
 

          
 
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 13ης/12/2022, ζχκθσλα 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 8ε 
αλακφξθσζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθ. 
έηνπο 2022. 

 

 
 
 

Δγθξίλεηαη 

 
 
 

276 

 
 
 
Οκφθσλα (θαη κε ηξεηο απνρέο) ε Ο.Δ. εηζεγείηαη 
ζην Γ.. γηα ηελ έλαληη αλακφξθσζε. 

2. Έγθξηζε πξνυπνινγηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ ηνπ 
ΠΠΙΔΓ νηθ. έηνπο 2023, βάζεη ηεο αξηζ. 28/2022 
απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ. 

 

 

Δγθξίλεηαη 277 Οκφθσλα (θαη κε ηξεηο απνρέο) ε Ο.Δ. εγθξίλεη 
ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Ν.Π. νηθ. έηνπο 2023. 

3. Δπαλέγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη επαλαθαηάξηηζε 
φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ 
θίλεζεο γηα ην Α' ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2023» (Α.Μ. 
134/22). 

 

Δγθξίλεηαη 278 Οκφθσλα (θαη κε ηξεηο απνρέο) ε Ο.Δ. 
επαλεγθξίλεη ηε κειέηε θαη επαλαθαηαξηίδεη ηνπο 
φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο έλαληη 
πξνκήζεηαο. 

4. Δπαλέγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη επαλαθαηάξηηζε 
φξσλ δηαθήξπμεο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πεηξειαίνπ 
ζέξκαλζεο γηα ην Α' ηεηξάκελν ηνπ έηνπο 2023» 
(Α.Μ. 135/22). 

 

Δγθξίλεηαη 279 Οκφθσλα (θαη κε ηξεηο απνρέο) ε Ο.Δ. 
επαλεγθξίλεη ηε κειέηε θαη επαλαθαηαξηίδεη ηνπο 
φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηεο έλαληη 
πξνκήζεηαο. 



Α/Α σζητηθέντα Θέματα Ληυθείσα 
Απόυαση 

Αριθμός 
Απόυασης 

Περίληψη 

5. Έγθξηζε φξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε φξσλ 
δηαθήξπμεο αλνηθηνχ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ 
ζηελ Πξφζθιεζε 08 ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
«Α.Σξίηζεο» κε ηίηιν «Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Γήκνπ 
Ν. Φηιαδέιθεηαο - Ν. Υαιθεδφλαο» (επαλεηζαγσγή). 

Απνζχξεηαη - Σν ζέκα απνζχξεηαη εθ λένπ. 

6. Απνδνρή ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζην πξφγξακκα 
ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε 
δεκνζίσλ θηηξίσλ «ΗΛΔΚΣΡΑ», δέζκεπζε γηα ηελ 
θάιπςε ηπρφλ ππεξβάιινληνο πνζνχ απφ ηδίνπο 
πφξνπο θαη απνδνρή πινπνίεζεο πξνηεηλφκελσλ 
επεκβάζεσλ κε κέζνδν πινπνίεζεο κέζσ αλάζεζεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο. 

 

Δγθξίλεηαη 280 Οκφθσλα (θαη κε ηξεηο απνρέο) ε Ο.Δ. εγθξίλεη 
ηελ απνδνρή ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζην έλαληη 
Πξφγξακκα, δέζκεπζε γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ 
ππεξβάιινληνο πνζνχ απφ ηδίνπο πφξνπο θαη ηελ 
απνδνρή πινπνίεζεο πξνηεηλφκελσλ επεκβάζεσλ 
κε κέζνδν πινπνίεζεο κέζσ αλάζεζεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο. 

 

7. Καηάξηηζε φξσλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ επηινγή 
αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο κειέηεο κε ηίηιν 
«Δθπφλεζε κειέηεο γηα ηελ αλάπιαζε ηνπ Άιζνπο 
Γήκνπ Νέαο-Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο» (Α.Μ. 
98/2021). 

 

Δγθξίλεηαη 281 Οκφθσλα (θαη κε ηξεηο απνρέο)  ε Ο.Δ. 
θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο γηα ηελ 
επηινγή αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο έλαληη 
κειέηεο. 

8. Α.Έγθξηζε ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο κειέηεο ηνπ 
έξγνπ κε ηίηιν «Αζηηθή αλαδσνγφλεζε, αλάπιαζε 
ρψξνπ νδνχ Λάξλαθνο θαη δηάλνημε πεδνδξφκνπ 
Ο.Σ. 243β  Γ.Δ.Ν.Φ.» (Α.Μ. 99/2021) Β. Καηάξηηζε 
φξσλ δεκνπξάηεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ ηνπ έξγνπ 
θαη Γ. πγθξφηεζε  επηηξνπήο δηελέξγεηαο 
δηαγσληζκνχ. 

 

 

Δγθξίλεηαη 282 Οκφθσλα (θαη κε ηξεηο απνρέο)  ε Ο.Δ. εγθξίλεη 
ηηο Σ.Π. ηεο κειέηεο ηνπ έλαληη έξγνπ, θαηαξηίδεη 
ηνπο φξνπο δεκνπξάηεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 
ζπγθξνηεί ηελ Δ.Γ.Γ. απηνχ. 

9. Οξηζκφο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 
«Αλάπιαζε θνηλνρξήζησλ ρψξσλ (1. Κ.Υ. Σνπξαιή 
2. Πιαηεία Αγ. Μαξίλαο)» (Α.Μ. 90/2018). 

 

Δγθξίλεηαη 
 

283 Οκφθσλα (θαη κε ηξεηο απνρέο) ε Ο.Δ. νξίδεη ηα 
κέιε ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο ηνπ έλαληη 
έξγνπ. 

10. Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ.-Σαθηνπνηεηηθνχ ηνπ έξγνπ 
«Απνθαηάζηαζε θζνξψλ πεδνδξνκίσλ» (Α.Μ.: 
06/2022). 
 

Δγθξίλεηαη 284 Οκφθσλα (θαη κε ηξεηο απνρέο) ε Ο.Δ. ηνλ 1ν 
Α.Π.Δ. ηνπ έλαληη έξγνπ. 



Α/Α σζητηθέντα Θέματα Ληυθείσα 
Απόυαση 

Αριθμός 
Απόυασης 

Περίληψη 

11. Έγθξηζε 2νπ Αλαθεθαιαησηηθνχ Πίλαθα Δξγαζηψλ 

θαη έγθξηζε ζχλαςεο 1εο ..Δ. ηνπ έξγνπ 

«πληήξεζε & επηζθεπή θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

ζρνιείσλ» (ΑΜ :31/2020). 

 

Δγθξίλεηαη 285 Οκφθσλα (θαη κε ηξεηο απνρέο) ε Ο.Δ. ηνλ 2ν 
Α.Π.Δ. θαη ηελ ζχλαςε ηεο 1εο ..Δ. ηνπ έλαληη 
έξγνπ. 

12. Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ηεο 2εο ρνιηθήο 
Δπηηξνπήο θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο. 
 

Δγθξίλεηαη 286 Οκφθσλα (θαη κε ηξεηο απνρέο) ε Ο.Δ. εγθξίλεη 
ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Ν.Π. θαη ηελ εμεηδίθεπζε 
ηεο ζρεηηθήο πίζησζεο. 
 

13. Απφδνζε ΥΔΠ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδηθψλ θαξηψλ 
πξνπιεξσκήο ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ θαη απαιιαγή 
ππνιφγνπ ππαιιήινπ. 

 
 

Δγθξίλεηαη 287 Οκφθσλα ε (θαη κε ηξεηο απνρέο) Ο.Δ. εγθξίλεη 
ηελ απφδνζε ηνπ έλαληη ΥΔΠ θαη ηελ απαιιαγή 
ηεο ππνιφγνπ ππαιιήινπ. 

 
 

14. Απνδνρή δσξεάο πξντφλησλ πξνο ηε Γνκή ίηηζεο 
θαη Κνηλσληθνχ Παληνπσιείνπ ηνπ Γήκνπ. 
 

Δγθξίλεηαη 288 Οκφθσλα (θαη κε ηξεηο απνρέο) ε Ο.Δ. εγθξίλεη 
ηελ απνδνρή ηεο έλαληη δσξεάο. 

     
Νέα Φηιαδέιθεηα  13/12/2022 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 

 


