
 

              
              
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΤΗΝ 8η  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 26 Φεβρουαρίου 2020, 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 Κοινοτήτων Α, Β, Γ, ∆, Ε, 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 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Ταχ. ∆/νση : Β. Γεωργίου Α΄ 1 
Ταχ. Κώδικας : 54636 
Πληρ.  : Κ.Λάµπρου 
Τηλ.  : 2313317787 
Fax       : 2313317801 
 



 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 8ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

          που θα γίνει την 26η  Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄  

 

ΘΕΜΑΤΑ                                                   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου 

συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 

υδραυλικού εξοπλισµού για την κάλυψη των 

αναγκών των ∆/νσεων Κατασκευών και 

Συντηρήσεων και ∆ιαχείρισης Αστικού 

Περιβάλλοντος” π.δ. 29.334,68€ µε Φ.Π.Α. και 

β)κατακύρωση ή µη αποτελέσµατος του παραπάνω 

διαγωνισµού 

(Α.Π.74883/2020) 

(Πρακτικό) 

2)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης 

α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και 

β)οικονοµικών προσφορών του δηµόσιου  διεθνούς 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 

εκτέλεση της προµήθειας “Προµήθεια υδραυλικού 

εξοπλισµού για την κάλυψη των αναγκών των 

υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης” π.δ. 

457.721,21€ µε ΦΠΑ 

(Α.Π.20800/2020 και 70505/2020) 

(Πρακτικά) 

3)Ανάκληση της αριθ. 294/29-05-2019  Απόφασης 

Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά “Επικύρωση του 

Πρακτικού Αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών 

συµµετοχής και Οικονοµικών Προσφορών της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του δηµόσιου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 

έργου «∆ιαµόρφωση Σχολικών Αυλών στις ∆΄ και Ε΄ 



 

∆ηµοτικές Κοινότητες µε Βιοκλιµατικά Κριτήρια»π 

π.δ. 2.478.000,00€ µε Φ.Π.Α.” 

β)Ανάκληση της υπ’ αριθ. 452/21-08-2019 

Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά 

«α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου   

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 

εκτέλεση του έργου «∆ιαµόρφωση σχολικών αυλών 

στις ∆’ και Ε΄ ∆ηµοτικές Κοινότητες µε βιοκλιµατικά 

κριτήρια Τ.Π», π.δ. 2.478.000,00€  µε ΦΠΑ και 

β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του 

παραπάνω διαγωνισµού» 

γ)Συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας του εν 

λόγω διαγωνισµού  µε προσωρινό µειοδότη την 

εταιρία ''Σάκκος Χρήστος κ ΣΙΑ ΕΕ'' που υπέβαλε την 

αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική 

άποψη προσφορά. 

(Α.Π.76085/2020) 

(∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 

4)Συγκρότηση της Επιτροπής διαγωνισµού του 

δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την εκτέλεση του έργου: “Αποκατάσταση 

∆ιατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου” π.δ. 

4.800.000,00€ µε Φ.Π.Α. 

(Α.Π.59516/2020) 

(∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών 

Μελετών) 

5)Αίτηµα παράτασης της προθεσµίας κατάθεσης 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του οικονοµικού 

φορέα “ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑ∆ΗΣ Ανώνυµος 

Εταιρία Παραγωγής Εµπορίας Λειαντικών 

Βιοµηχανικών Προϊόντων Μηχανηµάτων και 

Οικοδοµικών Εργασιών” προσωρινού αναδόχου του 

∆ηµόσιου ∆ιεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού 

∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας µε 

τίτλο “Προµήθεια µηχανηµάτων και 



 

αναλωσίµων/ανταλλακτικών για την κάλυψη των 

αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 

π.δ. 965.892,09€ µε Φ.Π.Α.” 

(Α.Π.75966/2020) 

(Αίτηµα) 

6)Αίτηµα εξαίρεσης του Θεµιστοκλή Κορτάρα από 

Πρόεδρος (τακτικό µέλος) της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 

“∆ιαµόρφωση Σχολικών Αυλών στις ∆΄ και Ε΄ 

∆ηµοτικών Κοινοτήτων µε Βιοκλιµατικά Κριτήρια 

Τ.Π.” , π.δ. 2.478.000,00€ µε Φ.Π.Α. 

(Α.Π. 66266/2020) 

(Αίτηµα) 

7)Αίτηµα εξαίρεσης του Ανδρέα Πολίτη από 

Γραµµατέας (τακτικό µέλος) της Επιτροπής του 

δηµόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για “Προµήθεια (4) µικρών 

λεωφορείων ΑµεΑ» για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 

Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας,  π.δ. 

319.920,00€ µε Φ.Π.Α. 

(Α.Π.67062/2020) 

(Αίτηµα) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
8)Έγκριση υποχρεωτικής αναµόρφωσης του ΟΠ∆ 

έτους 2020 του Ν.Π.∆.∆. ΟΒΡΕΠΟΜ 

(Α.Π.73234/2020) 

(Ν.Π.∆.∆. Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) 

9)Έγκριση του απολογισµού εσόδων – εξόδων του 

Ν.Π.∆.∆. Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. οικονοµικού έτους 2019 

(Α.Π.73223/2020) 

(Ν.Π.∆.∆. Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) 

10)∆ιαγραφή  των οφειλών  των  προστίµων  για 

παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) 

από τους οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους για 

επαναβεβαίωση αυτών στους κατόχους των 



 

οχηµάτων σε αντιστοιχία µε τις ηµεροµηνίες των 

παραβάσεων. 

(Α.Π.67114/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

11)∆ιαγραφή των οφειλών των προστίµων από 

παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς  

βεβαιωτικούς  καταλόγους. 

(Α.Π. 67108/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

12)∆ιαγραφή των οφειλών των προστίµων από 

παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς  

βεβαιωτικούς  καταλόγους. 

(Α.Π.67700/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

13)∆ιαγραφή από οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο 

εσόδων από µισθώµατα κενωθέντος περιπτέρου επί 

της οδού Κατσιµίδη 10-12, ποσού 310,80€ 

(Α.Π. 71803/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

14)∆ιαγραφή από οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο 

εσόδων από µισθώµατα κενωθέντος περιπτέρου επί 

της οδού Μοναστηρίου 61-63, ποσού 457,56€ 

(Α.Π.71806/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

15)∆ιαγραφή του υπ΄αρ. 12/2020 και µέρους του 

43/2019 χρηµατικού καταλόγου 

(Α.Π.67195/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

16)α)Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής 

ποσού 250,00€ που αφορά δαπάνη για την 

καταβολή ποσοστού ανταπόδοσης για την 

ηλεκτρονική έκδοση πράξεων υπαγωγής και 

βεβαίωσης για δήλωση αυθαιρέτων σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν.4495/2017, καθώς και για την 

ηλεκτρονική έκδοση πράξεων εκτέλεσης 

οικοδοµικών εργασιών (όπως οικοδοµικών αδειών, 



 

εγκρίσεων µικρής κλίµακας, εγκρίσεων εκτέλεσης 

εργασιών κ.λ.π.) του άρθρου 28 του ιδίου Νόµου 

υπέρ του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) 

και β) ορισµός υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης. 

(Α.Π.76071/2020)  

(∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού & 

ΑρχιτεκτονικώνΜελετών) 

17)Έγκριση της αποζηµίωσης δαπάνης ποσού 

76,00€  για την  µετάβαση του ∆ηµάρχου 

Κωνσταντίνου Ζέρβα στους ∆ελφούς, οδικώς, στις  

06-07 Μαρτίου 2020, προκειµένου να συµµετάσχει 

στο Οικονοµικό Φόρουµ των ∆ελφών, µε το γενικό 

τίτλο «Action with Vision» (∆ράση µε Όραµα).  

(Α.Π.72574/2020) 

(Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων & ∆ιεθνών Σχέσεων) 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

18)Παροχή εντολής στη ∆ιεύθυνση Νοµικής 

Υποστήριξης για άσκηση ή µη έφεσης κατά της υπ΄ 

αριθµ. 99/2020 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου 

Θεσσαλονίκης που αφορά εξόφληση τιµολογίων της 

εταιρίας «RODAKINO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ 

∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ» από προµήθεια διαφηµιστικών 

Banners (διαφηµιστικά λάβαρα). 

(Α.Π.72112/2020) 

(∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης) 

19)Παροχή εντολής σε εξωτερικό ∆ικηγόρο για 

παράσταση στον Άρειο Πάγο κατά τη δικάσιµο της 

03-03-2019 και σε κάθε µετ΄αναβολή, προς 

εκπροσώπηση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ως 

υποστηρίζοντος την κατηγορία (νοµιµοποίηση 

εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες) κατά 

των Αιτήσεων Αναιρέσεως Βασ. Παπαγεωργόπουλου 

και Μιχ. Λεµούσια  που στρέφονται κατά της 

251/2019 απόφασης του Πενταµελούς Εφετείου 

Θεσσαλονίκης. 



 

(Α.Π.76491/2020) 

(∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης) 

∆ΩΡΕΕΣ 

20)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία «ΜΠΑΡΜΠΑ 

ΣΤΑΘΗΣ, ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» κατεψυγµένων λαχανικών και 

προϊόντων ζύµης, για όλο το έτος 2020, 

προκειµένου να διατεθούν σε ευπαθείς οικονοµικά 

και κοινωνικά οικογένειες του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας 

και ∆ηµόσιας Υγείας, ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

(Α.Π.71853/2020) 

(∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας 

Υγείας) 

  

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                      ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ 

                                           ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γ030002
Karagianni Zoi
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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