
              

           

                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΗΝ 6η  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  12  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. : Α. Αθανασιάδου
Τηλ. : 2313317768
Fax : 2313317801

∆ήµος Θεσσαλονίκης 07/02/2020
Α. Π.: 54143
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ     6  ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

          που θα γίνει την 12η  Φεβρουαρίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄

ΘΕΜΑΤΑ                                               ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

1) Κατάρτιση όρων του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρο-

νικού  διαγωνισµού  για  την  εκτέλεση  του  έργου

“Αποκατάσταση  ∆ιατηρητέου  Σχολείου

(Κριεζώτου)”, π.δ. 4.800.000,00€ µε Φ.Π.Α.

(Α.Π.47514/2020)

(∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών

Μελετών)

2)α)Κατάρτιση   όρων  &  τεχνικών  προδιαγραφών,

του  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.

και  β)συγκρότηση  επιτροπής  διενέργειας  και

αξιολόγησης του παραπάνω διαγωνισµού.

(Α.Π.52871/2020)

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)

3)Κατάρτιση  όρων  του  δηµόσιου  ανοικτού

ηλεκτρονικού  διαγωνισµού  για  την  εκτέλεση  του

έργου “Ανάπλαση πάρκου στη συµβολή των οδών

Μ. Μπότσαρη και Ηλέκτρας”, π.δ. 860.000,00€ µε

Φ.Π.Α.

(Α.Π.49563/2020)

(∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών

Μελετών)

4)Επικύρωση  του  πρακτικού  (3ου)  αξιολόγησης

δικαιολογητικών  και  τεχνικών  προσφορών  του

δηµόσιου  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισµού  για

την  ανάθεση  της  µελέτης  µε  τίτλο:  “Μελέτη

στατικής  επάρκειας  και  αποκατάστασης  του  54ου



δηµοτικού σχολείου επί  της οδού Ολυµπιάδος 29”

π.δ. 184.856,93€.

(Α.Π. 51084/2020)

(Πρακτικό)

5)Επικύρωση  του  πρακτικού  ελέγχου

δικαιολογητικών  συµµετοχής  και  οικονοµικών

προσφορών  του  δηµόσιου  ανοικτού  ηλεκτρονικού

διαγωνισµού  για  την  εκτέλεση  του  έργου:

«∆ιαµόρφωση  προσβάσεων  και  ανάδειξη

σηµαντικών  ∆ηµοσίων   Κτιρίων  (∆ικαστήρια,

Εδµ.Ροστάν)-ΤΠ, π.δ. 1.777.000,00€ µε ΦΠΑ.

(Α.Π.46937/2020)

(Πρακτικό)

6)α)Επικύρωση  του  πρακτικού  ελέγχου

δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του  δηµόσιου

διεθνούς  ανοιχτού ηλεκτρονικού  διαγωνισµού  για

την  προµήθεια  λευκού,  φρέσκου,  παστεριωµένου,

αγελαδινού  γάλακτος,  µε  3,5%  λιπαρά  κατ.

ελάχιστον, για τους δικαιούχους υπαλλήλους (στους

οποίους παρέχονται τα µέσα ατοµικής προστασίας)

του  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης  και  των  Νοµικών  του

Προσώπων, καθώς και για τις ανάγκες των παιδιών

που  φιλοξενούνται  από  τους  παιδικούς  σταθµούς

του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και τα Νοµικά Πρόσωπα

του για δύο (2) έτη»  π.δ 1.691.536,55€  µε ΦΠΑ

και  β)κατακύρωση  ή  µη  του  αποτελέσµατος  του

παραπάνω διαγωνισµού.

(Α.Π.52703/2020)

(Πρακτικό)

7)α)Επικύρωση  του  πρακτικού  ελέγχου

δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του  επαναληπτικού

συνοπτικού   διαγωνισµού  για  την  ανάθεση

υπηρεσιών  για  την  παράθεση  coffeebreak και

µικροδεξιώσεων  (catering)  στο  πλαίσιο  της

πραγµατοποίησης  διαφόρων  εκδηλώσεων  των

υπηρεσιών  του  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης,  π.δ.



21.491,31€  µε  ΦΠΑ  σύµφωνα  µε  την  υπ'  αριθµ.

55/2020  Α.Ο.Ε.  και  β)κατακύρωση  ή  µη  του

αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού.

(Α.Π.53283/2020)

(Πρακτικό)

8)Αίτηµα  εξαίρεσης  της  Ολυµπίας  Πρωτοψάλτου

από  τακτικό  γραµµατέα  του  δηµόσιου

επαναληπτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού

για την προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών, µηχανών

γραφείου,  µηχανηµάτων  γραφείου,  µηχανηµάτων

κλιµατισµού  και  ηχητικών  συστηµάτων  για  τις

ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης,

π.δ. 9.662,24€ µε ΦΠΑ. 

(Α.Π. 51592/2020)

(Αίτηµα)

9)Αίτηση  της  εταιρείας  ENVA  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  Ο.Ε  προσωρινού  αναδόχου  του

δηµόσιου συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση

της  εργασίας  “Καταγραφή  οδικού  κυκλοφοριακού

θορύβου  σε  έξι  σχολικά  συγκροτήµατα  του  ∆.Θ.,

αξιολόγηση  των  επιπτώσεων  στους  µαθητές  και

πρόταση µέτρων αντιµετώπισης” π.δ. 14.880,00€ µε

Φ.Π.Α.,  για  παράταση  της  προθεσµίας  υποβολής

συµπληρωµατικών δικαιολογητικών κατακύρωσης.

(Α.Π.52006/2020)

(Αίτηµα)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

10)∆ιαγραφές  από  οριστικούς  βεβαιωτικούς

καταλόγους  τελών  επί  των ακαθαρίστων  εσόδων

κέντρων διασκέδασης κλπ

(Α.Π.38023/2020)

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)

11)∆ιαγραφή  των  οφειλών  των  προστίµων  από

παραβάσεις  Κ.Ο.Κ.,  από  τους  οριστικούς

βεβαιωτικούς  καταλόγους  



(Α.Π. 46160/2020)

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)

12)∆ιαγραφή  οφειλής  προστίµου  για  χρήση

κοινόχρηστου χώρου  από  τους  οριστικούς

βεβαιωτικούς καταλόγους.

(Α.Π.35916/2020)

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)

13)∆ιαγραφή  των  οφειλών  των  προστίµων  για

παραβάσεις  του  Κ.Ο.Κ.  (Κώδικας  Οδικής

Κυκλοφορίας)  από  τους   οριστικούς  βεβαιωτικούς

καταλόγους .

(Α.Π. 44179/2020)

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)

14)∆ιαγραφή  των  οφειλών  των  προστίµων  για

παραβάσεις  του  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.48501/2020)

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)

15)∆ιαγραφή  των  οφειλών  των  προστίµων  για

παραβάσεις ΚΟΚ (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) από

τους   οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους  για

επαναβεβαίωση  αυτών  στους  κατόχους  των

οχηµάτων  σε  αντιστοιχία  µε  τις  ηµεροµηνίες  των

παραβάσεων. 

(Α.Π.53063/2020)

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)

16)∆ιαγραφή  των  οφειλών  των  προστίµων  για

παραβάσεις ΚΟΚ (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) από

τους  οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους. 

(Α.Π.53048/2020)

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)

17)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 2.999.99€

για  την  κάλυψη  µέρους  των  εξόδων  του



φιλανθρωπικού  αγώνα  δρόµου  “Run  Together

Thessaloniki 2020”

(Α.Π.49566/2020)

(∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού)

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

18)Έγκριση  ή  µη  εξωδικαστικού  συµβιβασµού

µεταξύ  του  ∆ήµου  Θεσσαλονίκης  και  του  κ.

Χρήστου  Κουµπουρέλου  επί  αιτήµατος

συµβιβαστικής  επίλυσης  διαφοράς  ποσού  140,00€

για ζηµιές  που υπέστη το µε αριθµό κυκλοφορίας

ΝΙΕ 3309 ΙΧ όχηµά του που προκλήθηκε  ύστερα

από  είσοδο  σε  λακκούβα-κακοτεχνία  του

οδοστρώµατος.

(Α.Π.47995/2020)

(∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων)

∆ΩΡΕΕΣ

19)Αποδοχή δωρεάς  των εταιρειών Γ.  ΓΚΟΦΑΣ &

ΣΙΑ Ι.Κ.Ε., ΕΤΑΙΡΕΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΕΥΑΘ  ΑΕ,  ONE  SALONICA  -

CITYGATE  A.E.,  COCA –  COLA  ΕΛΛΑΣ Α.Ε.,  Α.Ε.

ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ  ΤΙΤΑΝ,  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ,  JAPAN

TOBACCO  INTERNATIONAL  HELLAS  ΑΕΒΕ,

ΕΛΛΗΝΑΙΡ  ΑΕ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

για τη διοργάνωση των εορτών των Χριστουγέννων

και της Πρωτοχρονιάς 2019-2020.

(Α.Π.53055/2020)

(∆ιεύθυνση Πολιτισµού και Τουρισµού)

 

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

    ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ

                                           ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γ030002
Athanasiadou Aglaia
∆ήµος Θεσσαλονίκης


