
            
                  

                           
                              
                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΗΝ 42η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ

Προς τους κ.κ.

 
  1) Π. Λεκάκη  Αντιπρόεδρος
  2) ∆. Ακριτίδου                                        Τακτικό Μέλος
  3) ∆. ∆αγκλή »
  4) Μ. Καραγιάννη »
  5) Ι. Σπανού »
  6) Στ. Καλαϊτζίδη »
  7) Ερ. Θεοτοκάτο »
  8) Ελ. Χρυσίδου »
  9) Αν. 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  04  ∆εκεµβρίου  2019,  ηµέρα  Τετάρτη  και  ώρα  14:00΄  στην  Αίθουσα
Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε θέµατα ηµερησίας διάταξης τα συνηµµένα.

Κοινοποίηση
- Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
- Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
   Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου
- Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης
   Γενικού Γραµµατέα
- Πρόεδροι Α, Β, Γ, ∆, Ε ∆ηµ. Κοινοτήτων και 
   ∆ηµ. Κοινότητας Τριανδρίας 
- Προϊστάµενοι Γενικών ∆ιευθύνσεων
- ∆/νσεις και Αυτοτελή Τµήµατα
- Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης λοιπών Συλλογικών              
   και Μονοπρόσωπων Οργάνων                                      ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ
                                                                                                  ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. ∆/νση : Β. Γεωργίου Α΄ 1
Ταχ. Κώδικας : 54640
Πληρ. : Α. Αθανασιάδου
Τηλ. : 2313317768
Fax : 2313317801
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ     42  ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

          που θα γίνει την 04 ∆εκεµβρίου 2019, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄

ΘΕΜΑΤΑ                                               ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

1)α)Κατάρτιση   όρων και  τεχνικών προδιαγραφών

του  δηµόσιου  ηλεκτρονικού  διεθνούς  ανοικτού

διαγωνισµού  για  “Προµήθεια  Απορριµµατοφόρων,

Φορτηγών  και  Ειδικών  Οχηµάτων  για  τις  ανάγκες

της  ∆Α∆ΑΑ  του  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης,”  π.δ.

1.282.160,00€ µε ΦΠΑ και β)συγκρότηση επιτροπής

διενέργειας  και  αξιολόγησης  του  παραπάνω

διαγωνισµού. 

(Α.Π. 237854/2019)

(∆/νση Οικονοµικής & Ταµειακής ∆ιαχείρισης)

2)Επικύρωση των  πρακτικών  αξιολόγησης  ελέγχου

α)  δικαιολογητικών-τεχνικών  και  β)οικονοµικών

προσφορών  του συνοπτικού διαγωνισµού για την

“Προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτικών συστηµάτων

για  τις  υπηρεσίες  του  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης  π.δ.

74.398,76€ µε ΦΠΑ.

(Α.Π. 226148&241254/2019)

(Πρακτικά)

3)α)Επικύρωση  του  πρακτικού  ελέγχου

δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του  δηµόσιου

ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισµού  για  την

προµήθεια  ηλεκτρικών  συσκευών  µηχανών

γραφείου,  µηχανηµάτων κλιµατισµού και  ηχητικών

συστηµάτων  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του

∆.Θ., π.δ. 65.274,33€ µε Φ.Π.Α. και β) κατακύρωση

ή  µη  του  αποτελέσµατος  του  παραπάνω

διαγωνισµού.
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(Α.Π. 234687/2019)

(Πρακτικό)

4)Επικύρωση του πρακτικού της επιτροπής διενέρ-

γειας και αξιολόγησης διαγωνισµού, σύµφωνα µε το

οποίo ζητά την ανάκληση της υπ΄αριθµ. 761/20-11-

2019 Α.Ο.Ε. που αφορά: «α)Επικύρωση του πρακτι-

κού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δη-

µόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την

προµήθεια εντύπων λειτουργικών και καλλιτεχνικών

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου για το Β΄

εξάµηνο 2019 – Α΄εξάµηνο 2020 και β)κατακύρωση

ή µη  του  αποτελέσµατος  του  παραπάνω διαγωνι-

σµού.» 

(Α.Π.237057/2019)

(Πρακτικό)

5)α)Επικύρωση  του  πρακτικού  ελέγχου

δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του  δηµόσιου

ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισµού  για  την

προµήθεια εντύπων λειτουργικών και καλλιτεχνικών

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου για το Β΄

εξάµηνο 2019 – Α΄εξάµηνο 2020 και β)κατακύρωση

ή  µη  του  αποτελέσµατος  του  παραπάνω

διαγωνισµού.

(Α.Π.237063/2019)

(Πρακτικό)

6)α)Επικύρωση  του  πρακτικού  ελέγχου

δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του  δηµόσιου

ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισµού  για  την

προµήθεια βιβλίων και  περιοδικών για  τις  ανάγκες

των  υπηρεσιών  του  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης  π.δ.

85.283,81€ µε Φ.Π.Α. 6% και β)κατακύρωση ή µη

του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού.

(Α.Π. 239059/2019)

(Πρακτικό)

7)Επικύρωση  των  πρακτικών  αξιολόγησης

α)δικαιολογητικών-τεχνικών  και  β)οικονοµικών

προσφορών του δηµόσιου συνοπτικού διαγωνισµού
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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. 229705&238808/2019)

(Πρακτικά)

8)Επανασυγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την

ανάθεση  του  έργου  “Κατασκευή  φυτεµένων

δωµάτων (πράσινο δώµα στο 14ο/73ο Νηπιαγωγείο

– 11ο ∆ηµοτικό Σχολείο)” ΕΣΠΑ, ΤΠ, συνολικού π.δ.

204.000,00€ µε Φ.Π.Α.

(Α.Π. 236547/2019)

(∆/νση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Με-

λετών)

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
9)Καθορισµός  τιµής  ζώνης  κτισµάτων  και

οικοπέδων,  συντελεστή  οικοπέδου  (Σ.Ο.)  και

συντελεστή  αξιοποίησης  οικοπέδου  (Σ.Α.Ο.)  σε

περιοχές όπου δεν έχει  επεκταθεί  ή δεν ισχύει  το

σύστηµα  αντικειµενικού  προσδιορισµού  µε

εφαρµογή  από  01/01/2020  και  µέχρι  την  έκδοση

νέας απόφασης.

(Α.Π. 231145/2019)

(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)

10)Καθορισµός τιµολογίου δαπανών αποκατάστασης

στοιχείων οδών και κοινοχρήστων χώρων σε βάρος

τρίτων υπόχρεων.

(Α.Π. 228303/2019)

(∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
11)∆ιαγραφή  των  οφειλών  των  προστίµων  από

παραβάσεις  Κ.Ο.Κ.,  από  τους  οριστικούς

βεβαιωτικούς καταλόγους.

(Α.Π.224864/2019)

(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)
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12)∆ιαγραφή  της  οφειλής  προστίµου  για  χρήση

κοινόχρηστου  χώρου  από  τους  οριστικούς

βεβαιωτικούς  καταλόγους  συνολικού  ποσού

468,72€.

(Α.Π.224789/2019)

(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)

13)∆ιαγραφή  της  οφειλής  του  προστίµου  για

παράβαση  του  Κ.Ο.Κ.  (Κώδικας  Οδικής

Κυκλοφορίας)  από  κατάληψη  πεζοδροµίου   λόγω

ανάπτυξης   τραπεζοκαθισµάτων   από  τους

οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους  του  ∆ήµου,

για  επαναβεβαίωση   του  προστίµου  στον

πραγµατικό    υπόχρεο της  οφειλής  για παράβαση

καταλήψεως  πεζοδροµίου  λόγω  ανάπτυξης

τραπεζοκαθισµάτων.

(Α.Π. 234606/2019)

(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)

14)∆ιαγραφή  οφειλής  από  οριστικό  βεβαιωτικό

κατάλογο.

(Α.Π.233770/2019)

(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)

15)∆ιαγραφή  από  οριστικούς  βεβαιωτικούς

καταλόγους  από  Τέλη  Καθαριότητας-Φωτισµού,

Φόρο  και   Τέλος  Ακίνητης  Περιουσίας  (ΤΑΠ)

Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων που αφορά µεταφορά

επισφαλούς από τη ∆ΕΗ.

(Α.Π. 235005/2019)

(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)

16)∆ιαγραφή  από  οριστικούς  βεβαιωτικούς

καταλόγους Τελών Καθαριότητας-Φωτισµού, Φόρου

και  Τέλους  Ακίνητης  Περιουσίας  (ΤΑΠ)

Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων που αφορά µεταφορά

επισφαλούς από τη ∆ΕΗ.

(Α.Π. 240054/2019)

(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)

17)1)Σύνταξη  του  7ου  σχεδίου  αναµόρφωσης

προϋπολογισµού  του  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης  έτους

5



2019  µε  σκοπό:  α) την  εγγραφή  ΚΑ  εξόδων

εγγραφών  µελών  και  συνδροµών  του  ∆.Θ.  στην

Ένωση  Σηµαντικών  Κοιµητηρίων  της  Ευρώπης

σύµφωνα  µε  την  υπ’αριθµ.  1121/2019  Α.∆.Σ.,  β)

την  ενίσχυση  ΚΑ  καταβολής  δικαστικών  εξόδων

δικαιούχων αποζηµίωσης για τη διάνοιξη της οδού

Αγ.  ∆ηµητρίου,  γ)  την  ενίσχυση  ΚΑ  δαπάνης

πληρωµής  αντιτίµου  ηλεκτρικής  ενέργειας  και

τηλεφωνικών τελών, δ) την εγγραφή ΚΑ εσόδων και

εξόδων νέου χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος ‘’

MED PEARLS’’ από πόρους της Ε.Ε. στο πλαίσιο του

INTERREG και  ε) την  ενίσχυση  λοιπών  ΚΑ  του

σκέλους των εξόδων και 2)παραποµπή στο ∆ηµοτικό

Συµβούλιο.

(Α.Π.237868/2019)

(∆/νση Οικονοµικής & Ταµειακής ∆ιαχείρισης)

18)Εξειδίκευση  πίστωσης  ποσού  6.800,00€  για

χορήγηση  οικονοµικών  ενισχύσεων  σε  απόρους

δηµότες και πολυτέκνους.

(Α.Π.237550/2019)

(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας & ∆ηµόσιας Υγείας)

19)Έγκριση  Τεχνικού  Προγράµµατος  στο

πρόγραµµα  “Επιχορήγηση  των  ∆ήµων  και  των

Νοµικών  Προσώπων  αυτών  για  προσαρµογή

λειτουργούντων δηµοτικών βρεφικών, παιδικών και

βρεφονηπιακών  σταθµών  στις  προδιαγραφές  του

νέου θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης σύµφωνα µε

τις διατάξεις του π.δ. 99/2017”

(Α.Π.241304/2019)

(∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ”)

20)Έγκριση  Ετήσιου  Προγράµµατος  ∆ράσης  του

∆ηµοτικού  Βρεφοκοµείου  Θεσσαλονίκης  “Ο  Άγιος

Στυλιανός” για το έτος 2020.

(Α.Π.241327/2019)

(∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ”)

21)Έγκριση  του  προϋπολογισµού  και  του

Ολοκληρωµένου  πλαισίου  ∆ράσης,  οικονοµικού
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έτους 2020 του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία “∆ηµοτικό

Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης Άγιος Στυλιανός”

(Α.Π.241327/2019)

(∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ”)

22)Έγκριση  Ισολογισµού  και  αποτελεσµάτων

χρήσης του Ν.Π.Ι.∆. “Κ.Ε.∆Η.Θ” για το οικονοµικό

έτος 2018.

(Α.Π.241603/2019)

(Κ.Ε.∆.Η.Θ. ∆ήµου Θεσσαλονίκης)

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

23)Παροχή εντολής στη ∆/νση Νοµικής Υποστήριξης

για  άσκηση  ή  µη  προσφυγών  ενώπιον  των

∆ιοικητικών  ∆ικαστηρίων  κατά  των  νέων

αποφάσεων  του  Προϊσταµένου  της  ∆ιεύθυνσης

Επίλυσης ∆ιαφορών απορριπτικών των ενδικοφανών

προσφυγών  του  ∆ήµου  κατά  πράξεων  επιβολής

φορολογικών προστίµων της  Προϊσταµένης  της  ∆’

∆ΟΥ Θεσσαλονίκης µετά την ακύρωση των αρχικών

αποφάσεων  του  Προϊσταµένου  της  Υπηρεσίας

Εσωτερικής  Επανεξέτασης  επί  των  αρχικών

ενδικοφανών προσφυγών του ∆ήµου µε αντίστοιχες

αποφάσεις  του  Μονοµελούς  ∆ιοικητικού

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

(Α.Π.239972/2019)

(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης)

24)Παροχή εντολής στη ∆/νση Νοµικής Υποστήριξης

για  άσκηση ή µη δικαστικών προσφυγών ενώπιον

των  ∆ιοικητικών  ∆ικαστηρίων  κατά  των  νέων

αποφάσεων  του  Προϊσταµένου  της  ∆ιεύθυνσης

Επίλυσης ∆ιαφορών απορριπτικών των ενδικοφανών

προσφυγών  του  ∆ήµου  κατά  πράξεων

προσδιορισµού αποτελεσµάτων και επιβολής τελών

χαρτοσήµου  της  Προϊσταµένης  της  ∆’  ∆ΟΥ

Θεσσαλονίκης  µετά  την  ακύρωση  των  αρχικών

αποφάσεων του Προϊσταµένου της ∆/νσης Επίλυσης

∆ιαφορών  επί  των  ενδικοφανών  προσφυγών  του
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∆ήµου µε  αντίστοιχες  αποφάσεις  του Μονοµελούς

∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

(Α.Π.239975/2019)

(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης)

25)Παροχή  ή  µη  εντολής  στη  ∆/νση  Νοµικής

Υποστήριξης για αίτηση ανάκλησης ενώπιον του  VI

Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ'

αριθµ.  764/2019  Πράξης  του  Ζ΄  Κλιµακίου  του

Ελεγκτικού Συνεδρίου.

(Α.Π. 240368&230815/2019)

(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης)

∆ΩΡΕΕΣ

26)Τροποποίηση  της  υπ΄αριθµ.  1020/30-05-2018

Α.Ο.Ε.  που  αφορά:  “Αποδοχή  δωρεάς  από  την

“ALPHA BANK” διαφόρων προϊόντων σε δέκα (10)

∆ηµοτικά Σχολεία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης”

(Α.Π.236140/2019)

(∆/νση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού)

    

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

    ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ

                                           ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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