
 

          
 
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 18ης/1/2023, ζύκθωλα 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 

 
 
 

ΘΔΜΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

Έγθξηζε ηωλ αξηζ. 10/2023 θαη 11/2023 
απνθάζεωλ Γεκάξρνπ πεξί παξάηαζεο 
θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
δηαγωληζκώλ. 
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Οκόθωλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηηο έλαληη απνθάζεηο 
Γεκάξρνπ, ιεθζείζεο ιόγω θαηεπείγνληνο θαη 
πξνο απνηξνπή δεκίαο ηωλ ζπκθεξόληωλ ηνπ 
Γήκνπ. 

 
 

1. 

ΘΔΜΑTA ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

πγθξόηεζε επηηξνπήο δηεξεύλεζεο ηηκώλ γηα ηελ 
πξνκήζεηα εηδώλ ζην πιαίζην ππνβνιήο αίηεζεο 
ρξεκαηνδόηεζεο ζην Πξόγξακκα 
«Αληαγωληζηηθόηεηα Δπηρεηξεκαηηθόηεηα θαη 
Καηλνηνκία» γηα ηελ πξόζθιεζε κε θωδηθό 
08_ΔΠΑΝΔΚ θαη ηίηιν «ΦΗΦΙΑΚΟ 
ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ ΣΧΝ ΟΣΑ», ζηνλ Άμνλα 
Πξνηεξαηόηεηαο: 03 «Αλάπηπμε κεραληζκώλ 
ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο» 03 «Αλάπηπμε 
κεραληζκώλ ζηήξημεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο 
(ηεξεά Διιάδα, Νόηην Αηγαίν)» γηα ην θπξίωο 
ππνέξγν ηεο πξάμεο κε ηίηιν: «Αλάπηπμε 
Δθαξκνγώλ Έμππλωλ Πόιεωλ θαη Σερλνινγηώλ γηα 
ην Γηαδίθηπν ηωλ Αληηθεηκέλωλ (ΙΟΣ) ηνπ Γήκνπ 
Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ – Ν.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ». 
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Οκόθωλα ε Ο.Δ. ζπγθξνηεί ηελ έλαληη επηηξνπή. 



Α/Α σζητηθέντα Θέματα Ληυθείσα 
Απόυαση 

Αριθμός 
Απόυασης 

Περίληψη 

2. Έγθξηζε όξωλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξωλ 
δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγωληζκνύ γηα 
ηε ύκβαζε «Δπθπείο εθαξκνγέο, ζπζηήκαηα θαη 
πιαηθόξκεο γηα ηελ πνιηηηθή πξνζηαζία – 
αζθάιεηα, πγεία - πξόλνηα, ειεθηξνληθή 
δηαθπβέξλεζε, εθπαίδεπζε - πνιηηηζκό – ηνπξηζκό 
θαη πεξηβάιινλ» ζην πιαίζην ηεο Πξόζθιεζεο ΑΣ 
Ο8 κε Αλνηθηή Γηαδηθαζία κέζω ΔΗΓΗ κε 
εθηηκώκελε αμία 326.272,50 € Δπξώ πιένλ  ΦΠΑ 
24% 
 

Απνζύξεηαη - Σν ζέκα απνζύξεηαη. 

3. Έγθξηζε πξαθηηθνύ δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο 
δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ηερληθώλ 
πξνζθνξώλ γηα ηνλ αλνηθηό ειεθηξνληθό 
δηαγωληζκό (θάηω ηωλ νξίωλ) γηα ηελ ππεξεζία 
«Δθπόλεζε ρεδίνπ Αζηηθήο Πξνζβαζηκόηεηαο 
(.Α.Π) ζην Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Ν. 
Υαιθεδόλαο» (Α.Μ. 164/22). 
 

Δγθξίλεηαη 10 Οκόθωλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην πξαθηηθό 
δηελέξγεηαο θαη αμηνιόγεζεο δηθαηνινγεηηθώλ 
ζπκκεηνρήο θαη ηερληθώλ πξνζθνξώλ 
δηαγωληζκνύ γηα ηελ έλαληη ππεξεζία. 

4. Έγθξηζε ρξνληθήο παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο γηα ηελ 
«Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο 
δηαινγήο ζηελ πεγή θαη ηελ αλαθύθιωζε» (ΑΜ 
59/2021) ωο πξνο ηηο Οκάδεο Α΄θαη Β΄. 
 

Δγθξίλεηαη 11 Οκόθωλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ρξνληθή παξάηαζε ηεο 
έλαληη ζύκβαζεο κέρξη 30/4/2023. 

5. Έγθξηζε 4νπ πξαθηηθνύ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ 
δηαγωληζκνύ ηνπ έξγνπ «Δξγαζίεο ζπληήξεζεο ζηηο 
θηηξηαθέο ππνδνκέο θαη ζηνπο αύιεηνπο ρώξνπο 
ζρνιηθώλ κνλάδωλ ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-
Νέαο Υαιθεδόλαο» (A.M. 32/2021). 
 

Δγθξίλεηαη 12 Οκόθωλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην 4ν πξαθηηθό 
δηαγωληζκνύ ηνπ έλαληη έξγνπ, ηε ζπκκόξθωζε 
κε ηελ αξηζ. 1810/22 απόθαζε ηεο ΔΑΓΗΤ θαη 
ηελ αλάζεζε ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο ζηνλ 
Πξνζωξηλό Μεηνδόηε «BUILD & BOLD ΣΔΥΝΙΚΗ 
ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΗ ΔΠΔ». 

6. Έγθξηζε πξωηνθόιινπ παξαιαβήο ηνπ έξγνπ 
«Αλάπιαζε θνηλνρξήζηωλ ρώξωλ (1. Κ.Υ. Σνπξαιή 
2. Πιαηεία Αγ.Μαξίλαο)» (Α.Μ.90/2018). 
 

Δγθξίλεηαη 13 Οκόθωλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην πξωηόθνιιν 
παξαιαβήο ηνπ έλαληη έξγνπ. 

7. Απνδνρή δωξεώλ ζηε Γ/λζε Κνηλωληθήο Πνιηηηθήο 
γηα ηηο Κνηλωληθέο Τπεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηηο 
Γνκέο ηνπ. 
 

Δγθξίλεηαη 14 Οκόθωλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απνδνρή ηωλ 
έλαληη δωξεώλ. 



Α/Α σζητηθέντα Θέματα Ληυθείσα 
Απόυαση 

Αριθμός 
Απόυασης 

Περίληψη 

8. Δμνπζηνδόηεζε δηθεγόξωλ Γήκνπ ζην Δηξελνδηθείν 
Ν.Ιωλίαο (αγωγή Α.Μ.Πεξξή θιπ. θαηά Γήκνπ-
δηαδηθαζία εξγαηηθώλ δηαθνξώλ). 
 

Δγθξίλεηαη 15 Οκόθωλα ε Ο.Δ. εμνπζηνδνηεί ηνπο δηθεγόξνπο 
ηνπ Γήκνπ γηα ηελ έλαληη ππόζεζε. 

     
Νέα Φηιαδέιθεηα  18/1/2023 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 

 


