
 

          
 
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 20ής/12/2022, 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 ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

Απόδνζε ινγαξηαζκνύ παγίαο πξνθαηαβνιήο Γήκνπ 
νηθ. έηνπο 2022 θαη απαιιαγή ππνιόγνπ ππαιιήινπ. 

 
 

Δγθξίλεηαη 

 
 

289 

 
 
Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απόδνζε ηνπ 
έλαληη ινγαξηαζκνύ θαη ηελ απαιιαγή ηεο 
ππνιόγνπ ππαιιήινπ. 

2. Παξάηαζε ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο 
ππεξεζίαο «Κηεληαηξηθέο ππεξεζίεο γηα ηα αδέζπνηα 
δώα». 

Δγθξίλεηαη 290 Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηξίκελε παξάηαζε 
ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ παξάδνζεο ηεο έλαληη 
ππεξεζίαο, ήηνη κέρξη 31/3/2023. 

 
 
 

1. 

ΘΔΜΑTA ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

Γηακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ ηνπ 
Γήκνπ νηθ. έηνπο 2023 κε βάζε ηηο ππνδείμεηο ηνπ 
Παξαηεξεηεξίνπ Οηθνλνκηθήο Απηνηέιεηαο ΟΣΑ θαη 
ππνβνιή ηνπ πξνο ςήθηζε ζην Γεκ. πκβνύιην. 

 

 
 

Δγθξίλεηαη 

 
 

291 

 
 
Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. δηακνξθώλεη ηνλ 
πξ/ζκό ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2023 θαη ηνλ 
ππνβάιιεη πξνο ςήθηζε ζην Γ.. 

2. Καηάξηηζε Οινθιεξσκέλνπ Πιαηζίνπ Γξάζεο 
(Ο.Π.Γ.) έηνπο 2023, σο πξνο ηνπο πίλαθεο 
ζηνρνζεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ 
Πξνζώπσλ, θαη ππνβνιή ηνπ πξνο ςήθηζε ζην 
Γεκ. πκβνύιην. 

Δγθξίλεηαη 292 Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. θαηαξηίδεη ην Ο.Π.Γ. 
έηνπο 2023, σο πξνο ηνπο πίλαθεο ζηνρνζεζίαο 
ηνπ Γήκνπ θαη ησλ Ννκηθώλ ηνπ Πξνζώπσλ, θαη 
ην ππνβάιιεη πξνο ςήθηζε ζην Γ.. 

3. Έγθξηζε Δηεζίνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη 
πξνϋπνινγηζκνύ εζόδσλ-εμόδσλ ηεο Κνηλσθεινύο 
Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2023, βάζεη ηεο 
αξηζ. 204/2022 απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηεο 
πκβνπιίνπ. 

Δγθξίλεηαη 293 Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην Δ.Π.Γ. θαη ηνλ 
πξ/ζκό ηνπ Ν.Π. νηθ. έηνπο 2023. 



Α/Α σζητηθέντα Θέματα Ληυθείσα 
Απόυαση 

Αριθμός 
Απόυασης 

Περίληψη 

4. Έγθξηζε 5εο αλακόξθσζεο πξνϋπνινγηζκνύ ηεο 
Κνηλσθεινύο Δπηρείξεζεο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 
2022, βάζεη ηεο αξηζ. 203/2022 απόθαζεο ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ ηεο πκβνπιίνπ. 

 

Δγθξίλεηαη 294 Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ 5ε αλακόξθσζε 
πξ/ζκνύ ηνπ Ν.Π. νηθ. έηνπο 2022. 

5. Έγθξηζε όξσλ κειέηεο θαη θαηάξηηζε όξσλ 
δηαθήξπμεο αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 
ζηελ Πξόζθιεζε 08 ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
«Α.Σξίηζεο» κε ηίηιν «Φεθηαθέο Τπεξεζίεο Γήκνπ 
Ν. Φηιαδέιθεηαο - Ν. Υαιθεδόλαο» (2ε 
επαλεηζαγσγή). 
 

Απνζύξεηαη - Σν ζέκα απνζύξεηαη εθ λένπ. 

6. Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ. θαη  ηαθηνπνηεηηθνύ, 1νπ 
Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. θαη 1εο πκπιεξσκαηηθήο ύκβαζεο 
(«ήζζνλνο αμίαο» ηξνπνπνίεζε ) ηνπ έξγνπ κε 
ηίηιν: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΔΝΣΡΙΚΧΝ ΑΓΧΓΧΝ 
ΑΠΟΥΔΣΔΤΗ ΑΚΑΘΑΡΣΧΝ» (A.M. : 69/2022). 
 

Δγθξίλεηαη 295 Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηνλ 1ν Α.Π.Δ., ην 1ν 
ΠΚΣΜΝΔ θαη ηελ ζύλαςε ηεο 1εο ..Δ. ηνπ 
έλαληη έξγνπ. 

7. Έγθξηζε 1νπ Α.Π.Δ., 1νπ Π.Κ.Σ.Μ.Ν.Δ. θαη 1εο 

πκπιεξσκαηηθήο ύκβαζεο («ήζζνλνο αμίαο» 
ηξνπνπνίεζε ) ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «ΚΑΣΑΚΔΤΗ 
ΡΑΜΠΧΝ ΚΑΙ ΥΧΡΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΑΜΔΑ Δ 
ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΣΟΤ ΓΗΜΟΤ ΝΔΑ 
ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑ ΝΔΑ ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ» (A.M. : 
123/19). 
 

Δγθξίλεηαη 296 Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηνλ 1ν Α.Π.Δ., ην 1ν 
ΠΚΣΜΝΔ θαη ηελ ζύλαςε ηεο 1εο ..Δ. ηνπ 
έλαληη έξγνπ. 

8. Έγθξηζε δηελέξγεηαο ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή 

ζηεζαίνπ αζθαιείαο γηα ηελ νδηθή αζθάιεηα 

νδνύ Πεξηζζνύ» κε ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 

32 (Πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε 

δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε 

δεκνζίεπζε) ηνπ Ν. 4412/2016 θαη έγθξηζε 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ ηεο Α.Μ. 196/22. 

 

Δγθξίλεηαη 297 Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηε δηελέξγεηα ηνπ 
έλαληη έξγνπ κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία κε 
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνύκελε δεκνζίεπζε 
θαζώο θαη ηηο Σ.Π. ηεο ζρεηηθήο κειέηεο. 



Α/Α σζητηθέντα Θέματα Ληυθείσα 
Απόυαση 

Αριθμός 
Απόυασης 

Περίληψη 

9. Έγθξηζε λνκηθήο ζηήξημεο αηξεηώλ θαη ππαιιήισλ 
ηνπ Γήκνπ ζηηο 20/1/2023 ζην Α΄Σξηκειέο Δθεηείν 
Καθνπξγεκάησλ γηα παξάβαζε ηνπ Γαζηθνύ Κώδηθα. 

 

Δγθξίλεηαη 
 

298 Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ λνκηθή ζηήξημε 
ησλ αηξεηώλ από εμσηεξηθό δηθεγόξν θαη ησλ 
ππαιιήισλ από ηελ Ν.Τ. ηνπ Γήκνπ ζηελ έλαληη 
ππόζεζε. 

10. Απνδνρή πνζνύ 79.790,00 επξώ Γ’ δόζεο 2022 
επηρνξήγεζεο Τπνπξγείνπ   Δζσηεξηθώλ γηα θάιπςε 
ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ζηηο ρνιηθέο Δπηηξνπέο 
Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ, 
θαηαλνκή πνζνύ 79.670,31 επξώ  Γ’ δόζεο 2022 
θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ, βάζεη ηεο 
αξηζ. 9/2022 απόθαζεο –εηζήγεζεο ηεο ΓΔΠ. 

 

Δγθξίλεηαη 299 Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απνδνρή ηνπ 
έλαληη πνζνύ, ηελ θαηαλνκή απηνύ θαη ηελ 
εμεηδίθεπζε ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ. 

11. Έγθξηζε έθηαθηεο επηρνξήγεζεο ηεο 1εο ρνιηθήο 
Δπηηξνπήο θαη εμεηδίθεπζε ζρεηηθήο πίζησζεο. 
 

Δγθξίλεηαη 300 Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ έθηαθηε 
επηρνξήγεζε ηνπ Ν.Π. θαη ηελ εμεηδίθεπζε 
πίζησζεο 17.140,46 €. 

     
Νέα Φηιαδέιθεηα  20/12/2022 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 

 


