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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                         
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                       Αριθµ. Αποφ. 138/12-02-2020 
           
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
 

Από το 6ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής της 12-02-2020. 
 
Στη Θεσσαλονίκη σήµερα στις 12 Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
14:00, η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Θεσσαλονίκης συνεδρίασε στο 
∆ηµοτικό Κατάστηµα, µε πρόεδρο τον κ. Κυριζίδη Εφραίµ, Αντιδήµαρχο 
Τεχνικών Έργων, ύστερα από την 54143/07-02-2020 έγγραφη πρόσκλησή 
του που επιδόθηκε νόµιµα στις 07-02-2020 προς όλα τα τακτικά (10) και 
αναπληρωµατικά (7) µέλη της σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 77 και 
του άρθρου 88 του Ν. 4555/2018. 
 
Τακτικά µέλη Αναπληρωµατικά µέλη 
1.  Π. Λεκάκης Αντιπρόεδρος   1. Ν. Βαρσάµη 
2.  ∆. Ακριτίδου                                 2. Στ. Τανιµανίδου 
3.  ∆. ∆αγκλής         3. Γ. Αβαρλής 
4.  Μ. Καραγιάννη                     4. Β. Γάκης 
5.  Ι. Σπάνου   5. Μ. Πασχαλίδου 
6.  Στ. Καλαϊτζίδης   6. Σπ. Βούγιας 
7.  Ερ. Θεοτοκάτος   7. Ν. Ζεϊµπέκης 
8.  Ελ. Χρυσίδου  
9.  Αν. Κουράκης  
10.Ι. Κοσµοπούλου 
 

 

 
Από το σύνολο Τακτικών και Αναπληρωµατικών Μελών ήταν: 

 

Παρόντες (10) 
 

1. Εφ. Κυριζίδης Πρόεδρος 6. Ερ. Θεοτοκάτος 
2. Π. Λεκάκης Αντιπρόεδρος 7. Ελ.Χρυσίδου 
3. ∆. Ακριτίδου 8. Αν.Κουράκης 
4. Ι. Σπανού 9. Ν.Βαρσάµη 
5. Στ. Καλαϊτζίδης 10. Στ. Τανιµανίδου 

 
Απόντες από τα Τακτικά Μέλη (3) 
 

1. ∆. ∆αγκλής  3. Ι.Κοσµοπούλου 
2. Μ. Καραγιάννη                     
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο του Τµήµατος 
∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, κ. ∆ηµήτριο Μητσηνάκη. 
 
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγήθηκε µετά από απόλυτη πλειοψηφία των µελών της 
Επιτροπής και την οµόφωνη απόφασή τους για τη συζήτηση λόγω του 
κατεπείγοντος, το 2ο θέµα της Ε.Η.∆. που αφορά:  
 
«Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του δηµόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για τη εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή 
Αναβάθµιση και Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στο 
Σχολικό Συγκρότηµα επί της οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούµπα, ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης» π.δ. 6.085.107,59 € µε Φ.Π.Α. (Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ: 87308)» 
 
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’  όψη: 
α) Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 3 του Ν.4623/2019.  
β)Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως 
σήµερα. 
γ)Τις διατάξεις του Ν.4482/2017 και την υπ΄αριθµ.117384/26-10-2017 
(ΦΕΚ3821/Β΄/31-10-20172017) κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών 
Οικονοµίας  και Ανάπτυξης – Υποδοµών και Μεταφορών. 
δ) Τη µε αριθµό 876/18-12-2019 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής η οποία 
αφορά: «Κατάρτιση όρων του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 

για την εκτέλεση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθµιση και Παραγωγή 

Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότηµα επί 
της οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούµπα, ∆ήµου Θεσσαλονίκης» π.δ. 

6.085.107,59 € µε Φ.Π.Α.». 

ε) Τη µε αριθµό 65/22-01-2020 (Α∆Α: 6ΥΘ7ΩΡ5-ΗΙΝ) απόφαση Οικονοµικής 
Επιτροπής η οποία αφορά: «Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισµού για την 
ανάθεση του έργου: «Ενεργειακή  Αναβάθµιση και Παραγωγή Ενέργειας από 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότηµα επί της οδού 
Κλεάνθους 30, Κάτω Τούµπα, ∆ήµου Θεσσαλονίκης», π.δ. 6.085.107,59€ µε 
Φ.Π.Α.» 
στ) Την περίληψη προκήρυξης Νο23Ε/2019 (Α∆Α:ΩΓ27ΩΡ5-8ΜΛ και Α∆ΑΜ: 
19PROC006090860 2019-12-23) 
 

ζ) Τη µε αριθµό πρωτ. 60433/12-02-2020 εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Αστικού 
Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών στο σκεπτικό της οποίας αναφέρονται 
τα εξής: 

«Σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. 876/18-12-2019 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 

εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων δηµοπράτησης του έργου του θέµατος, αναρτήθηκε ο 

σχετικός διαγωνισµός στην πλατφόρµα ΕΣΗ∆ΗΣ µε καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 

προσφορών στις 14-02-2020 και ηµεροµηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης στις 20-02-2020. 
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Στους όρους του διαγωνισµού και ειδικότερα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

αναφέρεται ότι ο Κύριος του Έργου θα µεριµνήσει για την εκκένωση των κτιρίων του κεντρικού 

συγκροτήµατος 1 (2ο Γυµνάσιο Τούµπας), 2 (4ο Γυµνάσιο Τούµπας) και 3 (20ο ΓΕΛ) καθώς 

και του κτιρίου 5 (Γυµναστήριο) για το σχολικό έτος 2020-2021. Εντός του σχολικού 

συγκροτήµατος για το σχολικό έτος 2020-2021 θα λειτουργεί µόνο το κτίριο 4 (Πειραµατικό 

Γυµνάσιο και Λύκειο) το οποίο θα εκκενωθεί το επόµενο σχολικό έτος έτσι ώστε να 

υλοποιηθούν οι σχετικές εργασίες ενεργειακής αναβάθµισής του. 

Λόγω µεγάλων αντιδράσεων της µαθητικής κοινότητας στην τµηµατική εκκένωση των κτιρίων 

του σχολικού συγκροτήµατος, όπως διατυπώθηκαν προφορικά σε σχετική σύσκεψη στις 28-

01-2020 και σε ψήφισµα που κατέθεσαν στο ∆Σ της 03-02-2020 οι γονείς και κηδεµόνες του 

σχολικού συγκροτήµατος επί της οδού Κλεάνθους αρ. 30 στην Κάτω Τούµπα Θεσσαλονίκης 

(2ο Γυµνάσιο Τούµπας, 4ο Γυµνάσιο Τούµπας και 20ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης) καθώς και της υπ’ 

αριθµ. 2020000004 ΕΞ/23-01-2020 απόφασης του ∆.Σ. της ∆΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης 

προτείνεται να µαταιωθεί ο τρέχων διαγωνισµός προκειµένου να επανεξεταστεί η τεχνική 

παράµετρος που αφορά στη δυνατότητα παράλληλης λειτουργίας ενός ή περισσοτέρων 

κτιρίων του κεντρικού συµπλέγµατος εντός του σχολικού συγκροτήµατος για το σχολικό έτος 

2020-2021.» 

 

η) Τη µε αριθµό πρωτ.2020000004 ΕΞ/23-01-2020 απόφαση του ∆.Σ. της ∆΄ 
ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης 
θ) Το µε αριθµό 57125/11-02-2020 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Αστικού 
Σχεδιασµού (Τµήµα Ενεργειακού και Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού) µε θέµα: 
«Υλοποίηση του έργου Ενεργειακή Αναβάθµιση και Παραγωγή Ενέργειας από 

Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότηµα επί της Οδού  

Κλεάνθους 30, Κάτω Τούµπα, ∆ήµου Θεσσαλονίκης» 

ι) Το µε αριθµό πρωτ. 60184/12-02-2020 υπηρεσιακό σηµείωµα της 
∆ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών (Τµήµα 
Ενεργειακού και Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού) στο οποίο αναφέρεται ο λόγος 
συζήτησης του θέµατος Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης  
 
και ύστερα από διαλογική συζήτηση: 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 Ματαιώνει τη διαγωνιστική διαδικασία του δηµόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου µε τίτλο «Ενεργειακή 
Αναβάθµιση και Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στο 
Σχολικό Συγκρότηµα επί της οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούµπα, ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης» π.δ. 6.085.107,59 € µε Φ.Π.Α. (Α/Α ΕΣΗ∆ΗΣ: 87308)», λόγω 
τροποποίησης των όρων. 
 
Αναθέτει στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο τις περαιτέρω ενέργειες. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 138/2020 
 
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής: 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ  (Ακολουθούν υπογραφές                  

(ακολουθεί υπογραφή)  των παρόντων µελών) 
                                                 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

  
 

 

   
  ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ  
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