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ΣΤΗΝ 35η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
τους κ.κ.
1) Π. Λεκάκης
2) Δ. Ακριτίδου
3) Δ. Δαγκλής
4) Μ. Καραγιάννη
5) Ι. Σπανού
6) Στ. Καλαϊτζίδης
7) Ερ.Θεοτοκάτος
8) Ε. Χρυσίδου
9) Α. Κουράκης
10)Ι. Κοσμοπούλου
11)Ν. Βαρσάμη
12)Στ. Τανιμανίδου
13)Γ. Αβαρλής
14)Β. Γάκης
15)Μ. Πασχαλίδου
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17)Ν. Ζεϊμπέκης
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Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις
16 Οκτωβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με
θέματα ημερησίας διάταξης τα συνημμένα.
Κοινοποίηση
-Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου
-Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
-Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Γενικού Γραμματέα
-Πρόεδροι Α, Β, Γ, Δ, Ε Δημ Κοινοτήτων και
Δημ. Ενότητας Τριανδρίας
-Γενικοί Διευθυντές
-Όλες οι Δ/νσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα
-Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης λοιπών Συλλογικών
και Μονοπρόσωπων Οργάνων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 35ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
που θα γίνει την 16 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄.
ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
1)α)Κατάρτιση

όρων

του

δημόσιου

ανοικτού

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του
έργου: “Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄, Β΄, Γ΄
Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ., έτους 2019 ΤΠ” π.δ.
3.217.999,99€ με Φ.Π.Α. και β)Συγκρότηση της
Επιτροπής αξιολόγησης του παραπάνω διαγωνισμού
(Α.Π. 171684/2019)
(Δ/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων)
2)Επικύρωση

των

πρακτικών

αξιολόγησης

α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και
β)οικονομικών
συνοπτικού

προσφορών

διαγωνισμού

του

δημόσιου

την

προμήθεια

για

προσθέτων παροχών σε στολές για τις ανάγκες της
Δ/νσης

Δημοτικής

Αστυνομίας

του

Δήμου

Θεσσαλονίκης π.δ. 55.889,28€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 161364/2019 και 171803/2019)
(Πρακτικά)
3)Επικύρωση

του

πρακτικού

αξιολόγησης

δικαιολογητικών – τεχνικών και οικονομικών
προσφορών της διαδικασίας με διαπραγμάτευση για
τη μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου
του πολεοδομικού συγκροτήματος, για τη φιλοξενία
φυσικών

προσώπων

και

αντιπροσωπειών

στο

πλαίσιο

πολιτιστικών

και

καλλιτεχνικών

εκδηλώσεων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του
Δήμου π.δ. 76.750,00€ με ΦΠΑ
(Α.Π. 172635/2019)
(Πρακτικό)
4)Επικύρωση

των

πρακτικών

αξιολόγησης

α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και
β)οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια
εντύπων λειτουργικών και καλλιτεχνικών για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου για το Β΄
εξάμηνο 2019 – Α΄εξάμηνο 2020
(Α.Π. 174822/2019)
(πρακτικά)
5)Επικύρωση

των

πρακτικών

αξιολόγησης

α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και
β)οικονομικών προσφορών μετά από βελτίωση
προσφοράς του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού
για την ανάθεση της εργασίας: “Υποστήριξη
απρόσκοπτης,

ασφαλούς

λειτουργίας

των

και

αποδοτικής

Κεντρικών

Υποδομών

Πληροφορικής του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ.
72.168,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 176307/2019)
(πρακτικό)
6)Επικύρωση

του

δικαιολογητικών

πρακτικού

συμμετοχής

και

αξιολόγησης
οικονομικών

προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού

για

την

εκτέλεση

του

έργου:

“Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (Πράσινο Δώμα
στο 13ο Δημοτικό Σχολείο & 9ο/15ο Νηπιαγωγείο
Θεσσαλονίκης) π.δ. 273.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 176644/2019)
(πρακτικό)
7)Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 506/17-09-2019 Α.Ο.Ε.
που αφορά: «Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου

δικαιολογητικών
ηλεκτρονικού

κατακύρωσης

ανοικτού

του

διαγωνισμού

δημόσιου
για

την

προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των
αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των
κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών
προσώπων του π.δ. 269.715,50 € με το Φ.Π.Α.
24%»
(Α.Π. 178223/2019)
(Πρακτικό)
8)Επικύρωση

του

δικαιολογητικών

κατακύρωσης

ηλεκτρονικού

ανοικτού

πρακτικού
του

διαγωνισμού

ελέγχου
δημόσιου
για

την

προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των
αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των
κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών
προσώπων του π.δ. 269.715,50 € με το Φ.Π.Α. 24%
(Α.Π. 178257/2019)
(Πρακτικό)
9)α)Επικύρωση
δικαιολογητικών
ανοικτού

του

πρακτικού

κατακύρωσης

ηλεκτρονικού

του

διαγωνισμού

ελέγχου
δημόσιου
για

την

«Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνων αισθητήρων
μέτρησης

ατμοσφαιρικής

ρύπανσης

και

μετεωρολογικών παραμέτρων στο πλαίσιο των
δράσεων του έργου «AIRTHINGS» - Προώθηση
της

αποδοτικότητας

των

πόρων

και

της

ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή μέσω
ανάπτυξης διαδικτυακού περιβάλλοντος μετρήσεων
ποιότητας του αέρα μετεχνολογία αισθητήρων IoT»
του ευρωπαϊκού προγράμματος «BalkanMed» 20142020», π.δ. 99.000,00 €, με Φ.Π.Α. , β)κατακύρωση
ή

μη

του

αποτελέσματος

διαγωνισμού
(Α.Π. 178351/2019)
(Πρακτικό)

του

παραπάνω

10)Αίτημα εξαίρεσης του Νικολάου Τσαφαρίδη από
τακτικός γραμματέας της Επιτροπής Παραλαβής
(αρ. 221 του Ν. 4412/16) του Δημόσιου Διεθνούς
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσιών επισκευής των εγκαταστάσεων
του

Σταθμού

Μεταφόρτωσης

Απορριμμάτων

(Σ.Μ.Α.) για δύο έτη, π.δ. 744.000,00 € με Φ.Π.Α.,
για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και
Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.
(Α.Π. 172341/2019)
(Αίτηση)
11)Αίτημα εξαίρεσης του Αναστάσιου Βολιώτη από
αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής Διενέργειας
και Αξιολόγησης του δημόσιου ηλεκτρονικού
διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια
μηχανημάτων έργου/φορτηγών για τις ανάγκες του
Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 427.800,00€ με Φ.Π.Α.
πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
(Α.Π. 173801/2019)
(Αίτηση)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12)Διαγραφή των οφειλών και προστίμων για
παραβάσεις

Κ.Ο.Κ.

βεβαιωτικούς
4.196,11€

από

καταλόγους

και

τους

οριστικούς

συνολικού

επαναβεβαίωση

ποσού

αυτών

στους

κατόχους των οχημάτων σε αντιστοιχία με την
ημερομηνία της παράβασης.
(Α.Π. 171746/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων)
13)Διαγραφή

συνολικού

βεβαιώθηκε

στους

ποσού

οριστικούς

514,30€

που

βεβαιωτικούς

καταλόγους για Τέλη Καθαριότητας – φωτισμού
(ΔΤ) και Φόροι (ΔΦ) Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων
που αφορά μεταφορά επισφαλούς από τη ΔΕΗ

(Α.Π.173257/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων)
14)Διαγραφές

από

οριστικούς

βεβαιωτικούς

καταλόγους τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων
κέντρων

διασκέδασης

κλπ,

συνολικού

ποσού

3.077,73€ (κύριο τέλος 2.331,61€ τέλος 0,5% επί
των ακαθαρίστων εσόδων και πρόστιμο 746,12€)
(Α.Π.174104/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων)
15)Διαγραφή

βεβαιωμένου

συνολικού

ποσού

110,00€ από οφειλές τροφείων σχολικής χρονιάς
2017-2018
(Α.Π. 175769/2019)
(Δ/νση Παιδικών Σταθμών)
16)Διαγραφές

από

οριστικούς

βεβαιωτικούς

καταλόγους προστίμου διαφήμισης ποσού 9.000,00€
(Α.Π. 176871/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων)
17)Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 394/11-07-2019
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά:
«Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων της Α'
Δημοτικής Κοινότητας για το οικονομικό έτος 2020
και παραπομπή στο Τμήμα Προϋπολογισμού και
Οικονομικής Πληροφόρησης για ένταξη του στο
Ενιαίο

Σχέδιο

Προϋπολογισμού

Δήμου

Θεσσαλονίκης»
(Α.Π.178058/2019)
(Δ/νση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων)
18)Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 369/11-07-2019
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά:
«Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων της Γ'
Δημοτικής Κοινότητας για το οικονομικό έτος 2020
και παραπομπή στο Τμήμα Προϋπολογισμού και
Οικονομικής Πληροφόρησης για ένταξη του στο

Ενιαίο

Σχέδιο

Προϋπολογισμού

Δήμου

Θεσσαλονίκης»
(Α.Π.169546/2019)
(Δ/νση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων)
19)Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 396/11-07-2019
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά:
«Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων της Δ'
Δημοτικής Κοινότητας για το οικονομικό έτος 2020
και παραπομπή στο Τμήμα Προϋπολογισμού και
Οικονομικής Πληροφόρησης για ένταξη του στο
Ενιαίο

Σχέδιο

Προϋπολογισμού

Δήμου

Θεσσαλονίκης»
(Α.Π.169712/2019)
(Δ/νση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων)
20)Έγκριση της αποζημίωσης δαπάνης ποσού
250,00€ για την μετάβαση του Αντιδημάρχου
Τεχνικών Έργων Εφραίμ Κυριζίδη στην Αθήνα στις
17 Οκτωβρίου 2019 προκειμένου να συναντήσει τον
Πρόεδρο

του

Σταθόπουλο,

Πράσινου

για

θέματα

Ταμείου
που

κ.Στάθη

άπτονται

των

συμφερόντων του Δήμου.
(Α.Π.172357/2019)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων )
21)Έγκριση της αποζημίωσης δαπάνης ποσού
338,00 ευρώ

για την

μετάβαση του Δημάρχου

Κωνσταντίνου Ζέρβα στην Αθήνα στις

16-17

Οκτωβρίου 2019, για να συμμετάσχει στην Τρίτη
Σύνοδο Κορυφής, για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στη
Νοτιανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, στο
Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας.
(Α.Π. 178515/2019)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων)

ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
22)α)Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής ποσού 75,00€ για την καταβολή
δαπάνης που απαιτείται για την παραλαβή από τη
συμβολαιογράφο

κ.Γ.Νταή

δύο

Γραμματίων

Παρακατάθεσης συνολικού ποσού 37.273,02€ και
β)ορισμός υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης
(Α.Π.174961/2019)
(Δ/νση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών)
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
23)Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ
του Δ.Θ. και του κ.Παναγιώτη Σαπουντζόγλου για
την χρηματική αποζημίωση αποκατάστασης ζημιών
που υπέστη το Ι.Χ. όχημά του από πτώση σε
λακούβα του οδοστρώματος, ποσού 90,00€
(169239/2019)
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)
24)Παροχή ή μη εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο
Αθηνών

για

την

παράσταση

ενώπιον

του

Μονομελούς Εφετείου Αθηνών προς υποστήριξη της
έφεσης που ο Δήμος άσκησε κατά της υπ’ αριθ.
2199/2018
Πρωτοδικείου

απόφασης

του

Αθηνών

(Ειδική

Μονομελούς
Διαδικασία

Εργατικών Διαφορών), με την οποία έγινε μερικά
δεκτή η με αριθμό κατάθεσης 582951/2406/2017
αγωγή, που άσκησαν η Παναγιωτίδου Παρθένα του
Παναγιώτη κλπ. {23 στο σύνολό τους εργαζόμενες
στην καθαριότητα των σχολείων στοιχειώδους και
μέσης εκπαίδευσης με αύξ. αριθμούς στην απόφαση
(21 - 43)} κατά του Δήμου Θεσσαλονίκης.
(Α.Π.173122/2019)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)
25)Παροχή

εντολής

στη

Δ/νση

Νομικής

Υποστήριξης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά

της με αρ. 5258/2019 Αποφάσεως του Μονομελούς
Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμ.ΙΑ΄)
με την οποία δίνεται δεκτή η προσφυγή της ΟΤΕ ΑΕ
και ακυρώνεται η με αρ. 9343/2013 Απόφαση
Δημάρχου Θεσσαλονίκης και η με αρ. 12981299/Ι/385/2013 φορολογική εγγραφή από επιβολή
τέλους

και

προστίμου

κοινόχρηστων

χώρων

αυθαίρετης

για

χρήσης

εγκατάσταση

και

εκμετάλλευση καρτοτηλεφώνων.
(Α.Π. 173832/2019)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)
26)Παροχή

εντολής

στη

Δ/νση

Νομικής

Υποστήριξης για έγκριση και νομιμοποίηση ή μη
της άσκησης έφεσης κατά της υπ' αριθμόν
5.421/2019

απόφασης

Πρωτοδικείου

του

Θεσσαλονίκης

Διοικητικού

(Τμήμα

ΙΔ’

-

Τριμελές) που έκανε δεκτή εν μέρει την αγωγή του
Νικολάου
Χρυσάνθης,

Τουρτούρη
της

του

Πέτρου

Αικατερίνης

και

της

Σταύρου

του

Ευσταθίου και της Ευαγγελίας, της Χρυσάνθης
Τουρτούρη του Νικολάου και της Αικατερίνης, της
Ευαγγελίας,

συζ.

Σταματίου

Κρητικού,

του

Τραϊανού και της Αικατερίνης και της Άννας –
Χριστίνας Λέτση του Ιωάννη και της Ανθούλας, και
η οποία αναγνωρίζει την υποχρέωση του Δήμου
Θεσσαλονίκης να καταβάλλει στον πρώτο ενάγοντα
Νικόλαο Τουρτούρη το ποσό των πενήντα χιλιάδων
ευρώ (50.000 ευρώ), στην δεύτερη ενάγουσα
Αικατερίνη Σταύρου το ποσό των πενήντα χιλιάδων
ευρώ

(50.000

ευρώ),

στην

τρίτη

ενάγουσα

Χρυσάνθη Τουρτούρη το ποσό των τριάντα δύο
χιλιάδων εννιακοσίων σαράντα ευρώ (32.940 ευρώ),
στην τέταρτη ενάγουσα Ευαγγελία συζ. Σταματίου
Κρητικού το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ
(20.000 ευρώ) και στην πέμπτη ενάγουσα Άννα –
Χριστίνα Λέτση το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων

ευρώ (15.000 ευρώ) νομιμοτόκως από την επίδοση
της αγωγής (2.5.2012) μέχρι την εξόφληση».
(Α.Π.170859/2019)
(Δ/νση Εκπαίδευσης & Αθλητισμού)
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