
            
                  

                           
                              
                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΗΝ   37η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τους κ.κ.

  1) Π. Λεκάκη      Αντιπρόεδρος
  2) Δ. Ακριτίδου Τακτικό Μέλος
  3) Δ. Δαγκλή »
  4) Μ. Καραγιάννη »
  5) Ι. Σπανού »
  6) Στ. Καλαϊτζίδη »
  7) Ερ. Θεοτοκάτο »
  8) Ε. Χρυσίδου »
  9) Α. Κουράκη »
10) Ι. Κοσμοπούλου »
11) Ν. Βαρσάμη    Αναπληρωματικό Μέλος
12) Στ. Τανιμανίδου »
13) Γ. Αβαρλή »
14) Β. Γάκη »
15) Μ. Πασχαλίδου »
16) Σπ. Βούγια »
17) Ν. Ζεϊμπέκη »

        
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα 
πραγματοποιηθεί στις 30 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                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
- Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης                          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
   Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
- Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
   Γενικού Γραμματέα
- Πρόεδροι Α, Β, Γ, Δ, Ε Δημ Κοινοτήτων και 
   Δημ. Κοινότητας Τριανδρίας 
- Γενικοί Διευθυντές
- Δ/νσεις και Αυτοτελή Τμήματα
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης λοιπών Συλλογικών
   και Μονοπρόσωπων Οργάνων                                  ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ
                                                                                                     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Β. Γεωργίου Α΄ 1
Ταχ. Κώδικας : 54640
Πληρ. : Δ. Μητσηνάκης
Τηλ.        : 2313317788
Fax        : 2313317801
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 37ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

          που θα γίνει την 30 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄

ΘΕΜΑΤΑ                                               ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
1) Κατάρτιση όρων του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
έργου: “Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Ε΄ Δημοτικής 
Κοινότητας Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ” π.δ. 
2.200.000,00€ με Φ.Π.Α.
(187144/2019)
(Δ/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

2) Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
ανάθεση του έργου: “Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 
Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ” π.δ. 
2.200.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π.187154/2019)
(Δ/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

3) Έγκριση α)της διενέργειας β)των όρων και 
τεχνικών προδιαγραφών και γ)συγκρότηση της 
Επιτροπής διαγωνισμού του δημόσιου συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών 
λοιπού εξοπλισμού (αναλυτές ελέγχου, αέριας 
ρύπανσης, μετεωρολογικά αισθητήρια, 
μηχανογραφική υποδομή, ροόμετρα, φιάλες, 
ηχόμετρα, βαθμονομητές και του βοηθητικού 
εξοπλισμού σε ετήσια βάση), π.δ. 60.000,00€ με 
Φ.Π.Α.
(Α.Π.196061/2019)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

4)α) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου 
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
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έργου: “ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΡΗΝΑΙΟ)- Τ.Π.” π.δ. 
63.000,00€ με Φ.Π.Α. β)κατακύρωση ή μη του 
αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού
(Α.Π.195591/2019)
(Πρακτικό)

5) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης 
α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και 
β)οικονομικών προσφορών του δημοσίου 
ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού  για 
την προμήθεια σκυροδεμάτων, αδρανών και 
προϊόντων τσιμέντου, π.δ. 814.316,43€ με ΦΠΑ
(Α.Π. 167832/2019 και 189803/2019)
(Πρακτικά)

6) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης 
α)δικαιολογητικών – τεχνικών και β)οικονομικών 
προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων 
έργου για την κάλυψη αναγκών του Δήμου 
Θεσσαλονίκης», π.δ. 850.640,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 180844/2019 και 191978/2019)
(Πρακτικά)

7) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης 
α)δικαιολογητικών – τεχνικών και β)οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και εξοπλισμού ΤΠΕ , για τις υπηρεσίες 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 421.668,20€ με ΦΠΑ 
24%
(Α.Π. 184493/2019 και 191119/2019)
(Πρακτικά)

8)α) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης 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. 
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744.000,00 € με Φ.Π.Α., για τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών 
Απορριμμάτων. β)κατακύρωση ή μη του 
αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού
(Α.Π. 192096/2019)
(Πρακτικό)

9)α) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια μη επανδρωμένου  αεροσκάφους στο 
πλαίσιο της πράξης “Προμήθεια υλικοτεχνικού και 
μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών”, για τις 
ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 
75.754,00 € με Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή μη του 
αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού
(Α.Π.195159/2019)
(Πρακτικό)

10) Τροποποίηση του α’ σκέλους της 
υπ'αριθμ.487/17-9-2019 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής για την α) Έγκριση της απευθείας 
ανάθεσης της προμήθειας υδραυλικού εξοπλισμού 
π.δ. 29.334,68 € με το Φ.Π.Α. 24% β) Κατάρτιση 1) 
των όρων και 2) των τεχνικών προδιαγραφών του 
ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για 
την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια 
υδραυλικού εξοπλισμού για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης 
π.δ. 457.721,21 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%» και με το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης 
την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά ανά τμήμα του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού (α/α), μόνο βάσει τιμής και γ) 
Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τη 
διενέργεια και αξιολόγηση του παραπάνω 
ηλεκτρονικού διεθνούς  ανοικτού διαγωνισμού
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(Α.Π. 187900/2019)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
11) Έγκριση όρων μειοδοτικής δημοπρασίας για τη 
μίσθωση από το Δήμο Θεσσαλονίκης ακινήτου που 
θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία 
του Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων (ΑΚΗΑ)
(Α.Π. 187837/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

12) Σύνταξη του 6ου σχεδίου αναμόρφωσης 
προϋπολογισμού του Δ.Θ. οικονομικού έτους 2019 
με σκοπό α) την ισόποση ενίσχυση ΚΑ εσόδων και 
ΚΑ εξόδων λόγω έκτακτης χρηματοδότησης του 
ΥΠΕΣ για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης 
των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019  β) 
την ενίσχυση ΚΑ δαπανών μισθοδοσίας για την 
αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών γ) την ενίσχυση 
ΚΑ εσόδων & εξόδων χρηματοδοτούμενου 
προγράμματος ‘’ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ Δ.Θ.’’ από 
πόρους του ΕΣΠΑ λόγω τροποποίησης της Πράξης 
Ένταξης  δ) την εγγραφή νέων ΚΑ εσόδων και 
εξόδων λόγω νέας απόφασης ένταξης της πράξης  
‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δ.Θ.’’ 
με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ   
(Α.Π. 196645/2019)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

13) Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου 
Θεσσαλονίκης για το Γ΄  Τρίμηνο του έτους 2019 
για τον έλεγχο υλοποίησης του (ισολογιστικά 
στοιχεία)
(Α.Π. 190178/2019)
(Κ.Α.Π.Η. Δ.Θ.)

14)α) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής 
ποσού 500,00ε που αφορά δαπάνη για την 
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καταβολή ποσοστού ανταπόδοσης για την 
ηλεκτρονική έκδοση πράξεων εκτέλεσης εργασιών 
μικρής κλίμακας (κοπή δένδρων) του άρθρου 29 
παρ.2 του Ν.4495/2017 – τροποποίηση ΦΕΚ Τεύχος 
Β΄ 4520/16-10-2018 (τέλος 20ευρώ/δένδρο) υπέρ 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) 
β)ορισμός υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης
(Α.Π. 189693/2019)
(Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος)

15) Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.324,58€ για την 
προμήθεια 255 αντιτύπων βιβλίου που θα προκύψει 
έπειτα από τη διοργάνωση του συνεδρίου 
«Δικαιοσύνη και Κοινωνία» που θα 
πραγματοποιηθεί  από το Δήμο Θεσσαλονίκης  σε 
συνεργασία με τα Διοικητικά Δικαστήρια στις 29-30 
Νοεμβρίου 2019.
(Α.Π.192266/2019)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων)

16) Διαγραφή συνολικού ποσού 32,17€ που 
βεβαιώθηκε χωρίς να οφείλεται στους οριστικούς 
βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλος Ακίνητης 
Περιουσίας (ΤΑΠ)  Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και 
αφορά μεταφορά επισφαλούς από τη ΔΕΗ
(Α.Π. 192262/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

17) Διαγραφή συνολικού ποσού 56,85€ που 
βεβαιώθηκε χωρίς να οφείλεται στους οριστικούς 
βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλος Ακίνητης 
Περιουσίας (ΤΑΠ)  Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και 
αφορά μεταφορά επισφαλούς από τη ΔΕΗ
(Α.Π.192265/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

18) Διαγραφή συνολικού ποσού 1.201,91€ 
(1.129,40€ + 72,51€) που βεβαιώθηκε χωρίς να 
οφείλεται στους οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους, για Τέλη Καθαριότητας (ΔΤ)-
Φωτισμού(ΔΦ), Φόρο και Τέλος Ακίνητης 
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Περιουσίας (ΤΑΠ)  Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και 
αφορά μεταφορά επισφαλούς από τη ΔΕΗ
(Α.Π.192267/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

19) Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από Τέλη 
Καθαριότητας και Φωτισμού Ηλεκτροδοτούμενων 
Χώρων, συνολικού ποσού 155.405,38 €
(Α.Π.192272/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

20) Διαγραφή ποσού 13.389,12€ που βεβαιώθηκε 
στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για 
Τέλη Καθαριότητας – Φωτισμού(ΔΤ)  
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων για χρήση ακάλυπτου 
χώρου 
(Α.Π.192303/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων)

21) Διαγραφή ποσού 5,99€ που βεβαιώθηκε στους 
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλη 
Καθαριότητας – Φωτισμού(ΔΤ) και Φόρο(ΔΦ) 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και αφορά μεταφορά 
επισφαλούς από τη ΔΕΗ

(Α.Π.183923/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων)

22) Διαγραφή οφειλών των προστίμων για 
παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς 
βεβαιωτικούς καταλόγους συνολικού ποσού 610,40€ 
για την επαναβεβαίωση αυτών στον κάτοχο του 
οχήματος σε αντιστοιχία με τις ημερομηνίες των 
παραβάσεων
(Α.Π.197087/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων)

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
23) Καθορισμός τελών για χρήση των κοινόχρηστων 
χώρων για το έτος 2020
(Α.Π.196626/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)
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24) Καθορισμός συντελεστών τελών καθαριότητας – 
φωτισμού και Δημοτικού Φόρου για κάλυψη των 
προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας – φωτισμού 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2020
(Α.Π.197080/2019)
( Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
25) Παροχή ή μη εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο 
Αθηνών για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών (Διαδικασία Εργατικών 
Διαφορών) στην εκδίκαση της με ΓΑΚ 64285/ΕΑΚ 
1643/2019) αγωγής των Ελευθερίας ΜΑΥΡΙΔΟΥ κλπ. 
(συνολικά 21 άτομα) κατά του Δήμου Θεσσαλονίκης
(193347/2019)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)

26) Έγκριση ή μη της νομικής κάλυψης της πρώην 
Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών κας 
Αναστασίας Μαργαρίτη, κατόπιν αίτησης για την 
εκπροσώπησή της ενώπιον του Β΄ Μονομελούς 
Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, (ποινικό 
δικαστήριο) κατά τη δικάσιμο της 19.11.2019 ή σε 
οποιαδήποτε μετ’ αναβολή αυτής
(Α.Π. 196023)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)

27) Αίτημα συμβιβαστικού καθορισμού τιμής 
μονάδας αποζημίωσης για προσκυρούμενο τμήμα 7 
τ.μ. επί της οδού Δελφών 199, ιδιοκτησίας Δήμου 
Θεσσαλονίκης.
(Α.Π.195810/2019)
(Δ/νση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών)

ΔΩΡΕΕΣ 
28) Αποδοχή δωρεάς – χορηγίας από το CITY – 
College – Διεθνές Τμήμα Πανεπιστημίου Sheffield 2 
υποτροφιών για πτυχιακά προγράμματα για το 
ακαδημαϊκό έτος 2019-2010, σε υποψήφιους με 
κοινωνικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά κριτήρια, οι 
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οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Κοινωνικό 
Πνευματικό Κέντρο “Πορτοκαλιάν” του Δήμου 
Θεσσαλονίκης.
(Α.Π.149348/2019)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)

29) Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία POLYPRINT 
S.A. μιας κούτας με 40 μπλουζάκια κοντομάνικα τα 
οποία θα διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, σε ευπαθείς 
οικονομικά και κοινωνικά ευπαθείς ομάδες που 
εξυπηρετούνται από τις κοινωνικές δομές του Δήμου 
Θεσσαλονίκης.
(Α.Π.188283/2019)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)

30) Αποδοχή δωρεάς δύο (2) μηχανών τύπου MP3 
300 BUSINESS SPORT (μπλέ) και δύο (2) μηχανών 
τύπου MP3 300 BUSINESS SPORT (μαύρο), 
συνολικής αξίας δεκαεπτά χιλιάδων επτακοσίων 
σαράντα ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών 
(17.741,92), πλέον του Φ.Π.Α., από την εταιρία με 
την επωνυμία “ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.” και με δ.τ. 
“ΣΤΕΛΣΤΑΘ”  για αποκλειστική χρήση της της 
Δημοτικής Αστυνομίας.
(188881/2019)
(Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας)

31) Αποδοχή δωρεάς – χορηγίας εκ μέρους της 
Ανώνυμης Εταιρείας MOUZENIDIS TRAVEL ΓΡΑΦΕΙΟ 
ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε, για την πραγματοποίηση 

μαθημάτων ρωσικής γλώσσας (13ος κύκλος: 
Ιανουάριο 2020 έως Απρίλιο 2020 70 ωρών ο 
καθένας)
(Α.Π.196746/2019)
(Δ/νση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού)
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