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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 38/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 238/2022                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο θαη ρξήζεο  
αδηάζεησλ δηαηαθηηθώλ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από 
1/6/2022 έσο 30/9/2022 ζε σθεινύκελνπο ηνπ 
Θνηλσληθνύ Ξαληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ». 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΝΔΩ46ΜΩ0Ι-7ΗΤ



Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 4 ηνπ κήλα Λνεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ξαξαζθεπή θαη ώξα 9.30 
π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ 
Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 25320/34/31-10-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε 
ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε 
θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 

1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο  2) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, 
Αληηπξόεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 
6) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 7) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο 
Ησάλλεο θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο 
παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 

 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθε, 
έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 

 
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 5ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 23917/6-10-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Θνηλσληθώλ 
πεξεζηώλ/Ρκήκα Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
ΘΔΜΑ : « Έγθξηζε ηεο Γηαδηθαζίαο Υνξήγεζεο θαη Υξήζεο  Αδηάζεησλ 
Γηαηαθηηθώλ Γηαζηήκαηνο από 1/6/2022 έσο 30/9/2022 ζε σθεινύκελνπο 
ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ «. 
 
ΥΔΣ. : 1. Σν ππ.αξηζκ.23431/6-10-2022 έγγξαθν ηεο Κνηλσληθνύ 
Λεηηνπξγνύ ηεο Γνκήο κε ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία. 
 
  2. Σν ππ.αξηζκ.15441/05-07-2022 Αίηεκα-Παξαγγειία Γηαηαθηηθώλ.   
 
  3. Σν ππ.αξηζκ.15872/8-7-2022Πξσηόθνιιν παξαιαβήο ησλ Γηαηαθηηθώλ 
από ηελ εηαηξεία ΠΘΙΑΒΔΛΗΡΖΠ. 
 
   4. Σα ππ.αξηζκ.15873,15874/8-7-2022Πξσηόθνιια Παξαιαβήο ηεο 
Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ θαη ηεο παξαιαβήο από ηηο Κνηλσληθέο Λεηηνπξγνύο 
ηνπ Γήκνπ θαη ηεο Γνκήο (θ.Ρζηαθαιάθε θαη Ε.Ξαιιηνύδε). 
 
 
Θύξηε Ξξόεδξε, 
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         Ν Γήκνο Λέαο Φηιαδέιθεηαο- Λ.Σαιθεδόλαο κε ηελ ππ.αξηζκ. 169/2021 
Κειέηε πνπ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεθε από ηελ Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο θαη 
Ξξναγσγήο ηεο Γεκόζηαο γείαο  (Αλ.Γ/ληή θ. Εέην ζε ζπλεξγαζία κε ηηο ππεξεζίεο 
ηνπ Γήκνπ) πξνέβε ζηελ δηελέξγεηα ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηώλ γηα ηελ Ξξνκήζεηα 
θαη ρνξήγεζε κέζσ δηαηαθηηθώλ , δηάθνξα είδε δηαηξνθήο θαη πξώηεο αλάγθεο ζε 
σθεινύκελνπο ηνπ Θνηλσληθνύ Ξαληνπσιείνπ γηα ην Νηθνλνκηθό έηνο 2022.  
  Πύκθσλα κε ηελ ππ.αξηζκ.8441/13-4-2022 Πύκβαζε πνπ ζπληάρζεθε θαη 
ζπλππνγξάθεθε κε ηνλ αλάδνρν ηεο αλσηέξσ κειέηεο , έγηλε αθνινπζώληαο ηηο 
πξνβιεπόκελεο δηαδηθαζίεο ε παξαγγειία θαη ε πξνκήζεηα ησλ 
απαξαίηεησλ δηαηαθηηθώλ,ζπλνιηθνύ πνζνύ(22.620,00€) Δηθνζη δύν 
Υηιηάδσλ εμαθνζίσλ είθνζη Δπξώ , ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από 01/07/2022 
έσο θαη 30/9/2022.  
     Αθνύ παξήιζε ην ρξνληθό δηάζηεκα ηεο δηαλνκήο ησλ δηαηαθηηθώλ γηα ην νπνίν νη 
σθεινύκελνη ηνπ Θνηλσληθνύ Ξαληνπσιείνπ ελεκεξώζεθαλ εγθαίξσο θαη δηεμνδηθά 
(κέζσ ηειεθσληθήο θιήζεο ,SMS,θαη ειεθηξ. κελύκαηνο e-mail),θάπνηνηδελ 
πξνζήιζαλ , αθόκε θαη αλ ελεκεξώζεθαλ επαλεηιεκέλνο λα παξαιάβνπλ ηηο επηηαγέο 
όπσο πξνβιεπόηαλ. 
Eλ ζπλερεία ε ππεξεζία ζηνπο σθεινύκελνπο πνπ δελ πξνζήιζαλ ηνπο ελεκέξσζαλ 
μαλά (ηειεθσληθόο θαη κε ΠΚΠ, θαη κε ειεθηξ.κήλπκα ) αιιά θαη πάιη απέβε άθαξπε, 
δελ πξνζήιζαλ. Απνηέιεζκα ήηαλ όηη έλαο αξηζκόο δηαηαθηηθώλ  παξέκεηλαλ 
αδηάζεηεο , ζπλνιηθνύ πνζνύ Σηιίσλ εθαηόλ δέθα Δπξώ (1.110,00 επξώ ), ην νπνίν 
θαη εμαξγπξώζεθε ζηηο 6/9,22/9 θαη 03/10/2022 γηα ηελ αγνξά ηξνθίκσλ θαη ηελ 
θάιπςε αλαγθώλ ζηελ Γνκή Πίηηζεο γηα ηελ νξζή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο . 

              Ρα ζηνηρεία ησλ αδηάζεησλ Γηαηαθηηθώλ κε ηνλ αξηζκό αηόκσλ-
νηθνγελεηώλ, αξ. δηαηαθηηθώλ άηνκα νηθνγ.-δηθαηνύρν θαη ηέινο ε ζπλνιηθή αμία ησλ 
δηαηαθηηθώλ αλαγξάθνληαη ζηνλ πίλαθα θαζώο θαη όια ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη 
παξαζηαηηθά πνπ παξαδόζεθαλ από ηελ Θνηλσληθό Ιεηηνπξγό ηεο Γνκήο θ. 
Ρζηαθαιάθε κε ην ππ.αξηζκ. 23431/6-10-2022 έγγξαθό ηεο , σο εμήο: 

Α/Α / ΚΑΣΑΣΑΗ 

ΔΓΓΡΑΦΗ ΧΦΔΛ.ΟΙΚΟΓ. 

ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΔ ΑΣΟΜΑ 

/ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 

ΑΞΙΑ  

ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΧΝ 

 

1. 3490 24939771,24939772 1  25Σ2= 50,00 

2. 25141 24939951,24939952 2 35Σ2=70,00 

3. 26938 24939942,24939943,24939944 4  35Σ3=105,00 

4. 26990 24939774,2493975 2 25Σ2= 50,00 

5. 24995 24939941,24939953 3 35Σ2=70,00 

6. 4188 24939948,24939949,24939950 4 35Σ3=105,00 

7. 27706 24939939,24939940 4 35Σ2=70,00 

8. 27519 24940095,24940096 4 40Σ2=80,00 

ΤΝΟΛΟ  ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΧΝ                                   

ΔΤΡΧ   600,00 
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Α/Α  ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΔ 
ΠΟΤ ΓΟΘΗΚΑ Δ 

ΑΝΑΓΚΔ ΣΙ 

ΙΣΙΗ 

ΠΟΑ / ΤΝΟΛΙΚΑ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

24939768  

 
24939769 

 
24939770 

 
24940092 

 

24940093 
 

24940094 

25 

25 

25             ΤΝΟΛΟ : 195,80 

40 

40 

40 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

24940097 

24940098 

24940099 

24940100 

24939776 

 

 

 

40 

40 

40              ΤΝΟΛΟ : 185,42 

40 

25 
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Αθνύ θαηεβιήζε θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ αλσηέξσ 
δηαηαθηηθώλ ρσξίο όκσο απνηέιεζκα ,θξίζεθε αλαγθαίν θαη επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ 
Γνκή Πίηηζεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο θαη ηελ αδηάιεηπε παξνρή βνήζεηαο λα 
δνζνύλ κέξνο ησλ αλσηέξσ επηηαγώλ-δηαηαθηηθώλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθώλ ηεο , 
ζπλνιηθνύ πνζνύ πεληαθνζίσλ δέθα επξώ (510,00επξώ ). 
    Δπίζεο θαηόπηλ εγγξάθνπ εηζήγεζεο ησλ Θνηλσληθώλ Ιεηηνπξγώλ ηνπ Γήκνπ θαη 
ηεο Γνκήο , ρνξεγήζεθαλ ζηηο 7,8,9/9/2022 δέθα επηά (17) επηηαγέο ζπλνιηθήο αμίαο 
600,00 επξώ , ζε έλα (1) λνηθνθπξηό πνπ δελ είρε παξαιάβεη ύζηεξα από 
επαλεηιεκκέλεο  πξνζπάζεηεο  θαζώο θαη ζε ( 7) επηά νηθνγέλεηεο νη νπνίεο 
απνδεδεηγκέλα ρξήδνπλ πεξηζζόηεξεο ελίζρπζεο.  
Οη επηηαγέο πνπ παξέκεηλαλ αδηάζεηεο είλαη ζπλνιηθνύ πνζνύ (510,00 
επξώ) θαη πξνηείλεηε λα θαιύςνπλ άκεζεο αλάγθεο θαη επηηαθηηθέο  ηεο 
Γνκήο ίηηζεο κέρξη ηελ ιήμε ηνπο  30/9/2022. 
      Ρα ζηνηρεία ησλ δηθαηνύρσλ σθεινύκελσλ θαζώο θαη ηα παξαζηαηηθά όισλ ησλ 
αλσηέξσ εγγξάθσλ ,παξαζηαηηθώλ , δηαηεξνύληαη θαη ππάξρνπλ ζην αξρείν ηεο 
ππεξεζίαο ,ζην Θνηλσληθό Ξαληνπσιείν θαη είλαη δηαζέζηκα θαζώο θαη δηαβηβάδνληαη 
ζηελ Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ γηα πεξαηηέξσ ελέξγεηεο ηεο. 
 
Ξαξαθαιείζζε όπσο ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ 
λα εηζάγεηε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο γηα ην αλσηέξσ ζέκα 
ζύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο θαη ηα επηζπλαπηόκελα έγγξαθα  θαη 
θαιείζηε : 
 

1. Να εγθξίλεηε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηελ δηάζεζε θαη ρξήζε 

ησλ αδηάζεησλ δηαηαθηηθώλ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζηελ Γνκή Πίηηζεο ηνπ 

Γήκνπ. 

2. Να θαζνξίζεηε  ηπρόλ πεξαηηέξσ όξνπο θαη ηξόπνπο δηάζεζεο –

ρξήζεο ηνπ ππνινίπνπ ησλ πνζώλ απηώλ. 

 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 38/2022 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ 
Ν.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 3 
παξ. 1 ηνπ Λ. 4623/19 θαη εθ λένπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 4735/20, 
θαζώο επίζεο: 

Α/Α  ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΔΠΟΤ 

ΓΟΘΗΚΑ Δ ΑΝΑΓΚΔ 
ΣΙ ΙΣΙΗ 

ΠΟΑ/ ΤΝΟΛΟ 

1. 

2. 

3. 

4. 

24939945 

24939946 

24939947 

24939773 

 

35,00 

35,00 

35,00              ΤΝΟΛΟ : 130,23 

25,00 

 

 ΤΝΟΛΟ ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΧΝ   510.00ΔΤΡΧ 
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α) Ρν άξζξν 202 παξ.2 ηνπ Λ. 3463/2006 θαη όπσο απηό ζπκπιεξώζεθε από ην 
άξζξν 51 ηνπ Λ. 4483/2017. 
β) Ρν άξζξν 37 παξ.2 ηνπ Λ. 3801/2009. 
γ) Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 224 θαζώο θαη ην άξζξν 58 πεξίπησζε ε΄ ηεο παξ.1 ηνπ 
Λ. 3852/2010 θαη όπσο απηό αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 203 παξ.1 ηνπ Λ. 
4555/2018. 
δ) Ρν άξζξν 203 παξ.2, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 210 θαη ην άξζξν 
283 ηνπ Λ. 4555/2018. 
ε) Ρν ππ.αξηζκ.23431/6-10-2022 έγγξαθν ηεο Θνηλσληθνύ Ιεηηνπξγνύ ηεο Γνκήο κε 
ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία. 
 
 ζη) Ρν ππ.αξηζκ.15441/05-07-2022 Αίηεκα-Ξαξαγγειία Γηαηαθηηθώλ.   
 
 δ)  Ρν ππ.αξηζκ.15872/8-7-2022Ξξσηόθνιιν παξαιαβήο ησλ Γηαηαθηηθώλ από ηελ 
εηαηξεία ΠΘΙΑΒΔΛΗΡΖΠ. 
 
 ε) Ρα ππ.αξηζκ.15873,15874/8-7-2022Ξξσηόθνιια Ξαξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο 
Ξξνκεζεηώλ θαη ηεο παξαιαβήο από ηηο Θνηλσληθέο Ιεηηνπξγνύο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο 
Γνκήο (θ.Ρζηαθαιάθε θαη Ε.Ξαιιηνύδε). 
 
 
 θαη κειέηεζε ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, 

 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η  νκόθσλα 
 

Δγθξίλεη ηελ δηαδηθαζία πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο 
θαη αθνξά ηελ δηάζεζε θαη ρξήζε ησλ αδηάζεησλ δηαηαθηηθώλ ζπλνιηθνύ πνζνύ 
Σηιίσλ εθαηόλ δέθα Δπξώ (1.110,00 επξώ), ην νπνίν θαη εμαξγπξώζεθε ζηηο 
6/9/2022, 22/9/2022 θαη 03/10/2022 γηα ηελ αγνξά ηξνθίκσλ θαη ηελ θάιπςε 
αλαγθώλ ζηελ Γνκή Πίηηζεο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ νξζή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηεο. 
 

Οη επηηαγέο πνπ παξέκεηλαλ αδηάζεηεο είλαη ζπλνιηθνύ πνζνύ (510,00 
επξώ) θαη εγθξίλεηαη απηέο λα θαιύςνπλ άκεζεο αλάγθεο θαη επηηαθηηθέο  
ηεο Γνκήο ίηηζεο κέρξη ηελ ιήμε ηνπο  30/9/2022. 
 

 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  238/2022 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 
                              Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                   ΡΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
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Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ  
 

           Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Γ/λζε Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο/Ρκήκα Θνηλσληθήο Ξξνζηαζίαο 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Θνηλσληθήο Ξνιηηηθήο 
4. Αληηδήκαξρν Νηθ. πεξεζηώλ 
5. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
6. Γ/λζε Νηθ. πεξεζηώλ 
7. Ρκήκα Ξξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ πνζέζεσλ 
8. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
9. Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο θαη Γεκνζίσλ Πρέζεσλ 

10. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  
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