
 

          
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΔΗΜΟ Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-Ν.ΥΑΛΚΗΔΟΝΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

Π Ι Ν Α Κ Α  
 

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή  πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηεο 10ης/11/2022, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Ν. 3463/06 θαη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10 

 

Α/Α σζητηθέντα Θέματα Ληυθείσα 
Απόυαση 

Αριθμός 
Απόυασης 

Περίληψη 

 
 

1. 

ΘΔΜΑTA ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

Έγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ 
δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα 
ηελ «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ θίλεζεο γηα ην Α' 
ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2023» (Α.Μ. 134/22). 
 
 

 
 

Απνζύξεηαη 

 
 
- 

 
 
Σν ζέκα απνζύξεηαη. 

2. Έγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ 
δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα 
ηελ «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο γηα ην Α' 
ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2023» (Α.Μ. 135/22). 
 
 

Απνζύξεηαη - Σν ζέκα απνζύξεηαη. 

3. Έγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ 
δηαθήξπμεο δηεζλνύο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 
δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα νρεκάησλ θαη 
κεραλεκάησλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ» (Α.Μ. 
136/22). 
 

Εγθξίλεηαη 241 Οκόθσλα ή θαηά πιεηνςεθία θαηά πεξίπησζε ε 
Ο.Ε. εγθξίλεη ηνπο όξνπο κειέηεο θαη θαηαξηίδεη 
ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο 
έλαληη πξνκήζεηαο. 

4. Έγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ 
δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα 
ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Δξάζεηο ειεθηξνθίλεζεο 
ζην Δήκν Ν. Φηιαδέιθεηαο - Ν. Υαιθεδόλαο» (Α.Μ. 
168/22). 
 

Εγθξίλεηαη 242 Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηνπο όξνπο κειέηεο θαη 
θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ 
δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη πξνκήζεηαο. 



Α/Α σζητηθέντα Θέματα Ληυθείσα 
Απόυαση 

Αριθμός 
Απόυασης 

Περίληψη 

5. Έγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ 
δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 
ζηελ Πξόζθιεζε 08 ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
«Α.Σξίηζεο» κε ηίηιν «Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Δήκνπ 
Ν. Φηιαδέιθεηαο - Ν. Υαιθεδόλαο». 
 

Απνζύξεηαη - Σν ζέκα απνζύξεηαη. 

6. πγθξόηεζε επηηξνπήο δηεξεύλεζεο ηηκώλ γηα ηελ 
πξνκήζεηα εηδώλ ζην πιαίζην ππνβνιήο αίηεζεο 
ρξεκαηνδόηεζεο ζην Πξόγξακκα 
«Αληαγσληζηηθόηεηα Επηρεηξεκαηηθόηεηα θαη 
Καηλνηνκία» γηα ηελ πξόζθιεζε κε θσδηθό 
08_ΕΠΑΝΕΚ θαη ηίηιν «ΦΗΦΙΑΚΟ 
ΜΕΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΣΧΝ ΟΣΑ», ζηνλ Άμνλα 
Πξνηεξαηόηεηαο: 03 «Αλάπηπμε κεραληζκώλ 
ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο» 03 «Αλάπηπμε 
κεραληζκώλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 
(ηεξεά Ειιάδα, Νόηην Αηγαίν)» γηα ην θπξίσο 
ππνέξγν ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «Αλάπηπμε 
Εθαξκνγώλ Έμππλσλ Πόιεσλ θαη Σερλνινγηώλ γηα 
ην Δηαδίθηπν ησλ Αληηθεηκέλσλ(ΙΟΣ) ηνπ Δήκνπ 
Nέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο». 
 

Εγθξίλεηαη 243 Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ ζπγθξόηεζε ηεο 
έλαληη επηηξνπήο. 

7. Έγθξηζε ππαγσγήο εηαηξείαο WATT+VOLT ζηελ 
πάγηα ξύζκηζε νθεηιώλ ηνπ Ν. 4152/2013. 
 

Απνζύξεηαη - Σν ζέκα απνζύξεηαη. 

8. Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεώλ νθεηιεηώλ Δήκνπ. 

 

Εγθξίλεηαη 244 Οκόθσλα ε Ο.Ε. εγθξίλεη ηελ δηαγξαθή ησλ 
έλαληη ρξεώλ. 
 

     
Νέα Φηιαδέιθεηα  10/11/2022 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 

 


