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« Απνδνρή ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζην 
πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή 
αλαβάζκηζε δεκνζίσλ θηηξίσλ «ΖΙΔΘΡΟΑ» θαη 
ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 
Ξξάμεο «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε δεκνηηθψλ 
θηηξίσλ ζην Γήκν Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο 
Σαιθεδφλαο», δέζκεπζε γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ 
ππεξβάιινληνο πνζνχ απφ ηδίνπο πφξνπο θαη 
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απνδνρή πινπνίεζεο πξνηεηλφκελσλ 
επεκβάζεσλ κε κέζνδν πινπνίεζεο κέζσ 
αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο». 
 
 

  Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 13 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 9.30 π.κ. 
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 
3852/10, φπσο ηζρχεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 29758/40/9-12-2022 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, 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) Θνπεινχζνο Σξήζηνο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο 6) Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο 7) 
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, 8) Ιέθθαο Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, σο 
Αληηδήκαξρνο, θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο 
παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο θαη 2) Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, νη νπνίνη δελ 
πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξψζεη 
ζρεηηθά. 

 

 Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Θ.Ρνκπνχινγινπ απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηελ 
έλαξμε απηήο θαη πξηλ ηε ζπδήηεζε επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. ζε έλδεημε 
δηακαξηπξίαο γηα ηελ επαλεηιεκκέλε θαζπζηέξεζε απνζηνιήο εηζεγήζεσλ 
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ. ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 

 
Ν θ. Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 6ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θχξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 29351/6-12-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Ρερληθψλ 
πεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ, ε νπνία έρεη σο εμήο : 
 
 

ΘΔΜΑ: 
 

 Απνδνρή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, 
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ζην Ξξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε Γεκνζίσλ 

Θηηξίσλ - Ξξφγξακκα “ΖΙΔΘΡΟΑ” θαη ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Ξξάμεο «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε δεκνηηθώλ θηηξίωλ ζην Γήκν Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

421.530,92 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24%. 

 Γέζκεπζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ ηπρφλ ππεξβάιινληνο πνζνχ απφ Ηδίνπο Ξφξνπο. 

 Απνδνρή ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ κε Κέζνδν 

ινπνίεζεο κέζσ Αλάζεζεο Γεκφζηαο Πχκβαζεο ηνπ λ.4412/16 (Α’ 147).  

 
ΥΔΣ: Ζ ππ’ αξ. πξση. ΞΔΛ/ΓΔΞΔΑ/90689/707/08-09-2022 Ξξφζθιεζε ηνπ πνπξγνχ 

Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (ΑΓΑ: 9ΩΕ84653Ξ8-ΗΚ8) 
 

Θχξηε Ξξφεδξε, 

 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λφκνπ 4674/2020 «Οχζκηζε 

αξκνδηνηήησλ Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο» ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

απνθαζίδεη γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ή 

επηρνξήγεζε δξάζεσλ, πξνγξακκάησλ θαη αληίζηνηρσλ έξγσλ απφ εζληθνχο πφξνπο 

ή/θαη πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή/θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ θνξέα», ζαο 

παξαθαινχκε φπσο ζε πξψηε πξνζερή ζπλεδξίαζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, εηζάγεηε 

ην ζέκα γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο.  

Γηα ελεκέξσζε ηεο Ν.Δ. ζαο γλσξίδνπκε ηα εμήο: 

Α) Ν πνπξγφο Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο κε ηελ ππ’ αξ. πξση. 

ΞΔΛ/ΓΔΞΔΑ/90689/707/08-09-2022 Ξξφζθιεζε (ΑΓΑ: 9ΩΕ84653Ξ8-ΗΚ8) θαιεί ηνπο 

θνξείο πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ θηηξίσλ ηνπ θαηαιφγνπ θηηξίσλ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 7 

ηνπ λ. 4342/2015 πνπ είλαη ηδηφθηεηα θαη θαηαιακβαλφκελα απφ ηελ Θεληξηθή Γεκφζηα 

Γηνίθεζε(https://ypen.gov.gr/energeia/energeiakiexoikonomisi/ktiria/katalogos-

dimosion/), ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) θαη πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Κεηξψν Φνξέσλ 

Γεληθήο Θπβέξλεζεο, ην νπνίν ηεξείηαη κε επζχλε ηεο Διιεληθήο Πηαηηζηηθήο Αξρήο, 

θαζψο θαη ηα Λνκηθά Ξξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (Λ.Ξ.Γ.Γ.), 

(https://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/-) θαζψο θαη ηηο ζπκπξάμεηο 

απηψλ, λα ππνβάιινπλ Αίηεζε Έληαμεο πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζην Ξξφγξακκα 

«ΖΙΔΘΡΟΑ», ηεο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ, Νηθνλνκηθψλ, 
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Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο θαη πνδνκψλ θαη Κεηαθνξψλ, κε ζθνπφ ηελ επηδφηεζε 

κέζσ Δπελδπηηθνχ Γαλείνπ, ή / θαη Δπηδφηεζεο δξάζεσλ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο ησλ επηιέμηκσλ Θηηξηαθψλ πνδνκψλ ηνπο, πνπ θάλνπλ ρξήζε απηψλ ησλ 

θηηξίσλ ή/θαη ηνπο αλήθνπλ. 

Β) Ο Γήκνο Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο πξνηίζεηαη λα ππνβάιιεη 

αίηεζε ρξεκαηνδφηεζεο ζην Ξξφγξακκα “ΖΙΔΘΡΟΑ”. 

Ζ Ξξάμε «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε δεκνηηθώλ θηηξίωλ ζην Γήκν Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο» ζπλίζηαηαη απφ ηξία (3) θχξηα πνέξγα. Ρν 

πνέξγν 1 κε ηίηιν: «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε ηνπ Δηθαζηηθνύ Δξγαζηεξίνπ ηνπ 

Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο» πξνυπνινγηζκνχ 129.900,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24%, ην πνέξγν 2 κε ηίηιν: «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε 

ηνπ ΚΔΠ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο» πξνυπνινγηζκνχ 

120.100,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24% θαη ην πνέξγν 3 κε ηίηιν: 

«Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε ηνπ Πλεπκαηηθνύ Κέληξνπ ηνπ Γήκνπ Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο» πξνυπνινγηζκνχ 109.800,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24%. 

Δπίζεο, ζηελ Ξξάμε πεξηιακβάλνληαη ηα νξηδφληηα πνέξγα κε ηίηινπο: «Δθπόλεζε 

Μειέηεο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε Γεκνηηθώλ Κηεξίωλ» αμίαο 36.930,92 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24% θαη «Παξαθνινύζεζε πινπνίεζεο ηεο Πξάμεο: 

Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε ζρνιηθώλ κνλάδωλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – 

Νέαο Υαιθεδόλαο» πξνεθηηκψκελεο αμίαο 24.800,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 

24%. 

Ωο Κέζνδνο ινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ ηεο πξνηεηλφκελεο Ξξάμεο 

πξνηείλεηαη ε πινπνίεζε κέζσ Αλάζεζεο Γεκφζηαο Πχκβαζεο ηνπ λ.4412/16 (Α’ 147).  

Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ηεο πξνηεηλφκελεο Ξξάμεο αλέξρεηαη ζε 421.530,92 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24%. 

Γ) Ιακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ε ιήςε απφθαζεο πνπ αθνξά ηα εμήο: 

 ηελ απνδνρή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο Σαιθεδφλαο, 

ζην Ξξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε Γεκνζίσλ 

Θηηξίσλ - Ξξφγξακκα “ΖΙΔΘΡΟΑ” θαη ηελ ππνβνιή αίηεζεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

Ξξάμεο «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε δεκνηηθώλ θηηξίωλ ζην Γήκν Νέαο 

Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο» ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 

421.530,92 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24%. 
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 Ρε δέζκεπζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ ηπρφλ ππεξβάιινληνο πνζνχ απφ Ηδίνπο 

Ξφξνπο. 

 Ρελ απνδνρή ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ κε Κέζνδν 

ινπνίεζεο κέζσ Αλάζεζεο Γεκφζηαο Πχκβαζεο ηνπ λ.4412/16 (Α’ 147). 

 

Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο 
Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 
44/2022 Ξξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο.. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξφεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα 
απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Ρα κέιε ηεο Ν.Δ. θ.θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο, Ξ.Γξεηδειηάο, θαη Η.Νπζηακπαζίδεο 
απείραλ απφ ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, ιφγσ ηεο πξφζθαηεο απφθαζεο ηνπ 
Π.η.Δ. κε ηελ νπνία θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ Λ. 4623/19 θαη 
4625/19 γηα ηελ ζχλζεζε ησλ Δπηηξνπψλ θαη ηελ εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ απφ 
ην Γ.Π. πξνο απηέο, επηθπιαζζφκελνη λα θαζνξίζνπλ πεξαηηέξσ ηε ζηάζε ηνπο 
επί ηνπ ζέκαηνο απηνχ. 

 
   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, απηέο  ηνπ άξζξνπ 117 παξ. 2 ηνπ Λ. 4674/20, θαζψο 
επίζεο: 

 

 Ρελ ππ’ αξ. πξση. ΞΔΛ/ΓΔΞΔΑ/90689/707/08-09-2022 Ξξφζθιεζε ηνπ 
πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (ΑΓΑ: 9ΩΕ84653Ξ8-ΗΚ8) 

 Ρηο κειέηεο ησλ ππνέξγσλ 
 
θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο: 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η   νκόθωλα 
 

 Ρελ απνδνρή ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο – Λέαο 

Σαιθεδφλαο, ζην Ξξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε 

Γεκνζίσλ Θηηξίσλ - Ξξφγξακκα “ΖΙΔΘΡΟΑ” θαη ηελ ππνβνιή αίηεζεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηεο Ξξάμεο «Δλεξγεηαθή Αλαβάζκηζε δεκνηηθώλ θηηξίωλ 

ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδόλαο», ζπλνιηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ 421.530,92 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α. 24%). 

Ππλεκκέλα : 1.Ζ ππ’ αξ. πξση. ΞΔΛ/ΓΔΞΔΑ/90689/707/08-09-2022 Ξξφζθιεζε ηνπ 
πνπξγνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (ΑΓΑ: 9ΩΕ84653Ξ8-ΗΚ8) 

2. Κειέηεο ησλ ππνέξγσλ 
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 

 

 Ρε δέζκεπζε γηα ηελ θάιπςε ηνπ ηπρφλ ππεξβάιινληνο πνζνχ απφ Ηδίνπο 

Ξφξνπο. 

 Ρελ απνδνρή ηεο πινπνίεζεο ησλ πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ κε Κέζνδν 

ινπνίεζεο κέζσ Αλάζεζεο Γεκφζηαο Πχκβαζεο ηνπ λ.4412/16 (Α’ 147). 

 

 
Ζ απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  280/2022 

Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 
 

Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 

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

 
 
 
 

Δζωηεξηθή Γηαλνκή : 
 

1. Γ/λζε Ρερληθψλ πεξεζηψλ 
2. Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Αλαπηπμηαθήο Ξνιηηηθήο 
4. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
5. Γ/λζε Νηθ. πεξεζηψλ 
6. Γ/λζε Γηνηθεηηθψλ πεξεζηψλ 
7. Απηνηειέο Γξαθείν Αλαπηπμηαθήο Ξνιηηηθήο 
8. Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ 
9. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 

10. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ  
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