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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 6/2023 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 28/2023                                  
 
                                                                                             
                                                                              Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο θαη ρξήζεο  
αδηάζεησλ δηαηαθηηθώλ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από 
1/11/2022 έσο 31/12/2022 ζε σθεινύκελνπο ηνπ 
Θνηλσληθνύ Ξαληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ». 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ψ3ΚΛ46ΜΩ0Ι-Λ6Χ



Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 15 ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2023, εκέξα Ρεηάξηε 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. 3470/6/10-2-2023 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) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, Αληηπξόεδξνο θαη Ξξνεδξεύσλ 2) Ράθαο Ζιίαο 3) 
Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 6) 
Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο θαη 7) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο 
δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 
 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Βνύξνο Ησάλλεο, Ξξόεδξνο 2) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο θαη 3) Νπζηακπαζίδεο 

Ησάλλεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, έρνληαο 

πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 

 

•Απόληνο ιόγσ αζζελείαο ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Ν.Δ. θ. Η.Βνύξνπ πξνήδξεπζε, βάζεη 
ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθε από ην άξζξν 77 ηνπ 
Λ. 4555/18 θαη ηζρύεη, ν Αληηπξόεδξνο ηεο Ν.Δ. θ. Αλαζηάζηνο Θσλζηαληηλίδεο. 
 

 
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 2ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 3168/9-2-2023 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 1/11/2022 έσο 31/12/2022 ζε 
σθεινύκελνπο ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ». 
 
ΥΔΣ. : 1. Σα ππ.αξηζκ.2314/30-01-2023 έγγξαθν ηεο Κνηλσληθήο 
Λεηηνπξγνύ ηεο Γνκήο κε ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία. 
 
  2. Σν ππ.αξηζκ.29704//08-12-2022Αίηεκα-Παξαγγειία Γηαηαθηηθώλ. 
 
  3. Σν ππ.αξηζκ. 30923/19-12-2022Πξσηόθνιιν παξάδνζεο ησλ 
Γηαηαθηηθώλ από ηελ εηαηξεία ΠΘΙΑΒΔΛΗΡΖΠ. 
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4. Σα ππ.αξηζκ. 30924/19-12-2022,31005/20-12-2022 Πξσηόθνιια 
Παξαιαβήο ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηώλ θαη ηεο παξαιαβήο από ηηο 
Κνηλσληθέο Λεηηνπξγνύοηνπ Γήκνπ θαη ηεο Γνκήο (θ.Ρζηαθαιάθε θαη 
Ε.Ξαιιηνύδε). 
 
Θύξηε Ξξόεδξε, 
 
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 Γηαηαθηηθώλ , ζε σθεινύκελνπο ηνπ Θνηλσληθνύ Ξαληνπσιείνπ γηα ην 
Νηθνλνκηθό έηνο 2022.  
 
  Πύκθσλα κε ηελ ππ.αξηζκ. πξση. 8441/13-4-2022Πύκβαζε 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(1.350,00€) Υίιηα ηξηαθόζηα 
πελήληα  Δπξώ , ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο από 01/11/2022 έσο θαη 
31/12/2022. 
 
ηηο 20/12/2022 μεθίλεζε ε δηαλνκή ησλ δηαηαθηηθώλ ζηνπο 
σθεινύκελνπο πνπ εληάρζεθαλ ζηε Γνκή ηνπ Κνηλσληθνύ Παληνπσιείνπ 
ηνπ Γήκνπ θαηά ηε Γ θάζε θαη αθνξνύζαλ  ην 2κελν ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ-
ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2022. 
 
Νη δηαηαθηηθέο παξαδόζεθαλ ζηελ ππεύζπλε Έξγνπ θ. Εσίηζα Ξαιιηνύδε θαη ηελ 
πεύζπλε ηεο Γνκήο θ. Ρζηαθαιάθε Καξία –Διέλε,ώζηε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηε 
δηαλνκή απηώλ ζηνπο σθεινύκελνπο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο σο εμήο : 
 

 
ΑΙΣΗΜΑ –ΠΑΡΑΓΓΔΛΙΑ ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΧΝ 

(ΝΟΔΜΒΡΙΟΤ-ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ) 

 
 
ΤΝΟΛΟ ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΧΝ :40TMX 
ΤΝΟΛΟ ΑΞΙΑ ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΧΝ:1.350 € 
ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΓΙΑΣΑΚΣΙΚΧΝ: 31/01/2023 
 
Ζ νξηζηηθή εμόθιεζε ησλ δηαηαθηηθώλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25/01/2023. 
 Πύκθσλα κε ην ππ αξηζκ 2314/30-01-2023έγγξαθν ηεο Θνηλσληθήο Ιεηηνπξγνύ ηεο 
Γνκήο θ.Ρζηαθαιάθε(Ιίζηα σθεινπκέλσλ)αλαθέξεη όηη νη αδηάζεηεο επηηαγέο πνπ 
αθνξνύλ ηελ θ. Ρζηθνπνύινπ δόζεθαλ ζε άιιε σθεινύκελε ηεο δνκήο δηόηη 
βξίζθεηαη εθηόο Αζελώλ θαη παξά ηηο πξνζπάζεηεο επηθνηλσλίαο καδί ηεο 
(ηειεθσληθά) δελ πξνζήιζε.  
 

  Α/Α         
ΠΟΟΣΗΣΑ 

                ΑΞΙΑ ΤΝΟΛΑ 
ΑΞΙΑ 

     1               16            25,00€      400,00€ 

     2               18            35,00€      630,00€ 

     3                 2            40,00€         80,00€ 

     4                 4            60,00€       240,00€ 

ΤΝΟΛΟ               40       1350,00€ 
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Δπηζπλάπηεηαη ε ιίζηα ησλ σθεινπκέλσλ ππνγεγξακκέλε θαηά ηηο εκεξνκελίεο 
παξαιαβήο ηνπο. 
 
Παξαθαιείζζε όπσο ζηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
ηνπ Γήκνπ  εηζάγεηε γηα ζπδήηεζε θαη ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο γηα ην 
αλσηέξσ ζέκα ζύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηεο παξνύζεο θαη ηα 
επηζπλαπηόκελα έγγξαθα  θαη θαιείζηε : 
 
Να εγθξίλεηε ηελ αλσηέξσ δηαδηθαζία πνπ αθνξά ηελ δηάζεζε θαη ρξήζε ησλ 

αδηάζεησλ δηαηαθηηθώλ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζηνπο σθεινύκελνπο ηνπ 

Θνηλσληθνύ Ξαληνπσιείνπ. 

 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 6/2023 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, ζηε ζπλέρεηα από απηέο ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Λ. 
4735/20 θαη εθ λένπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Λ. 5013/23, θαζώο επίζεο: 
 

 Ρν άξζξν 202 παξ.2 ηνπ Λ. 3463/2006 θαη όπσο απηό ζπκπιεξώζεθε από ην 
άξζξν 51 ηνπ Λ. 4483/2017. 

 Ρν άξζξν 37 παξ.2 ηνπ Λ. 3801/2009. 
 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. 

 Ρν άξζξν 203 παξ.2, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 210 θαη ην 
άξζξν 283 ηνπ Λ. 4555/2018. 

 Ρα ππ.αξηζκ.2314/30-01-2023 έγγξαθν ηεο Θνηλσληθήο Ιεηηνπξγνύ ηεο Γνκήο 
κε ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία. 
 

  Ρν ππ.αξηζκ.29704//08-12-2022Αίηεκα-Ξαξαγγειία Γηαηαθηηθώλ. 
 

  Ρν ππ.αξηζκ. 30923/19-12-2022Ξξσηόθνιιν παξάδνζεο ησλ Γηαηαθηηθώλ 
από ηελ εηαηξεία ΠΘΙΑΒΔΛΗΡΖΠ. 
 

 Ρα ππ.αξηζκ. 30924/19-12-2022,31005/20-12-2022 Ξξσηόθνιια Ξαξαιαβήο 
ηεο Δπηηξνπήο Ξξνκεζεηώλ θαη ηεο παξαιαβήο από ηηο Θνηλσληθέο 
Ιεηηνπξγνύοηνπ 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 ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο 
από 1/11/2022 θαη 31/12/2022 ζε σθεινύκελνπο ηνπ Θνηλσληθνύ Ξαληνπσιείνπ ηνπ 
Γήκνπ γηα ηελ νξζή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ. 
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Ζ νξηζηηθή εμόθιεζε ησλ δηαηαθηηθώλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25/01/2023. 
 
 Πύκθσλα κε ην ππ αξηζκ 2314/30-01-2023έγγξαθν ηεο Θνηλσληθήο Ιεηηνπξγνύ ηεο 
Γνκήο θ.Ρζηαθαιάθε(Ιίζηα σθεινπκέλσλ)αλαθέξεη όηη νη αδηάζεηεο επηηαγέο πνπ 
αθνξνύλ ηελ θ. Ρζηθνπνύινπ δόζεθαλ ζε άιιε σθεινύκελε ηεο δνκήο δηόηη 
βξίζθεηαη εθηόο Αζελώλ θαη παξά ηηο πξνζπάζεηεο επηθνηλσλίαο καδί ηεο 
(ηειεθσληθά) δελ πξνζήιζε.  
 
Πηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο επηζπλάπηεηαη ε ιίζηα ησλ σθεινπκέλσλ, 
ππνγεγξακκέλε θαηά ηηο εκεξνκελίεο παξαιαβήο ηνπο. 
 

 
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  28/2023 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  
 

Ν  ΞΟΝΔΓΟΔΠΑΠ                                   ΡΑ  ΚΔΙΖ 
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
 

Ο ΠΡΟΔΓΡΔΤΑ 
ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

ΑΝΑΣΑΙΟ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΙΓΗ 
 
 
 

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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