
 

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

Π Ι Ν Α Κ Α  
 

πνπ εκθαλίδεη ηα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηελ ηαθηηθή  πλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηεο 22ας/2/2023, ζύκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξ. 6 ηνπ Ν. 3463/06 θαη ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10 
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1. 

ΘΔΜΑTA ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ 

Έγθξηζε απνηειέζκαηνο αλνηθηνύ Γηαγσληζκνύ ηνπ 
έξγνπ: «Αζηηθή αλαδσνγόλεζε, αλάπιαζε ρώξνπ 
νδνύ Λάξλαθνο θαη δηάλνημε πεδνδξόκνπ ζην Ο.Σ. 
243Β Γ.Δ.Ν.Φ.» (A.M. : 99/2021). 
 

 
Δγθξίλεηαη ε 
αηηηνιόγεζε 

ησλ 
πξνζθνξώλ 

 
 

32 

 
Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ απνζηνιή 
εγγξάθνπ ζηνπο ηξεηο πξώηνπο κεηνδόηεο γηα 
ηελ αηηηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ ηνπο. 

2. Έγθξηζε εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο 
δηαρείξηζεο κεηαρεηξηζκέλσλ εηδώλ έλδπζεο θαη 
ππόδεζεο ηνπ Γήκνπ κε ηε ζπλεξγαζία ηεο 
εηαηξείαο «RECYCOM» - Δμνπζηνδόηεζε Γεκάξρνπ. 
 

Δγθξίλεηαη 33 Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ εθαξκνγή 
ζην Γήκν ηνπ έλαληη πξνγξάκκαηνο, ηελ ζύλαςε 
ζύκβαζεο κε ηελ εηαηξεία «RECYCOM» θαη ηελ 
εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηηο πεξαηηέξσ 
ελέξγεηεο. 

3. Έγθξηζε πξαθηηθνύ αμηνιόγεζεο νηθνλνκηθώλ 
πξνζθνξώλ αλνηθηνύ ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ 
(θάησ ησλ νξίσλ) γηα ηελ ππεξεζία «Δθπόλεζε 
ρεδίνπ Αζηηθήο Πξνζβαζηκόηεηαο (.Α.Π) ζην 
Γήκν Νέαο Φηιαδέιθεηαο - Ν. Χαιθεδόλαο» (Α.Μ. 
164/22) θαη αλάδεημε πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ. 
 

Δγθξίλεηαη 34 Καηά πιεηνςεθία ε Ο.Δ. εγθξίλεη ην πξαθηηθό 
αμηνιόγεζεο ηνπ δηαγσληζκνύ ηεο έλαληη 
ππεξεζίαο θαη ηελ αλάδεημε ηεο εηαηξείαο .Μ.Ρ. 
ΔΠΔ σο πξνζσξηλήο αλαδόρνπ έλαληη 
πξνζθνξάο 44.640,00 € (κε ΦΠΑ). 

4. Έγθξηζε Β΄θάζεο ρνξήγεζεο ηεο έθηαθηεο εθάπαμ 
νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζηνπο  δηθαηνύρνπο θαη 
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. 

Δγθξίλεηαη 35 Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ Β΄ θάζε ηεο 
έλαληη έθηαθηεο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο θαη ηελ 
νινθιήξσζε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο. 

5. Δμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηελ εηήζηα επηρνξήγεζε 
ηνπ Π.Π.Ι.Δ.Γ., βάζεη ηεο νηθείαο ζπζηαηηθήο ηνπ 
πξάμεο. 
 

Δγθξίλεηαη 36 Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ εμεηδίθεπζε 
πίζησζεο γηα ηελ επηρνξήγεζε ηνπ Ν.Π. πνζνύ 
150.000,00 €. 
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6. Οξηζκόο ππνιόγνπ θαη έθδνζε Χ.Δ. πξνπιεξσκήο 
γηα ηελ αγνξά γξακκαηνζήκσλ νκαδηθώλ 
επηζηνιώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ. 
 

Δγθξίλεηαη 37 Οκόθσλα ε Ο.Δ. εγθξίλεη ηελ έθδνζε ηνπ έλαληη 
ΧΔΠ θαη ηνλ νξηζκό ηεο ππνιόγνπ ππαιιήινπ. 

     
Νέα Φηιαδέιθεηα  22/2/2023 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΩΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 

 


