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Α Π Ο  Π Α  Κ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 8/2023 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 38/2023                                  
 
                                                                                             
                                                                              Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο κειέηεο ΑΜ 14-2023 κε 
ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ ΓΙΑ 
ΣΑ ΟΥΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ», δηελέξγεηαο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε 
ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε ιόγσ 
θαηεπείγνπζαο αλάγθεο  (πεξ. γ, παξ. 2, άξζξνπ 
32, ηνπ λ. 4412/16) θαη ζπγθξόηεζε 
γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο».  

 
 

  ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ηελ 1ε ηνπ κήλα Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2023, εκέξα Σεηάξηε θαη 
ώξα 9.30 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. 4707/8/24-2-2023 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε 
λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 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 :      
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ΠΑΡΟΛΣΔ 
 
1) Βνύξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο, 2) Κσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, 
Αληηπξόεδξνο 3) Κνπηζάθεο Μηραήι 4) Σάθαο Ηιίαο θαη 5) Κνπεινύζνο Υξήζηνο, 
κέιε 
 
ΑΠΟΛΣΔ  
 
1) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 2) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο 3) Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο 
θαη 4) Οπζηακπαζίδεο Ισάλλεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα 
θιεηεύζεθαλ, κε ηνλ 2ν θαη 3ν εμ απηώλ λα έρνπλ πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη 
ζρεηηθά. 

 
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην μοναδικό ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκόθσλα ε 
Ο.Δ. θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Ν. 3852/10 
(«Καιιηθξάηεο»), όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν. 4555/18 
(«Κιεηζζέλεο Ι») ζπκθώλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο: 
 
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη, 
 

Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 4842/1-3-2023 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Πξνκεζεηώλ 
ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο :  

 
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε ησλ όξσλ ηεο κειέηεο ΑΜ 14-2023 κε ηίηιν: «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ 
ΘΑΤΗΚΧΛ ΘΗΛΖΖ ΓΗΑ ΣΑ ΟΥΖΚΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ», δηελέξγεηαο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε ιόγσ 
θαηεπείγνπζαο αλάγθεο  (πεξ. γ, παξ. 2, άπθπος 32, ηος ν. 4412/16) θαη 
ζπγθξόηεζε γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο. 
 
ΥΔΣ:   1) Σν ππ’ αξ πξση:4839/1-3-2023 e-mail κε ζέκα “Δλεκεξσηηθό 

ζεκείσκα γηα εθηέιεζε ζπκβάζεσλ θαπζίκσλ θίλεζεο” 
2) Η ππ’ αξ. 14/2023 Μειέηε κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ 

ΚΙΝΗΗ ΓΙΑ ΣΑ ΟΥΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ» 
ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο: 

 Σνπ Ν.4412/2016 (άξζξν 54 παξ.7) βάζεη ηνπ νπνίνπ ε κειέηε (ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο) πξέπεη λα εγθξίλεηαη πξηλ ηελ απνζηνιή πξόζθιεζεο 
ππνβνιήο πξνζθνξάο πνπ ζεκαηνδνηεί ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο 
ζύκβαζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο δεκνζίεπζε 
 

 Σνπ Ν.3852/2010 (άξζξν 72 παξ.1 πεξ. δ’) βάζεη ηνπ νπνίνπ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή εγθξίλεη ηε κειέηε (ηερληθέο πξνδηαγξαθέο) ε νπνία ζπληάρζεθε 
από ηελ εθάζηνηε αξκόδηα ππεξεζία δεδνκέλνπ όηη αζθεί θαζήθνληα 
αλαζέηνπζαο αξρήο 
 

  Σνπ Ν.4412/2016 (άξζξν 32 παξ. 2 πεξ γ) βάζεη ηνπ νπνίνπ ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή θαζνξίδεη ηνλ ηξόπν δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε 
ζην κέηξν πνπ είλαη απνιύησο απαξαίηεην, ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο 
 

 Σνπ Ν. 4412/2016 (άξζξν 32Α παξ. 2) ζύκθσλα κε ην νπνίν ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή θαζνξίδεη ηνπο όξνπο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο θαη ηε ζπγθξόηεζε 
γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο δηαπξαγκάηεπζεο. 

 

 Σν ππ’ αξ πξση:4839/1-3-2023 e-mail κε ζέκα “Δλεκεξσηηθό ζεκείσκα γηα 
εθηέιεζε ζπκβάζεσλ θαπζίκσλ θίλεζεο” βάζεη ηνπ νπνίνπ πξνθύπηεη ε 
θαηεπείγνπζα αλάγθε. 
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 Σελ ππ’ αξ. 14/2023 Μειέηε κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ΚΙΝΗΗ 

ΓΙΑ ΣΑ ΟΥΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ» θαη ην γεγνλόο όηη ε δηαδηθαζία ηεο 
δηαπξαγκάηεπζεο ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε ιόγσ θαηεπείγνπζαο 
αλάγθεο (πεξ. γ, παξ. 2, άξζξνπ 32, ηνπ λ. 4412/16) επηιέρζεθε σο 
ζπλέπεηα: 

Α) Σσλ απμεκέλσλ (πέξαλ ησλ αξρηθά ππνινγηζκέλσλ) αλαγθώλ θαζαξηζκνύ 
ησλ θνηλόρξεζησλ ρώξσλ πέξημ ηνπ λένπ γεπέδνπ ηεο Α.Δ.Κ. θαζώο θαη ησλ 
ζεκείσλ πέξημ ησλ θαηαζηεκάησλ πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο θαζώο κόιηο 
πξόζθαηα ηεθκεξηώζεθαλ ζηελ πξάμε νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο θαζαξηζκνύ 
ησλ πξναλαθεξζέλησλ ρώξσλ (π.ρ. αλαγθαηόηεηα ιεηηνπξγίαο δεπηέξνπ 
ζαξώζξνπ ηηο εκέξεο πξηλ, θαηά θαη κεηά έθαζηνπ αγώλα) γηα ηελ απνθπγή 
δεκηνπξγίαο αλζπγηεηλώλ εζηηώλ θαη ηελ πξνζηαζία ηεο δεκόζηαο πγείαο, 

Β) ηεο αλαγθαηόηεηαο άκεζεο ελαξκόληζεο θαη ζπκκόξθσζεο κε ηε 
λνκνζεζία γηα ηε δηαινγή ζηελ πεγή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ είραλ σο 
απνηέιεζκα ηηο απμεκέλεο θαηαλαιώζεηο ησλ νρεκάησλ ιόγσ ηεο πξόσξεο 
έλαξμεο (δύν κήλεο λσξίηεξα ηνπ πξνγξακκαηηζκέλνπ) ηνπ πξνγξάκκαηνο 
απνθνκηδήο βηναπνβιήησλ από ηνπο νηθηαθνύο «παξαγσγνύο» θαη ηελ αύμεζε 
ησλ δξνκνινγίσλ γηα ηελ απνθνκηδή θιαδεκάησλ θαη Α.Δ.Κ.Κ. από ηνπο 
θνηλόρξεζηνπο ρώξνπο ζηα πιαίζηα δηαζθάιηζεο ηεο δεκόζηαο πγείαο θαζώο 
θαη απνθπγήο δπζκελώλ επηπηώζεσλ από αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα ζηα 
πιαίζηα ηεο πνιηηηθήο πξνζηαζίαο, 

 ησλ απμεκέλσλ αλαγθώλ ηεο Γηεύζπλζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη εηδηθόηεξα 
ηνπ ηκήκαηνο Πξναγσγήο ηεο Γεκόζηαο Τγείαο (πξόγξακκα «Βνήζεηα ζην 
ζπίηη»). 

 
ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ παξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζην ζώκα ηε ιήςε 

ζρεηηθήο απόθαζεο: 
 
Α) Έγκπιζηρ ησλ όξσλ ηεο κειέηεο ΑΜ 14-2023 κε ηίηιν: «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ 

ΘΑΤΗΚΧΛ ΘΗΛΖΖ ΓΗΑ ΣΑ ΟΥΖΚΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ», ηελ δηελέξγεηα 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε ιόγσ 
θαηεπείγνπζαο αλάγθεο  (πεξ. γ, παξ. 2, άπθπος 32, ηος ν. 4412/16). 

Β) Γιενέπγειαρ διαγωνιζηικήρ διαδικαζίαρ με διαππαγμάηεςζη σωπίρ 
πποηγούμενη δημοζίεςζη ιόγσ θαηεπείγνπζαο αλάγθεο  (πεξ. γ, παξ. 2, άπθπος 
32, ηος ν. 4412/16). 

Γ) ςγκπόηηζηρ γνωμοδοηικήρ επιηποπήρ διαππαγμάηεςζηρ σο εμήο: 
 

 
 
ΓΛΧΚΟΓΟΣΗΘΖ 

 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
ΓΗΑΠΡΑΓΚΑΣΔΤ

Ζ 

ΟΛΟΚΑΣΔΠΧΛΤΚΟ 
ΣΑΘΣΗΘΧΛ ΚΔΙΧΛ 

 
Ππόεδπορ 

Ληιούδηρ πςπίδων 
Κέλορ 

Αγγελόποςλορ 
Γημήηπιορ 

Κέλορ (γπαμμαηέαρ) 
Παπάζογλος Ανηώνιορ 

ΟΛΟΚΑΣΔΠΧΛΤΚΟ 
ΑΛΑΠΙ/ΘΧΛ ΚΔΙΧΛ 

 
Ππόεδπορ 
Φαλίδαρ 

Θωνζηανηίνορ 
Κέλορ 

Υαηζηκωνζηανηήρ 
Υπήζηορ 

Κέλορ (γπαμμαηέαρ) 
Γαλαηεπόρ πςπίδων 

 
Παξακέλνπκε ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίληζε. 

ΤΝΗΜ. : 1) Σν ππ’ αξ πξση:4839/1-3-2023 e-mail κε ζέκα “Δλεκεξσηηθό 
ζεκείσκα γηα εθηέιεζε ζπκβάζεσλ θαπζίκσλ θίλεζεο” 

   2) Η ππ’ αξ. 14/2023 Μειέηε κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΗ ΓΙΑ ΣΑ ΟΥΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ» 
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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. 8/2023 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. 
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 
Η Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο ηζρύεη κεηά ηελ ηξνπνπνίεζή ηνπ από απηέο 
ηνπ άξζξνπ 40 παξ. 1 ηνπ Ν. 4735/20 θαη εθ λένπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Ν. 
5013/23 θαη: 
 

1) Σν ππ’ αξ πξση:4839/1-3-2023 e-mail κε ζέκα “Δλεκεξσηηθό 
ζεκείσκα γηα εθηέιεζε ζπκβάζεσλ θαπζίκσλ θίλεζεο” 

2) Η ππ’ αξ. 14/2023 Μειέηε κε ηίηιν: «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΑΤΙΜΩΝ 
ΚΙΝΗΗ ΓΙΑ ΣΑ ΟΥΗΜΑΣΑ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ» 

3)        Σελ πεξ. γ, παξ. 2, ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Ν. 4412/16 
 
θαζώο θαη όια ηα αλαθεξόκελα ζηελ εηζήγεζε ηεο παξνύζαο ινηπά ζηνηρεία θαη 
δηαηάμεηο πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ    ΟΚΟΦΧΛΑ 
 

Α) Σην έγκπιζη ησλ όξσλ ηεο κειέηεο ΑΚ 14-2023 κε ηίηιν: «ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ 
ΘΑΤΗΚΧΛ ΘΗΛΖΖ ΓΗΑ ΣΑ ΟΥΖΚΑΣΑ ΣΟΤ ΓΖΚΟΤ» γηα ηελ δηελέξγεηα 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε ιόγσ 
θαηεπείγνπζαο αλάγθεο  (πεξ. γ, παξ. 2, άπθπος 32, ηος ν. 4412/16). 

 
Β) Σην διενέπγεια διαγωνιζηικήρ διαδικαζίαρ με διαππαγμάηεςζη σωπίρ 

πποηγούμενη δημοζίεςζη γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα, ιόγσ θαηεπείγνπζαο 
αλάγθεο  (πεξ. γ, παξ. 2, άπθπος 32 ηος ν. 4412/16). 

 
Γ) Σην ζςγκπόηηζη γνωμοδοηικήρ επιηποπήρ διαππαγμάηεςζηρ γηα ηελ 

αλσηέξσ πξνκήζεηα, σο εμήο: 
 
 
 
 

ΓΛΧΚΟΓΟΣΗΘΖ 

 
ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
ΓΗΑΠΡΑΓΚΑΣΔΤ

Ζ 

ΟΛΟΚΑΣΔΠΧΛΤΚΟ 
ΣΑΘΣΗΘΧΛ ΚΔΙΧΛ 

 

Ππόεδπορ 
Ληιούδηρ πςπίδων 

Κέλορ 
Αγγελόποςλορ Γημήηπιορ 

Κέλορ (γπαμμαηέαρ) 
Παπάζογλος Ανηώνιορ 

ΟΛΟΚΑΣΔΠΧΛΤΚΟ 
ΑΛΑΠΙ/ΘΧΛ ΚΔΙΧΛ 

 

Ππόεδπορ 
Φαλίδαρ Θωνζηανηίνορ 

Κέλορ 
Υαηζηκωνζηανηήρ 

Υπήζηορ 
Κέλορ (γπαμμαηέαρ) 

Γαλαηεπόρ πςπίδων 

 
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  38/2023 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  
 

                              Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 

https://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4412-16/arthro-32-n-4412-16-prosfygi-sti-diadikasia-me-diapragmatefsi-xoris-proigoymeni-dimosiefsi.html
https://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4412-16/arthro-32-n-4412-16-prosfygi-sti-diadikasia-me-diapragmatefsi-xoris-proigoymeni-dimosiefsi.html
https://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-4412-16/arthro-32-n-4412-16-prosfygi-sti-diadikasia-me-diapragmatefsi-xoris-proigoymeni-dimosiefsi.html
ΑΔΑ: Ψ0ΒΨ46ΜΩ0Ι-ΚΝΣ



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

            Λεβαληή Δκκαλνιία 
 

 
 
 

Δζωηεπική Γιανομή : 
 

1. Γ/λζε Καζ/ηαο, Αλαθύθισζεο & Ηιεθηξνθσηηζκνύ 
2. Αληηδήκαξρν Καζ/ηαο, Αλαθύθισζεο & Ηιεθηξνθσηηζκνύ 
3. Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
4. Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
5. Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ Τπνζέζεσλ 
6. Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 
7. Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ 
8. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
9. Σκήκα Πξνκεζεηώλ  

10. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ  
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