) Γαπάλε295,01€ γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ θπιηθείσλ ηνπ 2νπ
Γεκνηηθνχ Λέαο Φηι/θεηαο πνπ αθνξά ην πξφγξακκα Πίηηζεο ζηα ζρνιεία (δεθαηηαλφ)
ηνπ δήκνπ καο.
Πχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Λ. 4625/2015 , φπνπ ην ηξίην εδάθην
ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010
αληηθαζίζηαηαη,
σο
αθνινχζσο:
«Πηελ 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 Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε απφθαζή ηεο λα
εγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο πνζνχ 1.703,22 επξψ γηα ηηο αλάγθεο
ηεο 1εο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ,ζε βάξνο ηνπ Θ.Α. 02.00.6731.009
κε ηίηιν «Έθηαθηε Δπηρνξήγεζε ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο», ηνπ πξνυπνινγηζκνχ
έηνπο 2022 ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο .
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 19/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ.
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10, φπσο ηζρχεη, ηνπ άξζξνπ 58 παξ.1ε ηνπ Λ.3852/10
(«Θαιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 ηνπ
Λ.4625/19, θαη κειέηεζε φια ηα ινηπά ζηνηρεία θαη δηαηάμεηο πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο,
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθυνα
Δγκπίνει ηελ έκηακηη επισοπήγηζη ηεο 1εο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο
Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ εξειδίκεςζη ζσεηικήρ πίζηυζηρ πνζνχ ρηιίσλ
επηαθνζίσλ ηξηψλ επξψ θαη είθνζη δχν ιεπηψλ (1.703,22 €) ζε βάξνο ηνπ Θ.Α.
02.00.6731.009 κε ηίηιν «Έθηαθηε Δπηρνξήγεζε ζηηο Πρνιηθέο Δπηηξνπέο» ηνπ
εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο
νηθ. έηνπο 2022 γηα ηηο αλάγθεο ηεο 1εο Πρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο,
πνζφ ην νπνίν επηκεξίδεηαη σο εμήο:
1) Γαπάλε 1.301,20 € γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ θπιηθείσλ ηνπ 1νπ
Γεκνηηθνχ Λέαο Σαι/λαο πνπ αθνξά ην πξφγξακκα Πίηηζεο ζηα ζρνιεία
(δεθαηηαλφ) ηνπ Γήκνπ.
2) Γαπάλε 107,01 € γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ θπιηθείσλ ηνπ 2νπ
Γεκνηηθνχ Λέαο Σαι/λαο πνπ αθνξά ην πξφγξακκα Πίηηζεο ζηα ζρνιεία
(δεθαηηαλφ) ηνπ Γήκνπ.
3) Γαπάλε 295,01 € γηα ηελ εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ θπιηθείσλ ηνπ 2νπ
Γεκνηηθνχ Λέαο Φηι/θεηαο πνπ αθνξά ην πξφγξακκα Πίηηζεο ζηα ζρνιεία (δεθαηηαλφ)
ηνπ Γήκνπ.
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 130/2022
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ
ΡΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ
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Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζυηεπική Γιανομή :
-

1ε Πρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο
Γεκνηηθή Δπηηξνπή Ξαηδείαο
Γηεχζπλζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Ξαηδείαο θαη Ξνιηηηζκνχ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Ξαηδείαο θαη Ξξνζρνιηθήο Αγσγήο
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ρκήκα Ρακείνπ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ

