
 

              
              
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΤΗΝ 11η  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 18 Μαρτίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ µµ σε δια περιφοράς 
τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής, σε συνέχεια της υπ’αριθµ.100272/13.03.2020 
σχετικής πρόσκλησης. 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. Κώδικας : 54636 
Πληρ.  : Κ.Λάµπρου 
Τηλ.  : 2313317787 
Fax       : 2313316101 
 

∆ήµος Θεσσαλονίκης 17/03/2020
Α. Π.: 101776
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 11ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

          που θα γίνει την 18η Μαρτίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄  

 

ΘΕΜΑΤΑ                                                   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 

εκτέλεση της προµήθειας µε τίτλο: «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. 

89.725,70€ (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 13% 

& 24%)» και β)κατακύρωση ή µη του 

αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού.   

(Α.Π.97273/2020) 

(Πρακτικό) 

2)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης 

δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικών 

προσφορών και οικονοµικών προσφορών του 

ανοικτού συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση 

της µελέτης µε τίτλο: “Ανάθεση µελέτης 

διαµόρφωσης δηµοτικού κτιρίου για την εκπόνηση 

του Ευρωπαϊκού προγράµµατος “Pop Machina”” 

Τ.Π. π.α. 19.817,01€ µε Φ.Π.Α. 

(Α.Π.96895/2020) 

(Πρακτικό) 

3)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης 

οικονοµικών προσφορών του δηµόσιου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση της 

µελέτης µε τίτλο: “Μελέτη στατικής επάρκειας και  



 

 

 

αποκατάστασης 54ου ∆ηµοτικού Σχολείου επί της 

οδού Ολυµπιάδος 29” π.α. 184.856,93€ µε Φ.Π.Α. 

 (Α.Π.95079/2020) 

(Πρακτικό) 

4)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α) 

δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β) 

οικονοµικών προσφορών του δηµόσιου ανοικτού 

επαναληπτικού ηλεκτρονικού 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% 

(Α.Π.89339/2020 και 93478/2020) 

(Πρακτικά) 

5)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης 

δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών του 

δηµόσιου επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού 

για την ανάθεση των υπηρεσιών για την 

“Προληπτική και επισκευαστική συντήρηση 

ψυκτικών συγκροτηµάτων και κλιµατιστικών 

µονάδων δηµοτικών κτιρίων του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης” π.δ. 60.990,64€ µε Φ.Π.Α. 

(Α.Π.93229/2020) 

(Πρακτικό) 

6)Μερική ανάκληση της υπ' αριθµ. 869/18-12-2019 

Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που 

αφορά:«Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης 

α)δικαιολογητικών – τεχνικών και β) οικονοµικών 

προσφορών του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια 

οικοδοµικών υλικών και λοιπού εξοπλισµού (π.χ.  

χρώµατα, ξυλεία, σκαλωσιές κ.λ.π.)-σιδηρικά του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης, π.δ. 911.206,68€ µε ΦΠΑ  

 

 



 

 

 

 

24%», σε συµµόρφωση µε την υπ' αριθµ. 217/2020 

Απόφαση της ΑΕΕΠ. 

(Απόφαση της ΑΕΕΠ) 

7)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης 

δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικών 

προσφορών του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: 

“Ανέγερση 3θέσιου Νηπιαγωγείου στην οδό Λαχανά 

13, ΤΠ” π.δ. 2.160.000,00€ µε ΦΠΑ. 

(Α.Π.98096/2020) 

(Πρακτικό) 

8)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου  

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την “Μίσθωση α)148 φωτοτυπικών µηχανηµάτων 

και β) ενός µηχανήµατος έγχρωµου ψηφιακού 

συστήµατος σάρωσης-αναπαραγωγής & εκτύπωσης 

σχεδίων και χαρτών (plotter), για δύο έτη για τις 

ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης”, 

π.δ. 380.166,52€ και β) κατακύρωση ή µη του 

αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού.  

(Α.Π.99482/2020) 

(Πρακτικό) 

9)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την ”Προµήθεια µηχανηµάτων και 

αναλώσιµων/ανταλλακτικών αυτών” για τις ανάγκες 

των ∆/νσεων Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ικτύων, 

Κατασκευών & Συντηρήσεων, Ανακύκλωσης & 

∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµάτων, ∆ιαχείρισης 

Αστικού Περιβάλλοντος, ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, 

Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού & Συστηµάτων 

Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών και των 

Αυτοτελών Τµηµάτων ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων και  



 

 

 

 

Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης”, 

π.δ 965.892,09€ µε ΦΠΑ και β) κατακύρωση ή µη 

του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού.   

(Α.Π.99698/2020) 

(Πρακτικό) 

10)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου 

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την “Προµήθεια µηχανηµάτων έργου/φορτωτών για 

τις ανάγκες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης πρόγραµµα 

ΦΙΛΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ”, π.δ. 427.800,00€ µε ΦΠΑ και β) 

κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του 

παραπάνω διαγωνισµού.   

(Α.Π.99673/2020) 

(Πρακτικό) 

11)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του διεθνούς 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 

“Προµήθεια οχηµάτων για την κάλυψη των αναγκών 

του ∆ήµου Θεσσαλονίκης” π.δ. 459.420,00€ µε ΦΠΑ 

και  β) κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του 

παραπάνω διαγωνισµού.    

(Α.Π.99653/2020) 

(Πρακτικό) 

12)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου 

ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 

ανάθεση της µελέτης µε τίτλο 

“Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη, Αρχιτεκτονική 

µελέτη και µελέτη Περιβάλλοντος χώρου του 

σχολικού συγκροτήµατος στην οδό Ικτίνου 5”, π.α. 

325.587,97€ µε ΦΠΑ και β) κατακύρωση ή µη του 

αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού.    

(Α.Π.99702/2020) 

(Πρακτικό) 



 

 

13)Έγκριση α)των όρων και β) των τεχνικών 

προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισµού: 

“Προµήθεια υγρών καυσίµων για την κάλυψη των 

αναγκών κίνησης των οχηµάτων της ∆ηµοτικής 

Εταιρείας Πληροφόρησης θεάµατος και Επικοινωνίας 

(∆ΕΠΘΕ) για δύο (2) έτη π.δ. 28.830,00 € µε το 

Φ.Π.Α. 24%”  (τµήµα του διαγωνισµού “Προµήθεια 

υγρών καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών 

κίνησης των οχηµάτων και θέρµανσης των κτιρίων 

του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και των νοµικών 

προσώπων του για δύο (2) έτη ” µε αρχικό π.δ. 

5.377.947,15 € µε το Φ.Π.Α. 24%). 

(Α.Π.97827/2020) 

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

14)Αίτηµα εξαίρεσης της Σµαρώ Θεοδωρίδου από 

Πρόεδρος (αναπληρωµατικό µέλος) της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 

“∆ιαµόρφωση σχολικών αυλών στις ∆΄, Ε΄ 

∆ηµοτικές Κοινότητες µε βιοκλιµατικά κριτήρια” , 

π.δ. 2.478.000,00€ µε ΦΠΑ. 

(Α.Π.96900/2020) 

(Αίτηµα) 

15)Αίτηµα εξαίρεσης της Σεβαστής Λαφτσίδου από 

Γραµµατέας (τακτικό µέλος) της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 

“∆ιαµόρφωση σχολικών αυλών στις ∆΄, Ε΄ 

∆ηµοτικές Κοινότητες µε βιοκλιµατικά κριτήρια”, 

π.δ. 2.478.000,00€ µε ΦΠΑ. 

(Α.Π. 94913/2020) 

(Αίτηµα) 

16) Κατάρτιση όρων & τεχνικών προδιαγραφών του 

δηµόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την υλοποίηση υπηρεσιών 

Αναβάθµισης, Επέκτασης και υποστήριξης του 

Ολοκληρωµένου, Πληροφοριακού Συστήµατος 

Οικονοµικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.) του ∆ήµου  

 



 

 

 

 

Θεσσαλονίκης, π.δ.1.295.800,00€ µε Φ.Π.Α.  

(Α.Π. 100270/2020) 

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

17)Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του 

δηµόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την υλοποίηση υπηρεσιών 

Αναβάθµισης, Επέκτασης και υποστήριξης του 

Ολοκληρωµένου, Πληροφοριακού Συστήµατος 

Οικονοµικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.) του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης, π.δ.1.295.800,00€ µε Φ.Π.Α.  

(Α.Π. 100271/2020) 

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
18)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασµού του υπ’ αριθ. 

868/2020 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής το 

οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ.  184/19-

02-2020 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής ποσού 

360,00€ και β)απαλλαγή του υπολόγου διαχείρισης 

της δαπάνης.  

(Α.Π.96854/2020) 

(∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης & ∆ιαχείρισης Αστικών 

Απορριµάτων) 

19)∆ιαγραφή ποσού που βεβαιώθηκε στους 

οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλος 

Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) Ηλεκτροδοτούµενων 

Χώρων και αφορά µεταφορά επισφαλούς από τη 

∆ΕΗ.  

(Α.Π.98940/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων & Πόρων) 

20)Έγκριση έκθεσης πεπραγµένων και 

διαχειριστικού απολογισµού του Κοινωνικού  

 

 



 

 

 

 

Παντοπωλείου ∆ήµου Θεσσαλονίκης, για το εξάµηνο 

01/07/2019 - 31/12/2019.  

(Α.Π.98329/2020). 

(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας & ∆ηµόσιας Υγείας) 

21) Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 

1.512,80 ευρώ:  

α) 582,80 ευρώ για υπηρεσίες ξενάγησης και 

β) 930,00 ευρώ για την προµήθεια τιµητικών 

πλακετών, στο πλαίσιο Τιµητικών ∆ιακρίσεων, 

Αναµνηστικών ∆ώρων & Εξόδων Φιλοξενίας 

Φυσικών Προσώπων & Αντιπροσωπειών, για το έτος 

2020. 

 (Α.Π.95570/2020). 

(Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων & ∆ιεθνών Σχέσεων) 

22) Εξειδίκευση πίστωσης συνολικού ποσού 

2.418,00 ευρώ:  

α) 582,80 ευρώ για υπηρεσίες ξενάγησης και  

β) 1.835,20 ευρώ για υπηρεσίες γεύµατος-δείπνου 

στο πλαίσιο συνεργασίας που υπάρχει µεταξύ 

αδελφοποιηµένων πόλεων, για το έτος 2020. 

(Α.Π.95569/2020). 

(Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων & ∆ιεθνών Σχέσεων) 

 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

23)Παροχή ή µη εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο για 

γνωµοδότηση περί της συνδροµής ή µη νόµω και 

ουσία βασίµων λόγων για την άσκηση και 

ευδοκίµηση τυχόν περαιτέρω ενδίκων µέσων κατά 

της µε αριθµ. 331/2020 τελεσίδικης απόφασης του 

Μονοµελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης  

(Α.Π.98942/2020) 

(∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης) 

24) Παροχή ή µη εντολής σε συνεργάτη δικηγόρο 

Αθηνών για παράσταση και εκπροσώπηση του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο (VIΙ  



 

 

 

Τµήµα) στην εκδίκαση κατά τη δικάσιµο της στις 

28-4-2020 της εφέσεως του Παναγιώτη Σαξώνη 

κατά της υπ’ αριθ. 523/2017 Απόφασης ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Θεσσαλονίκης»  

 (Α.Π.96229/2020) 

(∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης) 

25) Παροχή ή µη εντολής στη ∆ιεύθυνση Νοµικής 

Υποστήριξης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης προκειµένου 

να κινήσει τη διαδικασία καθορισµού τιµής µονάδος 

αποζηµίωσης για τις ιδιοκτησίες µε αρ. (1), (2), (3) 

και (4) του κτηµατολογικού διαγράµµατος 

απαλλοτρίωσης χαρακτηρισµένου χώρου σχολείου 

στην περιοχή του Ο.Τ. που περικλείεται από τις 

οδούς Παπάφη, Μπότσαρη, Λυκαονίας, Νίκαιας  

στην περιοχή Κάτω Τούµπα στη ∆΄ ∆ηµοτική 

Κοινότητα  του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, για την 

ανέγερση των 103ου και 33ου Νηπιαγωγείων. 

 (Α.Π.96967/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆όµησης & Πολεοδοµικών Εφαρµογών) 

∆ΩΡΕΕΣ 

26)Αποδοχή δωρεάς από την Ένωση “Μαζί για το 

παιδί”, 300 ζευγαριών πάνινων παπουτσιών unisex 

σε παιδιά ηλικίας 1-18 ετών, ευπαθών οικονοµικών 

και κοινωνικά οικογενειών που είναι εγγεγραµµένα 

στα µητρώα της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας και 

∆ηµόσιας Υγείας. 

(Α.Π.97126/2020) 

(∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας 

Υγείας) 

  

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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