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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 14/2020 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο 
 

Αξηζ. Απφθαζεο : 69/2020                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Δμεηδίθεπζε  πηζηψζεσλ γηα ηελ παξνρή 
έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ζηηο ρνιηθέο 
Δπηηξνπέο ηνπ Γήκνπ». 
 

ηε Νέα Φηιαδέιθεηα ζήκεξα ζηηο 14 ηνπ κήλα Απξηιίνπ ηνπ έηνπο 2020, εκέξα 
Μ.Σξίηε θαη ψξεο 10-11 π.κ. ζπλήιζε ζε  δηά πεξηθνξάο ηαθηηθή πλεδξίαζε θαηφπηλ 
ζπκκεηνρήο ησλ έμη (6) εθ ησλ ζπλνιηθά ελλέα (9) κειψλ ηεο, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) θαη ηεο αξηζ. 40 
εγθπθιίνπ ηνπ ΤΠ.Δ. ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο 
Υαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 8034/15/10-4-2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 
Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε 
κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ 
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄. 
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      

ΠΑΡΟΝΣΔ (ζπκκεηέρνληεο) 

 
1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο  2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3) 

Παπαθψζηα Αλζή 4)  Μπεξδέζεο ππξίδσλ 5) Καληαξέιεο Γεκήηξηνο θαη 6) 
Γξεηδειηάο Παληειήο, κέιε. 

 
ΑΠΟΝΣΔ (δελ ζπκκεηείραλ) 
 
1) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο 2) Σνκπνχινγινπ Κσλζηαληίλνο θαη 3) εξεηάθεο 
Νηθφιανο, νη νπνίνη θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο ή απνζηνιήο ειεθηξνληθνχ 
κελχκαηνο (e-mail) δήισζαλ φηη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πλεδξίαζε δεδνκέλνπ φηη 
δελ ζπλαηλνχλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε απηήο δηά πεξηθνξάο. Δηδηθφηεξα ν δεχηεξνο εθ 
ησλ αλσηέξσ ζεσξεί φηη δελ είλαη δπλαηφ λα ππάξμεη κέζσ ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο 
δεκηνπξγηθφο δηάινγνο θαη νπζηαζηηθή ζπδήηεζε επί αληηπξνηάζεσλ, ηδηαίηεξα φηαλ 
απνζηέιινληαη θαη εηζεγήζεηο Δ.Η.Γ., ελψ ν ηξίηνο δήισζε αληίζεηνο ζηελ 
λνκηκνπνίεζε δηαδηθαζηψλ ρσξίο δηαζθάιηζε δεκνζηφηεηαο θαη δηαθάλεηαο θαη ζηελ 
κε επηθέληξσζε επί ζεκάησλ δεκφζηαο πγείαο θαη πξνζηαζίαο επάισησλ νκάδσλ ηνπ 
πιεζπζκνχ. 
 

 
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνχκελνο ην 3ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε:  
 
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη, 
 
Θέησ ππφςε ζαο ηηο αξηζ. εηζ. πξση. 7340/27-3-2020 θαη 7343/27-3-2020 εηζεγήζεηο 
ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο αληηζηνίρσο επί ηνπ ζέκαηνο: 
 
Α) 
 
ΘΔΜΑ  : «Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ζηελ 1ε ρνιηθή Δπηηξνπή θαη εμεηδίθεπζε 
πίζησζεο πνζνχ απφ ηνλ Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο -Νέαο Υαιθεδφλαο». 
 
Παξαθαινχκε φπσο εγθξίλεηε ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 
7/2020 ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνχ ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 203 ηνπ λφκνπ 4555/2018 απφ ην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο Νέαο 
Υαιθεδφλαο γηα ηηο αλάγθεο ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο φπνπ αλέξρνληαη ζην πνζφ 
25.000€ ,φπσο θαίλνληαη αλαιπηηθά ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

ΔΚΣΑΚΣΗ 
ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 

πξνϋπνινγηζκόο 
(πνζό ζε €) 

2020 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Σνπνζέηεζε 
Κνληέηλεξ 

790,00€ 790,00€ Πιένλ γηα πιεξσκή 
ηηκνινγίνπ 

πξκαηόζθνηλα 
θαη πιηθά 
ηνπνζέηεζεο 
Κνληέηλεξ 

189,00€ 189,00€ Δμφθιεζε 
ηηκνινγίνπ 

Φ.Π.Α. γηα ηελ 
πηπζζόκελε 
πόξηα ηνπ 6νπ 
Νεπ/γείνπ Νέαο 
Φηιαδέιθεηαο 

240,00€ 240,00€ Πιένλ γηα πιεξσκή 
ηηκνινγίνπ 

Δηήζηα ζπλδξνκή 
πξνγξάκκαηνο 
«ΔΠΑΦΟ» 

980,22€ 980,22€ Πιεξσκή ηηκνινγίνπ 
ΔΠΑΦΟ 
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Λνγηζηηθέο 
ππεξεζίεο 

744.00€ 744,00€ Πιεξσκή ινγηζηή 
γηα Γεθέκβξην-
Ιαλνπάξην-
Φεβξνπάξην-Μάξηην 
2020 

Οηθνλνκηθή 
ελίζρπζε 5νπ 
Νεπηαγσγείνπ  

500,00€ 500,00€ ηκήκα πξνζρνιηθήο 
αγσγήο 

Οηθνλνκηθή 
ελίζρπζε 7νπ 
Νεπηαγσγείνπ 

769,10€ 769,10€ Αδπλακία Πιεξσκήο 
Πεηξειαίνπ 

Αιιαγή 
ιακπηήξσλ ζε 6ν 
θαη 8ν Γεκνηηθό 
θαη Νεπηαγσγεία 

6600,00€ 6600,00€ Άκεζε 
αληηθαηάζηαζε 
ιακπηήξσλ γηαηί 
ππάξρεη θίλδπλνο 
ηξαπκαηηζκνχ   

Σηκνιόγηα 
δεκνζίεπζεο γηα 
θπιηθεία  

217,00€ 217,00€ ιφγσ άγνλνπ 
δηαγσληζκνχ ζην 4ν 
Γεκνηηθφ Ν.Φ. 

Παιαηέο νθεηιέο 
ΙΚΑ 

839,00€ 839,00€ Πξνέθπςε κεηά ηελ 
εθθαζάξηζε ηνπ ΙΚΑ 
θαη ηελ απφθαζε 
7/2020 

Αληηθαηάζηαζε 
ζσιελώζεσλ ζην 
1ΓΝΥ ιόγν 
εθηεηακέλσλ 
δηαξξνώλ 

1722,55€ 1722,55€ Σν ζρνιείν 
θηλδπλεχεη λα κείλεη 
ρσξίο λεξφ θαη 
ηνπαιέηεο 

Δπηζηξνθή 
ρξεκάησλ ζηα 
ζρνιεία πνπ 
εθιάπε ην 
πεηξέιαην 

1000,00€ 1000,00€ 4ν θα 5ν Γεκνηηθφ 
Ν.Φ. 

πληήξεζε 50 
θιηκαηηζηηθώλ 
ζρνιηθώλ 
κνλάδσλ 

2500,00€ 2500,00€ Ωο πξνο αίηεζή ηνπο 

Πιεξσκή 
ζρνιηθώλ 
ηξνρνλόκσλ 

2720€ 2720€ Γεθέκβξηνο- 
Ιαλνπάξηνο 
Φεβξνπάξηνο 

Δπηζθεπή 
Κπθινθνξεηή 2 Γ 
Ν Φ 

1400€ 1400€ Απφ ηελ ICON 

Αγνξά ηξηώλ 
απνζεθεπηηθώλ 
ρώξσλ θήπνπ 

2187,13€ 2187,13€ Απφ Πξάθηηθεξ γηα 3ν 
, 1ν θαη 8ν 
Νεπηαγσγείν 

Απνιύκαλζε 
ρνιηθώλ 
κνλάδσλ γηα ηνλ 
θνξσλνηό 

2604€ 2604€ Γηα φια ηα 
Νεπηαγσγεία θαη ηα 
Γεκνηηθά 

ΤΝΟΛΟ 25.000,00 25.000,00  

 
 
Β) 
 
ΘΔΜΑ: «Δμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο πνζνύ 25.000 επξώ , γηα ηηο 
αλάγθεο ηεο 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, βάζεη ηεο αξηζ. 
289/2019 Απόθαζεο Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ» 
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ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο γηα ην 
νηθνλνκηθφ έηνο 2020 είλαη εγγεγξακκέλνο ν Κ.Α. 02.00.6731.009 κε ηίηιν «Έθηαθηε 
Δπηρνξήγεζε ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο», ν νπνίνο εληζρχζεθε , ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 
289/2019 Απφθαζε Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, κε ην πνζφ ησλ 50.000,00επξψ. 
 
Καιείζηε φπσο εγθξίλεηε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο: 
 
Α) Γαπάλε 4.000,00 επξψ (γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ δεθαηηαλνχ ζηνπο νηθνλνκηθά 
αδχλακνπο καζεηέο.) 

 
Β) Γαπάλε 3.500 επξψ γηα ηελ αλαπιήξσζε βαζηθψλ εξγαιείσλ θαη αλαισζίκσλ ζην 
εξγαζηήξην ςχμεο – Κιηκαηηζκνχ θαη αεξηζκνχ ηνπ 5νπ Δ.Κ. Νέαο Φηιαδέιθεηαο ιφγσ 
θινπήο. 
 
Γ) πκπιεξσκαηηθή Γαπάλε 3.000 επξψ  γηα ηελ απνθαηάζηαζε  θη επηζθεπή ηεο 
θεληξηθήο ζέξκαλζεο ζην ΓΤΜΝΑΙΟ Ν.Υ.  
 
Γ) Γαπάλε 4.500 επξψ γηα ηηο πάγηεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο 2εο ρνιηθήο 
Δπηηξνπήο (πιεξσκή Λνγηζηή – ραξηί Α4 – ρξεσιχζην  θσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο – 
αγνξά παγίσλ πιηθψλ  - βαλδαιηζκνί ζε ρψξνπο ζρνιείσλ (2ν ΔΠΑΛ Ν.Φ. θ.α). 
 
Δ) Γαπάλε 4.000 πξψ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ κεηάδνζεο ηνπ 
θνξσλντνχ (COVID2019) – (κηθξνβηνθηνλία ζρνιηθψλ κνλάδσλ  πξνκήζεηα 
αληηζεπηηθψλ) 
 
Σ) Γαπάλε 6.000 επξψ γηα ηελ πξνκήζεηα πιηθψλ ,γηα ηελ αλαθαηαζθεπή ηνπ 
παηψκαηνο παξθέ ζην θιεηζηφ ζρνιηθφ γπκλαζηήξην ηνπ 2νπ Γπκλαζίνπ θαη 2νπ Γ.Δ.Λ. 
Νέαο Φηιαδέιθεηαο .  
 
 
χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 4625/2015 , φπνπ ην ηξίην εδάθην 
ηεο πεξίπησζεο ε' ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ λ. 3852/2010 
αληηθαζίζηαηαη, σο αθνινχζσο: 
 
«ηελ ηειεπηαία απηή πεξίπησζε, πξηλ απφ ηελ απφθαζε ηνπ δεκάξρνπ, πξνεγείηαη 
απφθαζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο γηα κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ πνπ 
ρξήδνπλ εμεηδίθεπζεο» παξαθαιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κε απφθαζή ηεο λα 
εγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο πνζνχ 25.000 επξψ γηα ηηο αλάγθεο ηεο 
2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6731.009 κε 
ηίηιν «Έθηαθηε Δπηρνξήγεζε ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο», ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 
2020 ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο . 
 
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ 
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 14/2020 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο.  
 

 O Αληηδήκαξρνο Οηθ. Τπεξεζηψλ θ. Ηι.Σάθαο κε ην απφ 14/4/2020 
ειεθηξνληθφ κήλπκα (e-mail) πξφηεηλε ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ππνβιεζεηζψλ 
εηζεγήζεσλ σο εμήο: 

 
1ε ρνιηθή Δπηηξνπή: 
 
Θεσξψ αδηθαηνιφγεηε ηελ αχμεζε ηνπ πνζνχ πνπ δαπαλάηαη γηα ηελ παξνρή ησλ 
ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ. Πξνηείλσ λα ζπδεηεζεί ην χςνο ηεο ακνηβήο ζε επφκελε 
νηθνλνκηθή επηηξνπή. 
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Καηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ηελ ηερληθή ππεξεζία, ελεκεξψζεθα φηη νη αιιαγέο 
ιακπηήξσλ θαη ησλ βάζεσλ απηψλ (ζθάθεο) έρνπλ πξνβιεθζεί ζηε ζπληήξεζε ησλ 
ζρνιηθψλ θηεξίσλ. Καηφπηλ ηνχηνπ εηζεγνχκαη ην θφζηνο λα θαιπθζεί απφ ηνπο 
αληίζηνηρνπο θσδηθνχο. 
Η επηζηξνθή ρξεκάησλ γηα ηελ θινπή πεηξειαίνπ πξνηείλσ λα επαλεμεηαζηεί κε ηελ 
έλαξμε ηεο επφκελεο ζρνιηθήο ρξνληάο. Σα ζρνιεία έκεηλαλ θιεηζηά εμαηηίαο ηεο 
παλδεκίαο θαη δελ ππήξμε θαηαλάισζε πεηξειαίνπ ην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ 
δηάζηεκα. Άξα ε πξνθχπηνπζα αλάγθε επηζηξνθήο ρξεκάησλ δελ είλαη άκεζε. 
Η ζπληήξεζε ησλ θιηκαηηζηηθψλ πξνηείλσ λα έξζεη πξνο ζπδήηεζε θαη λα ςεθηζηεί 
φηαλ ππάξμεη ζαθήο εκεξνκελία απφ πιεπξάο θεληξηθήο θπβέξλεζεο γηα ην πφηε 
μαλαλνίγνπλ ηα ζρνιεία. 
Σν ίδην πξνηείλσ θαη γηα ηελ αγνξά ησλ ηξηψλ απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ θήπνπ γηα ηα 
λεπηαγσγεία. 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε έθηαθηε ελίζρπζε ζηελ 1ε ζρνιηθή επηηξνπή πξνηείλσ λα 
δηακνξθσζεί ζην χςνο ησλ 11.968,87 €. 
 
2ε ρνιηθή Δπηηξνπή: 
 
Όζνλ αθνξά ην Γ πξνηείλσ ηελ αθαίξεζε ηεο ακνηβήο ηνπ ινγηζηή, ήηνη 744,00 € 
(φζν θαη ε ακνηβή ηνπ γηα ηελ 1ε ρνιηθή Δπηηξνπή) θαη επαλεμέηαζε ηνπ θφζηνπο 
ησλ ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ. 
Όζνλ αθνξά ην Σ, θαηφπηλ επηθνηλσλίαο κε ηελ ηερληθή ππεξεζία, ε απνθαηάζηαζε 
ηνπ παξθέ έρεη πξνβιεθζεί ζηε ζπληήξεζε ησλ ζρνιηθψλ θηεξίσλ. 
Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ε έθηαθηε νηθνλνκηθή ελίζρπζε ζηε 2ε ζρνιηθή επηηξνπή 
πξνηείλσ λα δηακνξθσζεί ζην χςνο ησλ 18.256,00 €. 
 
 
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο, απνδερφκελνο ηηο αλσηέξσ ηξνπνπνηήζεηο, θάιεζε ηελ 
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Καηά ηνπ ζέκαηνο ηάρζεθε ην κέινο ηεο Ο.Δ. θ. Π.Γξεηδειηάο, δειψλνληαο 
αληίζεηνο ζηελ δηαδηθαζία πξαγκαηνπνίεζεο ηεο πλεδξίαζεο δηά πεξηθνξάο. 
 

Η Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηηο εηζεγήζεηο ηνπ θ. Πξνέδξνπ, σο ηξνπνπνηήζεθαλ 
απφ ηνλ Αληηδήκαξρν Οηθ. Τπεξεζηψλ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 58 παξ.1ε ηνπ 
Ν.3852/10 («Καιιηθξάηεο»), φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ απηέο ηνπ άξζξνπ 14 παξ.1 
ηνπ Ν.4625/19, θαη κειέηεζε φια ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππφςε ηεο, 

 
 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η   θαηά πιεηνςεθία 
(5 ΤΠΔΡ-1 ΚΑΣΑ) 

 
Α. Δγθξίλεη ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε ηεο 1εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε 7/2020 ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηεο πκβνπιίνπ θαη 
ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ θαηά ηελ πλεδξίαζε ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο θαη ηελ 
εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνχ έλδεθα ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ εμήληα νθηψ επξψ θαη 
νγδφληα επηά ιεπηψλ (11.968,87 €) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 02.00.6731.009 κε ηίηιν 
«Έθηαθηε Δπηρνξήγεζε ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο» ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ 
Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο νηθ. έηνπο 2020 γηα ηηο αλάγθεο ηεο 1εο 
ρνιηθήο Δπηηξνπήο Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, φπσο αλαιχνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 
 

ΔΚΣΑΚΣΗ 
ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ 

πξνϋπνινγηζκόο 
(πνζό ζε €) 

2020 ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ 

Σνπνζέηεζε 
Κνληέηλεξ 

790,00€ 790,00€ Πιένλ γηα πιεξσκή 
ηηκνινγίνπ 

πξκαηόζθνηλα 
θαη πιηθά 
ηνπνζέηεζεο 
Κνληέηλεξ 

189,00€ 189,00€ Δμφθιεζε 
ηηκνινγίνπ 
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Φ.Π.Α. γηα ηελ 
πηπζζόκελε 
πόξηα ηνπ 6νπ 
Νεπ/γείνπ Νέαο 
Φηιαδέιθεηαο 

240,00€ 240,00€ Πιένλ γηα πιεξσκή 
ηηκνινγίνπ 

Δηήζηα ζπλδξνκή 
πξνγξάκκαηνο 
«ΔΠΑΦΟ» 

980,22€ 980,22€ Πιεξσκή ηηκνινγίνπ 
ΔΠΑΦΟ 

Οηθνλνκηθή 
ελίζρπζε 5νπ 
Νεπηαγσγείνπ  

500,00€ 500,00€ ηκήκα πξνζρνιηθήο 
αγσγήο 

Οηθνλνκηθή 
ελίζρπζε 7νπ 
Νεπηαγσγείνπ 

769,10€ 769,10€ Αδπλακία Πιεξσκήο 
Πεηξειαίνπ 

Σηκνιόγηα 
δεκνζίεπζεο γηα 
θπιηθεία  

217,00€ 217,00€ ιφγσ άγνλνπ 
δηαγσληζκνχ ζην 4ν 
Γεκνηηθφ Ν.Φ. 

Παιαηέο νθεηιέο 
ΙΚΑ 

839,00€ 839,00€ Πξνέθπςε κεηά ηελ 
εθθαζάξηζε ηνπ ΙΚΑ 
θαη ηελ απφθαζε 
7/2020 

Αληηθαηάζηαζε 
ζσιελώζεσλ ζην 
1ΓΝΥ ιόγν 
εθηεηακέλσλ 
δηαξξνώλ 

1722,55€ 1722,55€ Σν ζρνιείν 
θηλδπλεχεη λα κείλεη 
ρσξίο λεξφ θαη 
ηνπαιέηεο 

Πιεξσκή 
ζρνιηθώλ 
ηξνρνλόκσλ 

2720€ 2720€ Γεθέκβξηνο- 
Ιαλνπάξηνο 
Φεβξνπάξηνο 

Δπηζθεπή 
Κπθινθνξεηή 2 Γ 
Ν Φ 

1400€ 1400€ Απφ ηελ ICON 

Απνιύκαλζε 
ρνιηθώλ 
κνλάδσλ γηα ηνλ 
θνξσλνηό 

2604€ 2604€ Γηα φια ηα 
Νεπηαγσγεία θαη ηα 
Γεκνηηθά 

ΤΝΟΛΟ  11.968,87 € 11.968,87 €  

 
 
Β. Δγθξίλεη ηελ έθηαθηε επηρνξήγεζε ηεο 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο 
Δθπαίδεπζεο ζχκθσλα κε ηελ ζρεηηθή εηζήγεζε θαη ηηο ηξνπνπνηήζεηο πνπ επήιζαλ 
θαηά ηελ πλεδξίαζε ηεο Οηθ. Δπηηξνπήο θαη ηελ εμεηδίθεπζε πίζησζεο πνζνχ 
δεθανθηψ ρηιηάδσλ δηαθνζίσλ πελήληα έμη επξψ (18.256,00 €) ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 
02.00.6731.009 κε ηίηιν «Έθηαθηε Δπηρνξήγεζε ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο» ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο – Νέαο Υαιθεδφλαο νηθ. έηνπο 2020 
γηα ηηο αλάγθεο ηεο 2εο ρνιηθήο Δπηηξνπήο Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο, φπσο αλαιχνληαη 
θαησηέξσ: 
 
Α) Γαπάλε 4.000,00επξψ (γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ δεθαηηαλνχ ζηνπο νηθνλνκηθά 
αδχλακνπο καζεηέο.) 

 
Β) Γαπάλε 3.500επξψ γηα ηελ αλαπιήξσζε βαζηθψλ εξγαιείσλ θαη αλαισζίκσλ ζην 
εξγαζηήξην ςχμεο – Κιηκαηηζκνχ θαη αεξηζκνχ ηνπ 5νπ Δ.Κ. Νέαο Φηιαδέιθεηαο ιφγσ 
θινπήο. 
 
Γ) πκπιεξσκαηηθή Γαπάλε 3.000επξψ  γηα ηελ απνθαηάζηαζε  θη επηζθεπή ηεο 
θεληξηθήο ζέξκαλζεο ζην ΓΤΜΝΑΙΟ Ν.Υ.  
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Γ) Γαπάλε 3.756 επξψ γηα ηηο πάγηεο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηεο 2εο ρνιηθήο 
Δπηηξνπήο (ραξηί Α4 – ρξεσιχζην  θσηνηππηθνχ κεραλήκαηνο – αγνξά παγίσλ 
πιηθψλ  - βαλδαιηζκνί ζε ρψξνπο ζρνιείσλ (2ν ΔΠΑΛ Ν.Φ. θ.α). 
 
Δ) Γαπάλε 4.000επξψ γηα ηελ αληηκεηψπηζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ κεηάδνζεο ηνπ 
θνξσλντνχ (COVID2019) – (κηθξνβηνθηνλία ζρνιηθψλ κνλάδσλ  πξνκήζεηα 
αληηζεπηηθψλ). 
 
 
 

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ  69/2020 
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί: 

  
Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                   ΣΑ  ΜΔΛΗ 

(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο) 
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ  
 
Λεβαληή Δκκαλνιία 
 

             
 
                  Δζσηεξηθή Γηαλνκή : 

 
- Γεκνηηθή Δπηηξνπή Παηδείαο 
- Γηεχζπλζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκα Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ 
- Ιδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Παηδείαο θαη Πξνζρνιηθήο Αγσγήο 
- Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
- 1ε ρνιηθή Δπηηξνπή Α/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
- 2ε ρνιηθή Δπηηξνπή Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο 
- Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ 
- Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ 
- Σκήκα Λνγηζηεξίνπ 
- Σκήκα Σακείνπ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ  
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