
              
              

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΤΗΝ 13η  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 στις 01 Απριλίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄ µµ σε δια περιφοράς 
τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η συζήτηση των συνηµµένων θεµάτων έχει 
κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι απαιτείται η άµεση λήψη αποφάσεων για την αποφυγή κινδύνων 
εκ της αναβολής αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. 
 
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. Κώδικ: 54636 
Πληρ.  : Μ. Σπανού 
Τηλ.  : 2313317768 
Fax       : 2313316101 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 13ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

          που θα γίνει την 1η Απριλίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00΄  

 

ΘΕΜΑΤΑ                                                                 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

 

1)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης 

οικονοµικών προσφορών του δηµόσιου διεθνούς 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 

προµήθεια τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής 

στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος 

Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που 

χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής 

Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», π.δ. 

5.889.767,71€ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

13% & 24%), µόνο για το ΤΜΗΜΑ Β. »  

(Α.Π.42488/2020 και 105348/2020) 

(Πρακτικό) 

 

2) 1) Μερική ανάκληση της υπ΄αριθµ. 840/12-12-

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

πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 

του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια 

πρόσθετων παροχών σε στολές για τις ανάγκες της 

∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης, π.δ. 55.889,28 µε ΦΠΑ και β) 

κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του 

παραπάνω διαγωνισµού.», µόνο ως προς την 

κατακύρωση του διαγωνισµού στην εταιρία “ΗΛΙΑΣ 

Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” 

2)α)Επικύρωση  του πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού 

διαγωνισµού για την προµήθεια πρόσθετων 

παροχών σε στολές για τις ανάγκες της ∆/νσης 

∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 
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π.δ. 55.889,28 µε ΦΠΑ και β) κατακύρωση ή µη του 

αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού µόνο 

ως προς την κατακύρωση του διαγωνισµού στην 

εταιρία “ΗΛΙΑΣ Λ.ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ” 

(Α.Π.104410/2020) 

(Πρακτικό) 

3)α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση 

σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ. 2 εδαφ. γ του 

Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 παρ. 3α και 3β της 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα 

µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 

55/τεύχος Α΄/11-3-2020) για την ανάθεση εργασιών 

που θα εξασφαλίσουν την επάρκεια διαθέσιµων 

θέσεων ταφής, την αποµάκρυνση στερεών 

αποβλήτων που έχουν συσσωρευτεί στους χώρους 

του Κοιµητηρίου και αποτελούν εστία µόλυνσης και 

την προµήθεια νέου χώµατος ταφής που θα 

χρησιµοποιηθεί στις ταφές που θα 

πραγµατοποιηθούν, π.δ. 117.700,80€  συµπ. Φ.Π.Α. 

24% β) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 

(τεχνικά χαρακτηριστικά) του Αυτοτελούς Τµήµατος 

∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων γ) Έγκριση της ανάθεσης 

εργασιών και προµήθειας χώµατος ταφής, 

συνολικού ποσού 114.572,90 €  συµπ. Φ.Π.Α. 24% 

(Α.Π. 105976/2020) 

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

4)α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση 

σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του 

Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Κατεπείγοντα 

µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 
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55/τεύχος Α΄/11-3-2020) για την “Προµήθεια σετ 

αυτόνοµων πλυστικών µηχανηµάτων και δεξαµενών 

νερού για την απολύµανση και καθαρισµό 

κοινόχρηστων χώρων στα πλαίσια αποφυγής 

διάδοσης του COVID-19, µε τη διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση. 

Β)Έγκριση της υπ'αριθµ.17/2020 µελέτης (τεχνικών 

προδιαγραφών) του Τµήµατος Μελετών και 

Σχεδιασµού Συστηµάτων Καθαριότητας της ∆/νσης 

Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών 

Απορριµµάτων και γ)Έγκριση της ανάθεσης των 

ανωτέρω εργασιών στην εταιρία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 

(Α.Π.  105914/2020) 

(∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών 

Απορριµµάτων) 

5)Παράταση της προθεσµίας υποβολής 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του οικονοµικού 

φορέα «ΠΑΝΤΕΛΙ∆ΗΣ Σ. ΜΕΝΕΛΑΟΣ» του δηµόσιου 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 

εκτέλεση του έργου “Κατασκευή φυτεµένων 

δωµάτων (Πράσινο δώµα στο 32ο Νηπιαγωγείο – 

53ο  ∆ηµοτικό Σχολείο)” ΕΣΠΑ, ΤΠ, π.δ. 

120.000,00€ µε ΦΠΑ» (Α.Π. 105359/2020) 

(Αίτηµα) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
6)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασµού του υπ΄αριθµ. 

1185/2020 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, 

το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ. 

243/11-03-2020 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής 

και β) απαλλαγή υπόλογου διαχείρισης της δαπάνης.  

(Α.Π.103584/2020). 

(∆/νση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών 

Απορριµµάτων) 
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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

7)Παροχή ή µη εντολής σε εξωτερικό ειδικευµένο 

δικηγόρο Αθηνών για άσκηση αίτησης αναίρεσης 

κατά της υπ’ αριθ. 249/2020 απόφασης του VIΙ 

Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώπιον της 

Ολοµελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

(Α.Π.101914/2020). 

(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 

 

REACT 

8)Έγκριση απευθείας µίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας 

κ. Σαρόγλου Αµαλίας στο πλαίσιο του προγράµµατος 

«REACT» για την προσωρινή εγκατάσταση 

προσφύγων (Α.Π.105413/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

  

      

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                      ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ 

                                           ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γ030002
Spanou Maria
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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