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ΑΠΟΠΑΚΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 21/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο
ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 143/2022
ΠΔΡΗΙΖΦΖ

«Θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ απφ
ηνπο ΘΑΞ επελδπηηθψλ δαπαλψλ, βάζεη ηνπ
άξζξνπ 15 ηνπ Λ.4915/2022».
Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 15 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
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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. 13267/19/10-6-2022 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
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 :
ΠΑΡΟΛΣΔ
1) Βνχξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξφεδξνο
2) Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο,
Αληηπξφεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Αλεκνγηάλλεο
Γεψξγηνο 6) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 7) Κπεξδέζεο Πππξίδσλ,
αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ
θαη 8) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο
«ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ».
ΑΠΟΛΣΔ
1) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 2) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο θαη 3) Νπζηακπαζίδεο
Ησάλλεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο
πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη ζρεηηθά.
 Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Θ.Ρνκπνχινγινπ απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο
Ζ.Γ..
Ν θ. Ξξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 4ο Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη κε
βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 13028/7-6-2022 δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ηεο Γ/λζεο
Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην Πψκα, κεηαμχ άιισλ, ηα
αθφινπζα:
Θέμα: «Θάλςτη λειηοςπγικών δαπανών ηος Γήμος από ηοςρ ΘΑΠ επενδςηικών
δαπανών βάζει ηος άπθπος 15 ηος Λ.4915/2022»
Κε ηελ έθδνζε ηνπ Λ.4915/2022 (ΦΔΘ 63/η.Α’/24-03-2022) πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 15 ηα εμήο:«1. Δηδηθά γηα ηελ θαηάξηηζε ή αλακφξθσζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2022, νη

Θεληξηθνί Απηνηειείο Ξφξνη (ΘΑΞ) επελδπηηθψλ δαπαλψλ ησλ δήκσλ, θαζψο θαη ην εηδηθφ ηέινο ηεο
παξ. Α'1 ηνπ άξζξνπ 25 ηνπ λ. 3468/2006 (Α' 129), κπνξνχλ λα δηαηίζεληαη πξνο ανηιμεηώπιζη
λειηοςπγικών δαπανών πνπ δηαπηζηψλνληαη απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξνχζαο θαη δελ
κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ απφ ην ρξεκαηηθφ ππφινηπν, ηα ηαθηηθά ή έθηαθηα έζνδά ηνπο. Απφ ηελ
εθαξκνγή ηεο παξνχζαο δελ δχλαηαη λα πξνέιζεη θαζ' νηνλδήπνηε ηξφπν, άκεζε ή έκκεζε,
επηβάξπλζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ».
Κε ηελ ππ’ αξίζκ. 109/10243/10-05-2022 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, εγθξίζεθε ε
θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ ζςνολικού ποζού 165.000,00 € απφ ηνπο ΘΑΞ
επελδπηηθψλ δαπαλψλ βάζεη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Λ.4915/2022,σο εμήο: α) πνζνχ 150.000,00 € γηα
ηελ πξνκήζεηα νηθνδνκηθψλ πιηθψλ γηα ηε ζπληήξεζε κφληκσλ θαη εκηκφληκσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ
δήκνπ ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ 02.30.6662.001,θαη β) πνζνχ 15.000,00 € γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ
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ζηδήξνπ (δνκηθφ πιέγκα, stiii θιπ )» ζε βάξνο ηνπ ΘΑΔ 02.30.6662.047, πξνυπνινγηζκνχ νηθ. Έηνπο
2022.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ιφγσ ησλ ζπλερηδφκελσλ απμήζεσλ ησλ ηηκψλ πνπ έρνπλ επέιζεη ζε
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (θαχζηκα, θπζηθφ αέξην, ξεχκα, αλαιψζηκα πιηθά θαζαξηφηεηαο θαη
εππξεπηζκνχ, ηξφθηκα, νηθνδνκηθά πιηθά θηι), ηα ηαθηηθά έζνδα θαζψο θαη ηα έθηαθηα αλεηδίθεπηα
έζνδα ηνπ Γήκνπ αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο ελ ιφγσ απμήζεηο.
Ωο εθ ηνχηνπ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Λ.4915/2022 (ΦΔΘ 63/η.Α’/24-03-2022),εηζεγνχκαζηε
ηελ θάιπςε ησλ θάησζη ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ απφ ηνπο ΘΑΞ επελδπηηθψλ δαπαλψλ:
Θυδικόρ
Ιογαπιαζμού
02.30.6662.042
02.30.6662.043
02.30.6662.052

Πεπιγπαθή
Ξξνκήζεηα πιηθψλ δηαγξακκίζεσλ νδψλ
Ξξνκήζεηα αθξπιηθψλ & πιαζηηθψλ ρξσκάησλ
Ξξνκήζεηα μπιείαο (μχια γηα πάγθνπο πέξγθνιεοθ.ι.π.)
ΤΛΟΙΟ:

Γιαμοπθυμένορ
ύνολο
10.000,00 €
40.000,00 €
20.000,00 €
70.000,00 €

Πεκεηψλεηαη φηη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ εζφδσλ απφ ΘΑΞ επελδπηηθψλ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ γηα
ην έηνο 2022 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.322.436,82 επξψ (ΘΑΔ 5122: 1.015.596,82 & ΘΑΔ 1311:
306.840,00) θαη βάζεη ησλ αλσηέξσ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν έλα κέξνο απηνχ (70.000,00 € +
165.000,00 € = 235.000,00 € ) γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.
Για ηοςρ παπαπάνυ λόγοςρ, παξαθαινχκε ηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή φπσο ιάβεη ζρεηηθή
απφθαζε θαη εγθξίλεη ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ απφ ηνπο ΘΑΞ
επελδπηηθψλ δαπαλψλ.
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 21/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ Ν.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, ηηο απφςεηο ησλ
κειψλ ηεο, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ.3852/2010, φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ
απηέο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 40
παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20 θαη:



Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Λ. 4915/2022 (ΦΔΘ 63/η.Α’/24-03-2022)
Ρελ ππ’ αξίζκ. 109/10243/10-05-2022 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΚΟΦΧΛΑ
Δγκπίνει ηελ κάλςτη ησλ θαησηέξσ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ απφ ηνπο ΘΑΞ
επελδπηηθψλ δαπαλψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ Λ. 4915/2022, σο εμήο:
Θυδικόρ
Ιογαπιαζμού
02.30.6662.042
02.30.6662.043
02.30.6662.052

Πεπιγπαθή
Ξξνκήζεηα πιηθψλ δηαγξακκίζεσλ νδψλ
Ξξνκήζεηα αθξπιηθψλ & πιαζηηθψλ ρξσκάησλ
Ξξνκήζεηα μπιείαο (μχια γηα πάγθνπο πέξγθνιεοθ.ι.π.)
ΤΛΟΙΟ:
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Γιαμοπθυμένορ
ύνολο
10.000,00 €
40.000,00 €
20.000,00 €
70.000,00 €
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Πεκεηψλεηαη φηη ιφγσ ησλ ζπλερηδφκελσλ απμήζεσλ ησλ ηηκψλ πνπ έρνπλ επέιζεη ζε
ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο (θαχζηκα, θπζηθφ αέξην, ξεχκα, αλαιψζηκα πιηθά θαζαξηφηεηαο θαη
εππξεπηζκνχ, ηξφθηκα, νηθνδνκηθά πιηθά θηι), ηα ηαθηηθά έζνδα θαζψο θαη ηα έθηαθηα
αλεηδίθεπηα έζνδα ηνπ Γήκνπ αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο ελ ιφγσ απμήζεηο.
Πεκεηψλεηαη, επίζεο, φηη ην ζπλνιηθφ χςνο ησλ εζφδσλ απφ ΘΑΞ επελδπηηθψλ δαπαλψλ ηνπ
Γήκνπ γηα ην έηνο 2022 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 1.322.436,82 επξψ (ΘΑΔ 5122: 1.015.596,82
& ΘΑΔ 1311: 306.840,00) θαη βάζεη ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν έλα κέξνο
απηνχ (70.000,00 € + 165.000,00 € = 235.000,00 €) γηα ηελ θάιπςε ησλ παξαπάλσ
ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ.

Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 143/2022.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΚΔΙΖ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ
Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ
ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε ηεο πεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ
Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζυηεπική Γιανομή :
-

Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ
Ρκήκα Ρακείνπ
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
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