
            
                  

                           
                              
                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΗΝ 40η  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) 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 20 Νοεμβρίου 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 
- Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
- 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. : Α. Αθανασιάδου
Τηλ. : 2313317768
Fax : 2313317801
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 40ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

          που θα γίνει την 20 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄

ΘΕΜΑΤΑ                                               ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
1)Έγκριση α) της διενέργειας, β)των όρων και των 
τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με 
τίτλο: “Προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού για την 
κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Κατασκευών και 
Συντηρήσεων και Διαχείρισης Αστικού 
Περιβάλλοντος π.δ. 29.334,68 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%”  και γ) 
Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη 
διενέργεια και αξιολόγηση του παραπάνω 
Διαγωνισμού”
(Α.Π. 212850/2019)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

2)α)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών 
του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού 
για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτικής 
Προστασίας» στο πλαίσιο πράξης «Προμήθεια 
υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για 
την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών 
καταστροφών» π.δ. 93.519,81€, με Φ.Π.Α. 24% και 
β)συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του παραπάνω διαγωνισμού 
(221900/2019)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

3)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης της επαναληπτικής  
διαδικασίας με διαπραγμάτευση για τη μίσθωση 
δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του 
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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 και β)κατακύρωση ή μη του 
αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού
(Α.Π.221431/2019)
(Πρακτικό)

4)α) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του  δημόσιου 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
συντήρηση - επισκευή (επιδιόρθωση βλαβών) και 
πιστοποίηση λειτουργίας του εξοπλισμού του 
Δημοτικού Δικτύου Σταθμών Ελέγχου 
Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Μετεωρολογικών 
Παραμέτρων (αναλυτές ελέγχου αέριας ρύπανσης, 
μετεωρολογικά αισθητήρια, μηχανογραφική 
υποδομή, ροόμετρα, όργανα, φιάλες, ηχόμετρα, 
βαθμονομητές και του βοηθητικού εξοπλισμού), για 
δύο έτη, π.δ. 89.900,00€ με ΦΠΑ και β)κατακύρωση 
ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω 
διαγωνισμού.
(Α.Π. 221976/2019)
(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 Δήμου για το Β΄ 
εξάμηνο 2019 – Α΄εξάμηνο 2020 και β)κατακύρωση 
ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω 
διαγωνισμού.
(Α.Π. 222376/2019)
(Πρακτικό)

6)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση 
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υπηρεσιών για την παράθεση coffeebreak και μικρο 
δεξιώσεων (catering) στο πλαίσιο της 
πραγματοποίησης διαφόρων εκδηλώσεων των 
υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 
21.491,31€
(Α.Π. 200245/2019 και 200245/2019)
(Πρακτικό)

7)Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 598/09-10-2019 
Α.Ο.Ε. που αφορά: «Συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: 
«Διαμόρφωση προσβάσεων και ανάδειξη 
σημαντικών δημόσιων κτιρίων (δικαστήρια, 
Εδμ.Ροστάν)»ΤΠ, π.δ. 1.777.000,00€ με ΦΠΑ»
(Α.Π.213966/2019)
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)

8)Οριστική παραλαβή της “Μελέτης Βιώσιμης 
Αστικής Κινητικότητας στο ευρύτερο κέντρο του 
Δήμου Θεσσαλονίκης”, συμβατικής αμοιβής 
49.306,58€
(189832/2019)
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
9)Τροποποίηση των όρων του δημόσιου μειοδοτικού 
διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη 
στέγαση και λειτουργία του 5ου Νηπιαγωγείου 
Θεσσαλονίκης
(Α.Π. 217205/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
10)Καθαρισμός των τελών στάθμευσης οχημάτων 
για το έτος 2020
(Α.Π.221815/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

11)Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 581/2-10-19 Α.Ο.Ε. 
που αφορά: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών 
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ποσού 155,01€  από τέλος ακίνητης περιουσίας 
(ΤΑΠ) ηλεκτροδοτούμενων χώρων».  
(Α.Π. 150797/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

12)Διαγραφές από οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων 
κέντρων διασκέδασης κλπ
(Α.Π.216104/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

13)Διαγραφή από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 

εσόδων από εκμετάλλευση άδειας περιπτέρου επί της 
οδού Β. Όλγας 115-117

(Α.Π.216097/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

14)Διαγραφή από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 

εσόδων από εκμετάλλευση άδειας περιπτέρου επί της 
οδού Β. Όλγας 40-42

(Α.Π.216103/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

15)Διαγραφές από οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων 
κέντρων διασκέδασης κλπ 
(Α.Π. 216102/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

16)Διαγραφή  των οφειλών  των  προστίμων  για 
παραβάσεις Κ.Ο.Κ από τους οριστικούς  
βεβαιωτικούς  καταλόγους για επαναβεβαίωση 
αυτών στους κατόχους των οχημάτων σε 
αντιστοιχία με τις ημερομηνίες των παραβάσεων.
(ΑΠ 221253/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

17)Διαγραφή των οφειλών των προστίμων από 
παραβάσεις Κ.Ο.Κ. ,από τους οριστικούς  
βεβαιωτικούς      καταλόγους  
(Α.Π.220952/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)
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18)Έγκριση Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων 
χρήσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 
Θεσσαλονίκης Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης 
«Ο Άγιος Στυλιανός».
(Α.Π.220356/2019)
(Δημοτικό Βρεφοκομείο “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ”)

19)α) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του 
υπ΄αριθμ. 5382/2019 Χρηματικού Εντάλματος      
Προπληρωμής, το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της 
με αριθμό 519/17-09-2019 Α.Ο.Ε., για την πληρωμή 
στα ΕΛ.ΤΑ. της διακίνησης της αλληλογραφίας του 
Δ.Θ.  β) Απαλλαγή  του υπολόγου για τη διαχείριση 
της δαπάνης.    
(Α.Π. 221910/2019)
(Δ/νση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών)

20)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του υπ΄ αριθ. 
4735/2019 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, 
το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της 474/21-08-2019 
Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και β) απαλλαγή 
του υπολόγου υπαλλήλου διαχείρισης της δαπάνης.
(ΑΠ 213813/2019)
(Δ/νση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών)

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
21)Παροχή εντολής στη Δ/νση Νομικής Υποστήριξης  
περί άσκησης ή μη έφεσης κατά της με αριθμό 
463/2019 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε κατόπιν αγωγής του 
“ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ”
(Α.Π.220455/2019)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)

22)Παροχή ή μη εντολής σε εξωτερικό ειδικευμένο 
δικηγόρο Αθηνών για άσκηση αίτησης αναίρεσης 
κατά της υπ’αριθ. 1454/2019 απόφασης του VII 
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώπιον της 
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
(Α.Π.216023/2019)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)
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23)Παροχής ή μη εντολής σε εξωτερικό ειδικευμένο 
δικηγόρο Αθηνών για άσκηση αίτησης αναίρεσης 
κατά της υπ’αριθ. 1456/2019 απόφασης του VII 
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώπιον της 
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
(Α.Π.216060/2019)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)

24)Παροχής ή μη εντολής σε εξωτερικό ειδικευμένο 
δικηγόρο Αθηνών για παράσταση και εκπροσώπηση 
του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο – 
Ελάσσονα Ολομέλεια (Πρώτη Σύνθεση) στην 
εκδίκαση κατά τη δικάσιμο της στις 4-12-2019 της 
αίτησης αναιρέσεως του κ.Σκαμπαρδώνη Φώτη κατά 
της υπ΄αριθ. 11/2018 απόφασης του VII Τμήματος 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
(Α.Π.220603/2019)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)

25)Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του 
Δ.Θ. και της κ.Ελευθεριάδου Σοφίας για τη 
χρηματική αποζημίωση ζημιών που υπέστη το Ι.Χ. 
όχημά της από πτώση δένδρου, ποσού 872,21€
(Α.Π.216855/2019)
(Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος)

ΔΩΡΕΕΣ
26)Αποδοχή από τη Δημοτική Πινακοθήκη 
Θεσσαλονίκης της δωρεάς ενός (1) εικαστικού έργου 
του κυρίου Σταύρου Παναγιωτάκη.
(Α.Π.221255/2019)
(Δ/νση Βιβλιοθηκών και Μουσείων)

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ
                                            ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γ030002
Lamprou Konstantina
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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