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Σας προσκαλούµε την Παρασκευή 29 Μαΐου 2020 και ώρα 13:30΄ 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: 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

                             

Επικύρωση των πρακτικών των υπ΄αριθµ. 16/29-04-2020, και 17/06-05-2020 συνεδριάσεων της Οικονοµικής 

Επιτροπής.                           

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1) α.Έγκριση 1)της διενέργειας προµήθειας µε τίτλο “Προµήθεια ντιζελοκίνητων αστικών λεωφορείων από 
τον ∆ήµο π.δ. 900.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%” και µε το κριτήριο ανάθεσης την πλέον 
χαµηλότερη από οικονοµική άποψη προσφορά, 2)των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών της προµήθειας 
3) της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για την εν λόγω προµήθεια και β)συγκρότηση της αρµόδιας Ειδικής 
Επιτροπής διαπραγµάτευσης του άρθρου 32Α του Ν.4412/2016. 
(Α.Π. 144455/2020) 
(∆/νση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων) 
 
 
                                                                                                                                                         
2) Κατάρτιση α)των όρων και β) των τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού 
διαγωνισµού για «Προµήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχηµάτων ∆ήµου Θεσσαλονίκης» για τις ανάγκες της 
∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων και της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας,  
π.δ. 559.847,60€ µε Φ.Π.Α. 24%. 
(Α.Π. 144028/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                                                                                                                                                         
3) Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια Ηλεκτροκίνητων Οχηµάτων ∆ήµου Θεσσαλονίκης» για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 
Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων και της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, π.δ. 
559.847,60€ µε Φ.Π.Α. 24% 
(Α.Π. 144033/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                                                                                                                                                         
4) Κατάρτιση όρων του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
«Βελτιστοποίηση και επέκταση υφιστάµενου δικτύου ποδηλατόδροµου»  π.δ. 1.285.000,00€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 138726/2020) 
(∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων) 
 
 
                             
5) Κατάρτιση όρων του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης µε 
τίτλο: «Μελέτη για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας κυκλοφοριακών κόµβων», π.α. 37.060,44€ µε Φ.Π.Α.  
(Α.Π. 141272/2020) 
(∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων) 
 
 
                             
6) Συγκρότηση επιτροπής του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης µε 
τίτλο: «Μελέτη για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας κυκλοφοριακών κόµβων», π.α. 37.060,44€ µε Φ.Π.Α.  
(Α.Π. 141270/2020) 
(∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων) 
 
 
                            
7) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: “Κατασκευή φυτεµένων δωµάτων (Πράσινο δώµα στο 32ο 
Νηπιαγωγείο – 53ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης” π.δ. 120.000,00€ µε Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή µη του 
αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού 
(Α.Π. 137721/2020) 
(Πρακτικό) 
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8) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «∆ιαµόρφωση Προσβάσεων και Ανάδειξη Σηµαντικών ∆ηµόσιων 
Κτιρίων (∆ικαστήρια, Εδ. Ροστάν – ΤΠ), π.δ. 1.777.000,00€ και β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του 
παραπάνω διαγωνισµού. 
(Α.Π. 142034/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
                                 
9) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 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.δ. 184.856,93€ και β)κατακύρωση ή µη του 
αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού. 
(Α.Π. 137132/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
                          
10) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 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% και 
β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού 
(Α.Π. 139265/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
                             
11) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: “Κατασκευή παιδικής χαράς Ροτόντας, Τ.Π. ” π.δ. 
385.000,00€ µε Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού 
(Α.Π. 137592/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
                          
12) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισµού για 
την υλοποίηση των παραδοτέων, στο πλαίσιο των δράσεων C.5, C.8 και F.3 του έργου LIFE ASTI του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισµού δαπάνης 26.400,00€ µε Φ.Π.Α. β)κατακύρωση ή µη του 
αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού. 
(Α.Π. 135450/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
                                                                                                                                                     
13) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου ανοικτού 
επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών, µηχανών γραφείου, 
µηχανηµάτων κλιµατισµού και ηχητικών συστηµάτων» για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, π.δ. 9.662,24€ µε Φ.Π.Α. και β) κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω 
διαγωνισµού.   
(Α.Π. 144269/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
                                                                                                                                                     
14) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονοµικών 
προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης 
π.δ. 68.082,24€  µε Φ.Π.Α. 13% και 24%, για τις ανάγκες του Τµήµατος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και 
Ζωολογικού Κήπου,  ∆ιεύθυνσης  ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος,  του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.   
(Α.Π. 141978 & 142041/2020) 
(Πρακτικά) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
 
15) Σύνταξη 3ου σχεδίου αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆.Θ. οικονοµικού έτους 2020 µε σκοπό: 
1) την εγγραφή νέου Κ.Α. του σκέλους των εσόδων λόγω α) έκτακτης επιχορήγησης του ΥΠΕΣ προς κάλυψη 
αναγκών αναφορικά µε την προστασία των αδέσποτων µικρών ζώων, στο πλαίσιο της αντιµετώπισης των 
αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και β) έκτακτης επιχορήγησης του ΥΠΕΣ προς 
κάλυψη εκτάκτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εµφάνιση  του κορωνοϊού COVID-19. 
2) την ενίσχυση ΚΑ του σκέλους των εξόδων που αφορά σε δαπάνες ενηµέρωσης των δηµοτών για δράσεις 
και πρωτοβουλίες του ∆ήµου µε απώτερο σκοπό την πρόληψη της δηµόσιας υγείας και την στήριξη των 
πολιτών, στο πλαίσιο της αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19. 
3) την ενίσχυση ΚΑ δαπανών µισθοδοσίας που αφορούν σε αποδοχές υπαλλήλων και εργοδοτικές εισφορές, 
καθώς και αποδοχές των έµµισθων δικηγόρων του ∆ήµου κατόπιν δικαστικής απόφασης. 
4) την ενίσχυση ΚΑ του σκέλους των εξόδων που αφορούν σε έκτακτες προµήθειες και παροχή υπηρεσιών, 
προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι κατεπείγουσες ανάγκες που προκύπτουν από τον κίνδυνο εξάπλωσης του 
κορωνοϊού και στα πλαίσια περιορισµού του. 
5) την ενίσχυση ΚΑ εσόδων και εξόδων και την εγγραφή νέων ΚΑ εξόδων που αφορούν στο 
χρηµατοδοτούµενο πρόγραµµα ‘’POP MACHINA’’, πόρων Ε.Ε. 
6) την εγγραφή νέου Κ.Α. του σκέλους των εσόδων και την ενίσχυση ΚΑ εξόδων, λόγω επιχορήγησης του 
ΥΠΕΣ για την εξόφληση υποχρεώσεων από διαταγές πληρωµής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. 
7) την εγγραφή νέου ΚΑ του σκέλους των εξόδων µε σκοπό την υλοποίηση προγραµµάτων και δράσεων 
προβολής, διαφήµισης, προώθησης, επικοινωνίας και δηµοσίων σχέσεων για την ενίσχυση του τουρισµού και 
της τουριστικής αγοράς της πόλης.    
8) την εγγραφή νέου ΚΑ του σκέλους των εξόδων για την προµήθεια λεωφορείων µε σκοπό την αποτροπή 
κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κατά την εκτέλεση του αστικού συγκοινωνιακού έργου.  
9) την ενίσχυση λοιπών ΚΑ εξόδων του προϋπολογισµού 
(Α.Π. 144095/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                             
16) ∆ιαγραφή των οφειλών των προστίµων από παραβάσεις ΚΟΚ από τους οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους. 
(Α.Π. 135484/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
                             
17) ∆ιαγραφή ποσού που βεβαιώθηκε στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλη Καθαριότητας 
(∆Τ) – Φωτισµού (∆Φ), ∆ηµοτικό Φόρο και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων 
και αφορά µεταφορά επισφαλούς από τη ∆ΕΗ. 
(Α.Π. 138571/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
                             
18) ∆ιαγραφή ποσού που βεβαιώθηκε στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλη Καθαριότητας 
(∆Τ) – Φωτισµού (∆Φ), ∆ηµοτικό Φόρο και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων 
και αφορά µεταφορά επισφαλούς από τη ∆ΕΗ. 
(Α.Π. 134296/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
                             
19) α)Έκδοση εντάλµατος προπληρωµής, συνολικού ποσού 40,00€ που αφορά την καταβολή ανταποδοτικού 
τέλους, για το έτος 2019, για την χρήση χορηγηθείσας αδείας πρατηρίου υγρών καυσίµων και β)ορισµός 
υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης. 
(Α.Π. 137829/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
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ΝΟΜΙΚΑ   
 
20) Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και του κ. Μάριου Κουβέλη για 
την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη το όχηµά του µετά από πτώση ιστού σηµαίας για το ποσό 
400,00€ 
(Α.Π. 139900/2020) 
(∆/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
 
                             
21) Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και του κ. Νικόλαου Κονδύλα για 
την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη το όχηµά του µετά από πτώση δέντρου για το ποσό των 
2.500,00€. 
(Α.Π. 141624/2020) 
(∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
 
 
                             
22) Παροχή ή µη εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο Αθηνών για άσκηση παρέµβασης, παράσταση και 
εκπροσώπηση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά τη µετ’ αναβολή, 
δικάσιµο της 3ης Ιουνίου 2020 επί της αίτησης ακύρωσης της εταιρίας «ΜΠΑΧΑΡΑΚΗΣ Μ.∆ και ΣΙΑ Ο.Ε» κατά 
της από 12-03-2014 απόφασης – υποχρεωτικής γνώµης του Τοπικού Συµβουλίου Νεωτέρων Μνηµείων 
Κεντρικής Μακεδονίας και της υπ’ αριθµ. 1168/22-04-2014 απόφασης του Υπουργού Πολιτισµού και 
Αθλητισµού. 
(Α.Π. 141144/2020) 
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
 
                             
23) Παροχή εντολής για άσκηση ή µη αίτησης για οριστική τιµή µονάδος αποζηµίωσης στο Τριµελές Εφετείο 
Θεσσαλονίκης κατά της υπ’ αριθµ. 2535/2019 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και κατά 
της Όλγας Καµπουρλάζου κλπ 
(Α.Π. 138561/2020) 
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
 
                             
∆ΩΡΕΕΣ 
 
24) Έγκριση αποδοχής δωρεάς από την εταιρία ΕΥΡΗΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε ειδών καθαριότητας – απολύµανσης και 
γενικότερης οικιακής φροντίδας τα οποία θα διατεθούν από τη ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας 
Υγείας σε ωφελούµενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου και των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 141048/2020) 
(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας) 
 
 
                             
25) Έγκριση αποδοχής δωρεάς από την εταιρία UNION OPTIC – SHAMIR, 100 προσωπίδων προστασίας για 
την ∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας και 15 ζευγαριών γυαλιών οράσεων τεχνολογίας antifog για τους γιατρούς 
και νοσηλευτές των ∆ηµοτικών Ιατρείων. 
(Α.Π. 142323/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας) 
 
 

                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

  

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ  

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
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