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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 46/2022 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 305/2022                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Απνδνρή δσξεάο από εηαηξεία θιαβελίηε 
ζηε Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο γηα ηηο 
Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηηο Γνκέο 
ηνπ». 
 
 

  ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 29 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Πέκπηε θαη 
ώξα 11.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 31535/42/23-12-2022 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνύξνπ, πνπ 
επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 
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Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
 
ΠΑΡΟΝΣΔ 
 
1) Βνύξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο, 2) Κνπηζάθεο Μηραήι 3) Σάθαο 
Ηιίαο 4) Κνπεινύζνο Υξήζηνο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 6) Οπζηακπαζίδεο Ισάλλεο 
θαη 7) Λέθθαο Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο, σο Αληηδήκαξρνο. 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο 2) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο θαη 3) Σνκπνύινγινπ 
Κσλζηαληίλνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, έρνληαο 
πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 

 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 4ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 30628/16-12-2022 εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο 
Κνηλσληθώλ Τπεξεζηώλ/Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:  
 
ΘΔΜΑ:        «Απνδνρή Γσξεάο θιαβελίηε ζηε Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο γηα ηηο 

Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηηο Γνκέο ηνπ».  

 

  Κύξηε Πξόεδξε, 

        αο ελεκεξώλνπκε ηα θάησζη: 

 

Η εηαηξία ΚΛΑΒΔΝΙΣΗ όπσο θάζε ρξόλν ζπκβάιιεη  ζηε ζηήξημε ησλ επαίζζεησλ 
Κνηλσληθώλ νκάδσλ πξνζθέξνληαο ζηε Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο (3) επηηαγέο 
(3Υ100)νη νπνίεο δηαηίζεληαη ζην Κνηλσληθό Παληνπσιείν –ίηηζε ,γηα δηάθνξεο 
άκεζεο αλάγθεο ησλ δνκώλ . 
Οη επηηαγέο παξαδόζεθαλ ζηνλ Αληηδ/ξρν ηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη δηαηέζεθαλ 
όπνπ ππήξρε αλάγθε. Η πξώηε επηηαγή παξαδόζεθε ζην  Κνηλσληθό Παληνπσιείν θαη 
ζηε ίηηζε όπνπ θαη ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε ίηηζε ζηηο  01/03/2022 αξ .επηηαγήο 
...322 είδε θαζαξηόηεηαο 83 πξντόληα θαη εγθξίζεθε από ηελ Οηθνλνκηθή επηηξνπή. 
Οη ππόινηπεο (2Υ100) δόζεθαλ ζηε Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ζην Σκήκα 
Πξναγσγήο ηεο Τγείαο γηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα αλάγθεο ηνπ ΚΑΠΗ θαη ηεο 
Γ/λζεο. 
     Έγηλε ρξήζε ησλ επηηαγώλ ζηηο 20/06/2022 θαη αγνξάζηεθαλ 39 είδε (αξ. 
επηηαγήο 12032323) όπσο θαζαξηζηηθά επηθάλεηαο, ξνιά θνπδίλαο, ζθνπγγαξίζηξεο, 
ζθνύπα, παξθεηέδα θιπ. θαη ζηηο 23/11/2022 όπνπ αγνξάζηεθαλ 24 είδε (αξ. 
επηηαγήο 12032324) όπσο παληά, θαζαξ/θα, βάζε ηειεόξαζεο ,κπξίθη ειεθηξηθό θιπ 
Παξαθαινύκε όπσο εγθξίλεηε ηελ σο άλσ  Γσξεά ησλ  επηηαγώλ αμίαο (200,00€) θαη 
ηελ δηάζεζή  ηνπο ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο –Νέαο Υαιθεδόλαο  
 
γηα ηελ πξνκήζεηα δηαθόξσλ εηδώλ από Καηαζηήκαηα ηνπ Οκίινπ (όπσο 
αλαθέξνληαη θαη επηζπλάπηνληαη ζην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο). 
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Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 46/2022 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ 
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
• Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο  απείρε από ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, ιόγσ 
ηεο αξηζ. 2377/2022 πξόζθαηεο απόθαζεο ηνπ .η.Δ. κε ηελ νπνία θξίζεθαλ 
αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ Ν. 4623/19 θαη 4625/19 γηα ηελ ζύλζεζε ησλ 
Δπηηξνπώλ θαη ηελ εθρώξεζε αξκνδηνηήησλ από ην Γ.. πξνο απηέο. 
 

Η Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 72 παξ. 1θα ηνπ Ν. 3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 3 

παξ. 1 ηνπ Ν. 4623/19 θαη εθ λένπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Ν. 4735/20, ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά, θαζώο θαη ηα ινηπά ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ, 

 
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  ομόθωνα 

 
Σελ αποδοχή δωπεάρ από ηελ Δηαηξεία  θιαβελίηεο Α.Δ.Δ. δύν (2) επηηαγώλ αμίαο 
(200,00 €) θαη ηελ δηάζεζή  ηνπο ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο –Νέαο Υαιθεδόλαο θαη 
ζηνπο σθεινύκελνπο ηεο Γνκήο ίηηζεο θαη Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ γηα ηελ 
πξνκήζεηα δηαθόξσλ εηδώλ από Καηαζηήκαηα ηνπ Οκίινπ (όπσο αλαθέξνληαη ζην 
ζθεπηηθό ηεο εηζήγεζεο ηεο παξνύζεο θαη επηζπλάπηνληαη ζε απηήλ). 

 
Έγηλε ρξήζε ησλ αλσηέξσ επηηαγώλ ζηηο 20/06/2022 θαη αγνξάζηεθαλ 39 είδε (αξ. 
επηηαγήο 12032323) όπσο θαζαξηζηηθά επηθάλεηαο, ξνιά θνπδίλαο, ζθνπγγαξίζηξεο, 
ζθνύπα, παξθεηέδα θιπ. θαη ζηηο 23/11/2022 όπνπ αγνξάζηεθαλ 24 είδε (αξ. επηηαγήο 
12032324) όπσο παληά, θαζαξ/θα, βάζε ηειεόξαζεο ,κπξίθη ειεθηξηθό θιπ. 
 
 

 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  305/2022 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ  
 

           Λεβαληή Δκκαλνιία 
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Δζωηεπική Γιανομή : 
 

1. Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκα Κνηλσληθήο Πξνζηαζίαο 
2. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
3. Αληηδήκαξρν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, Πξνζηαζίαο θαη Πξναγσγήο Γεκ. Τγείαο 
4. Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηώλ 
5. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
6. Γ/λζε Οηθ. Τπεξεζηώλ 
7. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
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