
 

          
 
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ 
ΓΖΚΝΠ Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ 
ΓΟΑΦΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

Π Ι Ν Α Κ Α  
 

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή  Ππλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 4ης/11/2022, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Λ. 3463/06 θαη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10 

 

Α/Α σζητηθέντα Θέματα Ληυθείσα 
Απόυαση 

Αριθμός 
Απόυασης 

Περίληψη 

 
 
 

ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ  ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

Tξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 12360/01-06-2022 
ζύκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα θαπζίκσλ θίλεζεο 
νρεκάησλ (ΝΚΑΓΑ Α: ΑΚΝΙΒΓΖ ΒΔΛΕΗΛΖ ΘΑΗ 
ΝΚΑΓΑ Β: ΞΔΡΟΔΙΑΗΝ ΘΗΛΖΠΖΠ), πξνθεηκέλνπ λα 
δηαζθαιηζηεί ε απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ 
ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ. 

 
 

Δγθξίλεηαη 

 
 

233 
 

 
 
Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο 
έλαληη ζύκβαζεο. 

 
 

1. 

ΘΔΜΑTA ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

Έγθξηζε ηζνινγηζκνύ ηνπ Ξ.Ξ.Η.Δ.Γ. νηθ. έηνπο 

2020, βάζεη ηεο αξηζ. 21/2022  απόθαζεο ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ ηνπ Ππκβνπιίνπ. 
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Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηνλ ηζνινγηζκό ηνπ 
Λ.Ξ. νηθ. έηνπο 2020. 

2. Έγθξηζε 1νπ πξαθηηθνύ (απνζθξάγηζεο πξνζθνξώλ, 
ειέγρνπ δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο & 
αμηνιόγεζεο ηερληθώλ πξνζθνξώλ), 2νπ πξαθηηθνύ 
(απνζθξάγηζεο θαη αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ) θαη 3νπ πξαθηηθνύ (ειέγρνπ 
δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο) δηεζλνύο αλνηθηνύ 
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν 
«Ξξνκήζεηα θσηηζηηθώλ LED γηα ηελ αλαβάζκηζε 
ηνπ ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο» (Α.Ξ. 20075/1-9-
2022 ΓΗΑΘΖΟΜΖ, α/α ΔΠΖΓΖΠ 171596) θαη 
αλάδεημε νξηζηηθνύ αλαδόρνπ. 

Δγθξίλεηαη 235 Θαηά πιεηνςεθία ε Ν.Δ. εγθξίλεη ην 1ν, 2ν θαη 3ν 
Ξξαθηηθό ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη 
πξνκήζεηαο θαη πξνβαίλεη ζηελ αλάδεημε ηεο 
εηαηξείαο DASTERI SYSTEMS A.E. σο νξηζηηθνύ 
αλαδόρνπ, έλαληη ζηαζκηζκέλνπ θόζηνπο 
επέλδπζεο 0,18 €/kWh θαη νηθ. πξνζθνξάο 
2.902.292,50 € (άλεπ Φ.Ξ.Α.). 



Α/Α σζητηθέντα Θέματα Ληυθείσα 
Απόυαση 

Αριθμός 
Απόυασης 

Περίληψη 

3. Έγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ 
δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα 
ηελ "Δθπόλεζε Πρεδίνπ Αζηηθήο Ξξνζβαζηκόηεηαο 
(Π.Α.Ξ.) ζην Γήκν Λ. Φηιαδέιθεηαο - Λ. 
Σαιθεδόλαο" (Α.Κ. 164/22). 

Δγθξίλεηαη 236 Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηηο Ρ.Ξ. ηεο κειέηεο 
θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ όξσλ αλνηθηνύ 
δηαγσληζκνύ γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ Π.Α.Ξ. 

4. Νξηζκόο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ «ΔΟΓΑ 
ΑΛΡΗΘΝΟΒΗΘΖΠ ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ ΠΡΖ ΛΔΑ 
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑ-ΛΔΑ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑ» (Α.Κ. 
118/2018). 

Δγθξίλεηαη 237 Νκόθσλα ε Ν.Δ. νξίδεη ηα ηαθηηθά θαη 
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο 
ηνπ έλαληη έξγνπ. 

5. 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. 

Δγθξίλεηαη 238 Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηελ δηαδηθαζία 
ρνξήγεζεο θαη ρξήζεο ησλ έλαληη αδηάζεησλ 
δηαηαθηηθώλ. 

6. Έγθξηζε ρνξήγεζεο έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο 
(Β΄ θάζε) ζε νηθνλνκηθά αδύλακνπο (απόξνπο) 
θαηνίθνπο ηνπ Γήκνπ. 

Δγθξίλεηαη 239 Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηελ ρνξήγεζε ηεο 
έλαληη νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο, πνζνύ 13.150,00 
€. 

7. Α. Απνδνρή πνζνύ 39.895,00 επξώ 
ζπκπιεξσκαηηθήο θαηαλνκήο  2022 (θάιπςε 
δαπαλώλ ζέξκαλζεο) επηρνξήγεζεο Ξ.ΔΠ. γηα 
θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ζηηο Πρνιηθέο 
Δπηηξνπέο Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, 
θαηαλνκή απηνύ θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθώλ 
πηζηώζεσλ, βάζεη ηεο αξηζ. 7/2022 απόθαζεο-
εηζήγεζεο ηεο ΓΔΞ θαη Β. Απνδνρή πνζνύ 1.600,00 
επξώ γηα ηελ θάιπςε, κέζσ ησλ ζρνιηθώλ 
επηηξνπώλ, ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ησλ 
Δμεηαζηηθώλ Θέληξσλ, γηα ηελ πιήξσζε κε γξαπηό 
δηαγσληζκό 822 ζέζεσλ κόληκνπ πξνζσπηθνύ ζηελ 
Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζόδσλ (Α.Α.Γ.Δ) 
(Ξξνθήξπμε 1Γ/2022), θαηαλνκή απηνύ θαη 
εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο, βάζεη ηεο αξηζ. 
8/2022 απόθαζεο-εηζήγεζεο ηεο ΓΔΞ. 

Δγθξίλεηαη 240 Νκόθσλα ε Ν.Δ. εγθξίλεη ηελ απνδνρή ησλ 
έλαληη πνζώλ, ηελ θαηαλνκή απηώλ θαη ηελ 
εμεηδίθεπζε ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ. 

    Λέα Φηιαδέιθεηα  4/11/2022 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 

 



 


