
 

          
 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΓΗΜΟ Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ-Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ 
ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

Π Ι Ν Α Κ Α  
 

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή  πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 23ης/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 

Τπνβνιή εηζήγεζεο πξνο ην Γ.. γηα ηελ 7ε 
αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθ. 
έηνπο 2022. 

 
Δγθξίλεηαη 

 
253 

 
Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εηζεγείηαη ζην Γ.. γηα 
ηελ έλαληη αλακόξθσζε. 

2. Τπνβνιή εηζήγεζεο πξνο ην Γ.. γηα ηνλ θαζνξηζκό 
ηειώλ ρξήζεο πεδνδξνκίσλ θαη ινηπώλ 
θνηλνρξήζησλ ρώξσλ έηνπο 2023 (επαλεηζαγσγή). 
 

Δγθξίλεηαη 254 Οκόθσλα ε Ο.Δ. εηζεγείηαη ζην Γ.. γηα ηνλ 
θαζνξηζκό ησλ έλαληη ηειώλ. 

3. Τπνβνιή εηζήγεζεο πξνο ην Γ.. γηα ηνλ θαζνξηζκό 
ζπληειεζηώλ ηειώλ Καζαξηόηεηαο θαη Φσηηζκνύ 
σο θαη Γεκνηηθνύ Φόξνπ έηνπο 2023. 
 

Δγθξίλεηαη 255 Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εηζεγείηαη ζην Γ.. γηα 
ηνλ θαζνξηζκό ησλ έλαληη ηειώλ. 

4. Καηαθύξσζε πξαθηηθώλ θαλεξήο πξνθνξηθήο 
πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ παξαρώξεζε 
δηθαηώκαηνο ρξήζεο ζέζεσο πεξηπηέξσλ εληόο ησλ 
δηνηθεηηθώλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. 
 

Δγθξίλεηαη 256 Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ θαηαθύξσζε 
πξαθηηθώλ ηεο έλαληη πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο. 

5. Δπαλέγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη επαλαθαηάξηηζε 
όξσλ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηνπνζέηεζε 
ζηεγάζηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη αλαβάζκηζε 
ζηάζεσλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ επηβαηηθνύ 
θνηλνύ ζηηο εγθεθξηκέλεο γξακκέο (αζηηθέο θαη 
δεκνηηθέο) ηνπ Γήκνπ» (Α.Μ. 147/2021). 
 

Δγθξίλεηαη 257 Οκόθσλα ε Ο.Δ. επαλεγθξίλεη ηνπο όξνπο 
κειέηεο θαη επαλαθαηαξηίδεη ηνπο όξνπο 
δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη 
πξνκήζεηαο. 
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Απόυασης 
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6. 

Έγθξηζε κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ αλνηθηνύ 
ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ «Πξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε ζθεπάζηξνπ αζιεηηθνύ ρώξνπ ζηελ 
νδό Γσδεθαλήζνπ». 

 

Δγθξίλεηαη 258 Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηνπο όξνπο 
κειέηεο θαη θαηαξηίδεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο 
ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη πξνκήζεηαο. 

7. Έγθξηζε ζύλαςεο ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε 
έλαλ παηδίαηξν ζην πιαίζην ηεο 
ρξεκαηνδνηνύκελεο δξάζεο «Πξόγξακκα 
πξνζρνιηθήο αγσγήο θαη δεκηνπξγηθήο 
απαζρόιεζεο παηδηώλ». 

 
 

Δγθξίλεηαη 259 Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηε ζύλαςε ηεο έλαληη 
ζύκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ. 

8. Έγθξηζε πξαγκαηνπνίεζεο ρξηζηνπγελληάηηθσλ 
ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ γηα ηα βξέθε θαη ηα λήπηα 
ησλ Βξεθνλεπηαθώλ θαη Παηδηθώλ ηαζκώλ ηνπ 
Γήκνπ  θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο. 
 

Δγθξίλεηαη 260 Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
ησλ έλαληη παξαζηάζεσλ θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηεο 
ζρεηηθήο πίζησζεο. 

9. Έγθξηζε δηαγξαθήο ρξεώλ νθεηιεηώλ Γήκνπ. 

 

Δγθξίλεηαη 261 Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ δηαγξαθή ησλ 
έλαληη ρξεώλ. 
 

     
Νέα Φηιαδέιθεηα  23/11/2022 
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