
              
              

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
             ΣΤΗΝ 21η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

 
Προς  

 
Τα τακτικά µέλη κ.κ. 
Π. Λεκάκη, ∆. Ακριτίδου,  
∆. ∆αγκλή, 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, ∆ήµαρχο 
κ. ∆. Τσαβλή, Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Αντιδηµάρχους 
Εντεταλµένους/ες Συµβούλους 
κ. Ε. Φωτόπουλο, Γενικό Γραµµατέα 
Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων 
Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Αυτοτελών Τµηµάτων 

 
 

         
Σας προσκαλούµε την Τετάρτη 3 Ιουνίου 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 ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
Οικονοµικής Επιτροπής &  
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
Ταχ. ∆/νση  : Β. Γεωργίου Α΄ 1 
Ταχ. Κώδικας : 54636 
Πληρ.   : Μ.Σπανού 
Τηλ.   : 2313317769 
Fax         : 2313316101 
 

∆ήµος Θεσσαλονίκης 28/05/2020
Α. Π.: 149111
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

                             

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1)Έγκριση της διενέργειας α) των όρων και β)των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισµού: 
«Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για Κατασκηνώσεις Α.µε.Α. 2020» π.δ. 29.260,00€ (µε Φ.Π.Α.13% και 24%) 
για τις ανάγκες του Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης, ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας 
Υγείας, του ∆ήµου Θεσσαλονίκης  
(Α.Π. 148205/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                                                                                                                                                         
2) Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Ανάθεση 
Παροχής Υπηρεσιών για Κατασκηνώσεις Α.µε.Α. 2020» π.δ. 29.260,00€ (µε Φ.Π.Α.13% και 24%) για τις 
ανάγκες του Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης, ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας, 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης  
(Α.Π. 148208/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                                                                                                                                                     
3) Κατάρτιση α)των όρων και β) των τεχνικών προδιαγραφών του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση εργασιών ηχητικής κάλυψης και µεγαφωνικών εγκαταστάσεων ενόψει των 
εορτασµών των επετείων της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου 2021-2022, π.δ. 8.521,28€ € µε Φ.Π.Α.  
(Α.Π. 148106/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                      
4) Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια και αξιολόγηση του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση εργασιών ηχητικής κάλυψης και µεγαφωνικών εγκαταστάσεων ενόψει των 
εορτασµών των επετείων της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου 2021-2022, π.δ. 8.521,28€ € µε Φ.Π.Α.  
(Α.Π. 148104/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                             
5) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των 
οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης π.δ. 125.737,24€ µε Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή µη 
του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού 
(Α.Π. 148084/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
                                 
6) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Ε’ ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης έτους 2019, π.δ. 2.200.000,00€ µε Φ.Π.Α.(µε Α/Α συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 88415) και 
β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού 
(Α.Π. 148868/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
                                 
7) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «Ηλεκτροµηχανολογική µελέτη και µελέτη 
περιβάλλοντος χώρου του σχολικού συγκροτήµατος στην οδό Συγγρού 31» π.δ. 293.658,48€ µε Φ.Π.Α.(µε 
Α/Α συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ 86031) και β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού 
(Α.Π. 148977/2020) 
(Πρακτικό) 
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8) Ανάκληση της υπ' αρίθµ. 406/06-05-2020 Α.Ο.Ε. που αφορά «Κατάρτιση όρων του δηµόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου “Εργασίες Συντήρησης Οδικού ∆ικτύου” Τ.Π, π.δ. 
2.500.000,00€ µε Φ.Π.Α.»  
(Α.Π. 148822/2020) 
(∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων) 
 
             
 
                             
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
 
9) Έγκριση λογαριασµού Εσόδων – Εξόδων Ιανουαρίου 2020 του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 148840/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                           
10) Έγκριση λογαριασµού Εσόδων – Εξόδων Φεβρουαρίου 2020 του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 148834/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                             
11) Έγκριση λογαριασµού Εσόδων – Εξόδων Μαρτίου 2020 του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 148838/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                             
12) α)Έγκριση απόδοσης λογαριασµού του υπ΄αριθµ. 2351/2020 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, 
ποσού 90,00€ που εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ. 388/29-04-2020 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής  και β) απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης. 
(Α.Π. 144044/2020) 
(∆/νση ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών) 
 
 
                             
13) α)Έγκριση απόδοσης λογαριασµού του υπ΄αριθµ. 1489/2020 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, 
ποσού 220,00€ που εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ. 244/11-03-2020 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής  και β) απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης. 
(Α.Π. 147771/2020) 
(∆/νση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων) 
 
 
                             
ΝΟΜΙΚΑ   
 
14) Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και του κ. Ηλία Τσικρικά για την 
αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη το όχηµά του µετά από πτώση δέντρου για το ποσό των 868,00€ 
(Α.Π. 146031/2020) 
(∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
 
 
 
 
                             
15) Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και της  κας. Σωτηρίας Τοπαλίδου 
για την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη το όχηµά της µετά από πτώση δέντρου για το ποσό των 
694,00€ 
(Α.Π. 146033/2020) 
(∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
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16) Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και του κ. Γεωργίου Μουκριώτη 
για την αποκατάσταση των ζηµιών που υπέστη το όχηµά του µετά από πτώση δέντρου για το ποσό των 
496,00€ 
(Α.Π. 146014/2020) 
(∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
 
 
                             
17) Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδας αποζηµίωσης για µετατροπή εισφοράς γης σε  χρήµα,  της 
αρχικής ιδιοκτησίας µε αριθµό κτηµατογράφησης 010253 (τελικό οικόπεδο 09) του Ο.Τ 131Β της 59 Πράξης 
Εφαρµογής (επέκταση Κηφισιάς)  
(Α.Π. 147563/2020) 
(∆/νση ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών) 
 
 
                                 
 
 

                                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


