
              
           

                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
             ΣΤΗΝ 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς 

Τα τακτικά μέλη κ.κ.
Π. Λεκάκη, Δ. Ακριτίδου, 
Δ. Δαγκλή, Μ. Καραγιάννη, 
Ι. Σπανού, Στ. Καλαϊτζίδη, 
Ερ. Θεοτοκάτο, Ελ. Χρυσίδου, 
Αν. Κουράκη, Ι. Κοσμοπούλου

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.           
Ν. Βαρσάμη, Στ. Τανιμανίδου,
Γ. Αβαρλή, Β. Γάκη, Μ. Πασχαλίδου,
Σπ. Βούγια, Ν. Ζεϊμπέκη

Κοινοποίηση

κ. Κ. Ζέρβα, Δήμαρχο
κ. Δ. Τσαβλή, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Αντιδημάρχους
Εντεταλμένους/ες Συμβούλους
κ. Ε. Φωτόπουλο, Γενικό Γραμματέα
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων

        
Σας  προσκαλούμε  την  Τετάρτη 13 Μαΐου  2020 και  ώρα 12:00΄  μμ στην  τακτική  συνεδρίαση  της

Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί  μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Ν.4682/Α΄/03-04-2020, με τον οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ

55/11-03-2020  τεύχος  Α΄,  άρθρο  10),  τις  διατάξεις  της  Εγκυκλίου  40/31-03-2020  του  Υπουργείου

Εσωτερικών  και  την  παράγραφο  5  του  άρθρου  67  του  Ν.3852/2010,  για  τη  λήψη  απόφασης  επί  των

παρακάτω θεμάτων:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
Οικονομικής Επιτροπής & 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ταχ. Δ/νση : Β. Γεωργίου Α΄ 1
Ταχ. Κώδικας : 54636
Πληρ. : Κ.Λάμπρου
Τηλ. : 2313317787
Fax      : 2313316101



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

                                                                                                                                                                                                  

Επικύρωση των πρακτικών των υπ΄αριθμ. 7/19-02-2020, 8/26-02-2020, 10/11-03-2020 και 15/15-04-2020

συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

1) Κατάρτιση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού  διαγωνισμού
για  την  “Προμήθεια  και  εγκατάσταση  υπόγειων  κάδων  προσωρινής  αποθήκευσης  απορριμμάτων  για  τις
ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης”
π.δ. 1.458.240,00€ με το Φ.Π.Α. 24%
(Α.Π. 125944/2020)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

                                                                                                                                                                                                  
2) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για
την “Προμήθεια και εγκατάσταση υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων για τις ανάγκες
της  Διεύθυνσης  Ανακύκλωσης  και  Διαχείρισης  Αστικών  Απορριμμάτων  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης”  π.δ.
1.458.240,00€ με το Φ.Π.Α. 24%
(Α.Π. 125940)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

                                                                                                                                                                                                  
3) Έγκριση α)της διενέργειας και β)των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού
για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: “Ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων του
Δήμου Θεσσαλονίκης από ΙΚΤΕΟ για δύο (2) έτη π.δ. 55.190,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%”
(Α.Π.127620/2020)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

 
                                                                                                                                                                                                  
4) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την για την ανάθεση
της υπηρεσίας με τίτλο: “Ανάθεση παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης
από ΙΚΤΕΟ για δύο (2) έτη π.δ. 55.190,00€ με το Φ.Π.Α. 24%
(Α.Π.127618/2020)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)  

            
                                                                                                                ______________________________                 
5) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλε-
κτρονικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  2  λεωφορείων  μεταφοράς  νηπίων  (δύο  έως  4  ετών)  για  τις
ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών του Δ.Θ. π.δ. 198.400,00€ με Φ.Π.Α. β)κατακύρωση ή μη του αποτε-
λέσματος του παραπάνω διαγωνισμού
(Α.Π. 126306/2020)
(Πρακτικό)

                                                                                                                                                                                                  
6) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλε-
κτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών σίτισης (έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνι-
κές  ομάδες  και  παροχής  δεκατιανού  σε  άπορους  μαθητές  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  για  δύο  έτη»  π.δ.
2.356.900,93€, με Φ.Π.Α. 13% και 24% β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού
(Α.Π.127391/2020 )
(Πρακτικό)
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7)  Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης  α)δικαιολογητικών  – τεχνικών προσφορών και  β)οικονομικών
προσφορών του δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με
τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των
κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του για δύο (2) έτη” π.δ. 5.349.117,15€ με το
Φ.Π.Α. 24% 
(Α.Π.123539/2020 και 129208/2020)
(Πρακτικά)

                                                                                                                                                                                                  
8)  Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης  α)δικαιολογητικών  – τεχνικών προσφορών και  β)οικονομικών
προσφορών του δημόσιου  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την “Ανάθεση εργασιών ηχοφωτιστικής
κάλυψης εκδηλώσεων των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2020”,  π.δ. 219.117,53€ με Φ.Π.Α
(Α.Π.126782/2020 και 128747/2020)
(Πρακτικά)

                                                                                                                                                                                                  
9)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
Δήμου Θεσσαλονίκης” π.δ. 60.990,64€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π.93229/2020 και 129275/2020)
(Πρακτικά)

                                                                                                                                                                                                  
10) 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 55/τεύχος Α΄/11-3-2020) και το άρθρο 26
της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού»
(ΦΕΚ 64/τεύχος Α’/14-03-2020)για την Προμήθεια φαρμάκων και φαρμακευτικού υλικού, μέσων προστασίας
για τον κορωνοϊό και μικροβιολογικού υλικού  π.δ. 14.007,74€  με το Φ.Π.Α. β. Έγκριση του από 22/4/2020
ενδεικτικού  προϋπολογισμού-Τεχνικών  προδιαγραφών   του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  και  γ.  Έγκριση  της
ανάθεσης προμήθειας φαρμάκων σε αναδόχους δ) Πραγματοποίηση κλήρωσης μεταξύ δύο προμηθευτών με
ισόποσες προσφορές
(Α.Π.129427/2020)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)

                                                                                                                                                                                                  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

11)Έγκριση  της  έκθεσης  αποτελεσμάτων  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  του  Ν.Π.Δ.Δ.  “Οργανισμός
Βρεφονηπιακής Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (ΟΒΡΕΠΟΜ) Δήμου Θεσσαλονίκης”, για το Α΄ τρίμηνο
οικονομικού έτους 2020 για τον έλεγχο υλοποίησής του (ισολογιστικά στοιχεία)
(Α.Π.128032/2020)
(Ν.Π.Δ.Δ. ΟΒΡΕΠΟΜ)

                                                                                                                                                                                                  
ΝΟΜΙΚΑ 

12)Άσκηση  ή  μη  ενδίκων  μέσων  κατά  της  με  αριθμ.  331/2020  απόφασης  του  Μονομελούς  Εφετείου
Θεσσαλονίκης με την οποία απορρίφθηκε η με αριθμ. 1403/266/18-01-2018 έφεση του Δήμου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.127430/2020 και 127594/2020)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)
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ΔΩΡΕΕΣ

13)Αποδοχή δωρεάς από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο ΔΕΣΜΟΣ 2.100 τμχ αντισηπτικά μαντηλάκια και 20
τμχ  αντισηπτικού  σαπουνιού  (4λιτ),  συνολικής  αξίας  294,68€,  κατά  δήλωση  της  εταιρίας,  τα  οποία  θα
διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, σε ευπαθείς οικονομικά και κοινωνικά
ωφελούμενους των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
(Α.Π.119881/2020)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)

                                                                                                                                                                                                  
14) Αποδoχή δωρεάς από την εταιρία ΔΕΛΤΑ ΑΒΕΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, μέσω της ΜΚΟ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», 512 τμχ
γάλακτος τα οποία θα διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας  και  Δημόσιας Υγείας του Δήμου
Θεσ/νίκης σε κοινωνικά και οικονομικά ευπαθείς ομάδες μέσω των Κοινωνικών Δομών του Δήμου μας.
(Α.Π.119878/2020)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)

                                                                                                                                                                                                  
15) Αποδοχή δωρεάς καυσίμου συνολικής αξίας 10.000,00€  από τον όμιλο εταιρειών ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε
(Α.Π.129618/2020)
(Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων)

                                                                                                                                                                                                  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γ030002
Lamprou Konstantina
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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