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Σας προσκαλούµε την Τετάρτη 20 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: 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

                             

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης  δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικών προσφορών του 
δεύτερου κατά σειρά µειοδοσίας οικονοµικού φορέα, ως προσωρινού αναδόχου του δηµόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: «∆ιαµόρφωση Σχολικών Αυλών στις ∆΄και Ε΄ ∆.Κ µε 
βιοκλιµατικά κριτήρια Τ.Π.», π.δ. 2.478.000,00€ µε ΦΠΑ.  
(Α.Π: 133919/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
 
                             
2)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Απορριµµατοφόρων, φορτηγών και ειδικών οχηµάτων για τις 
ανάγκες της ∆/νσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», π.δ. 
1.282.160,00€ µε Φ.Π.Α. 24%. και β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού. 
(Α.Π. 131255/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
 
                             
3)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονοµικών 
προσφορών του δηµόσιου  ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια πλαστικών τροχήλατων 
κάδων αποκοµιδής απορριµµάτων χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt) και 770 λίτρων (lt), κάδων 
µικροαπορριµµάτων χωρητικότητας 110 λίτρων (lt) και ανοξείδωτων κάδων µικροαπορριµµάτων 
χωρητικότητας 110 λίτρων (lt) για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών 
Απορριµµάτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης” π.δ. 724.904,00€ µε Φ.Π.Α.» 
(Α.Π: 131890 & 131897/2020) 
(Πρακτικά) 
 
 
 
                            
4)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου ανοικτού 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% και β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω 
διαγωνισµού 
(Α.Π.133113/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
   
                             
5)Μερική ανάκληση της υπ’ αριθµ. 194/16-02-2020 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά: 
«Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονοµικών 
προσφορών του δηµόσιου  διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας 
“Προµήθεια υδραυλικού εξοπλισµού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης” 
π.δ. 457.721,21€ µε ΦΠΑ» και µόνο ως προς την συµµετοχή της εταιρίας Μ.&Ζ. ΚΑΚΑΒΑ Ο.Ε – 
«ΑΓΡΟ∆ΟΜΗ», σε συµµόρφωση µε την 454/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ. 
(Α.Π. 454/2020) 
(Απόφαση ΑΕΠΠ) 
 
 
             
                ______________________________    
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6)Αίτηµα παράτασης χρόνου υποβολής προσφορών της εταιρίας NEUROPUBLIC Α.Ε., που αφορά το δηµόσιο 
διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισµό 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. 131026, 132640 και 132568/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
             

                ______________________________           

7)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 της Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού, 
covid -19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσης του (ΦΕΚ 55 τεύχος Α΄/11—3-2020) η οποία αφορά σε 
ενηµέρωση των κατοίκων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µέσω ιστοσελίδων αναφορικά µε τις δράσεις – 
διευκολύνσεις-πρωτοβουλίες που παρέχονται στους ∆ηµότες, τόσο στο διάστηµα της απαγόρευσης της 
κυκλοφορίας όσο και στο διάστηµα της σταδιακής άρσης των µέτρων και της σταδιακής επαναφοράς στην 
κανονικότητα, µε σκοπό την πρόληψη της ∆ηµόσιας Υγείας έναντι του covid -19, β. Έγκριση του ενδεικτικού 
προϋπολογισµού –  τεχνικών προδιαγραφών (1/2020 µελέτη) του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, γ. Έγκριση της 
ανάθεσης των ανωτέρω υπηρεσιών ενηµέρωσης στις εξής ιστοσελίδες: 1) ΑΣΛΑΝΙ∆ΗΣ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
«thestival.gr», 2) PROMOACTION ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ «ThessToday.gr», 3) TYPOS MEDIA ΕΠΕ ΙΚΕ 
«TyposThes», 4) MEDIA PUBLISHING GK ΙΚΕ «karfitsa.gr», 5) THESS NEWS ΙΚΕ «thessnews.gr», 6) 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ Ο.Ε. «biscotto.gr» 7) ΒΟΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ Α.Ε. «voria.gr». 
(Α.Π: 134975/2020) 
(Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων) 
 
             
 
                ______________________________    
8)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) για την 
Προµήθεια: α) ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού και β) αφεψήµατα της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας του Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης., β. 
Έγκριση του ενδεικτικού προϋπολογισµού – τεχνικών προδιαγραφών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και γ. 
Έγκριση της ανάθεσης προµήθειας  α) ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού και β) αφεψήµατα σε 
αναδόχους.                       
(Α.Π: 135250/2020) 
(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας) 
 
             
 
                ______________________________    
9)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) για τις Εργασίες 
Απολύµανσης / Μυοκτονίας της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας του Τµήµατος 
∆ιοικητικής Υποστήριξης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, β. Έγκριση του ενδεικτικού προϋπολογισµού – τεχνικών 
προδιαγραφών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και γ. Έγκριση της ανάθεσης εργασιών  απολύµανσης σε 
αναδόχους.        
(Α.Π: 135252/2020) 
(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας) 
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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 «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 τις «Ανάγκες 
Σίτισης των Αδέσποτων Ζώων» π.δ. 7.199,32€ συµπ. ΦΠΑ 24% β. Έγκριση του ενδεικτικού προϋπολογισµού 
– τεχνικών προδιαγραφών (5/2020 µελέτη) του ∆ήµου Θεσσαλονίκης γ. Έγκριση της ανάθεσης «Σίτισης 
Αδέσποτων Ζώων»στα πλαίσια περιορισµού της εξάπλωσης του COVID-19 του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
συνολικού ποσού 7.199,32€ συµπ. ΦΠΑ 24%  
(Α.Π.134771/2020) 
(∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
 
             
 
                _______________     ___________ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  
 
11)Έγκριση της έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. “Κ.Α.Π.Η” ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, για το Α΄ τρίµηνο οικονοµικού έτους 2020 για τον έλεγχο υλοποίησής του (ισολογιστικά 
στοιχεία) 
(Α.Π.133097/2020) 
(Κ.Α.Π.Η ∆ήµου Θεσσαλονίκης) 
 
 
 
                             
12)Έγκριση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης του οικονοµικού έτους 2020 του Ν.Π.∆.∆ ∆ηµοτικό 
Βρεφοκοµείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π.135158/2020) 
(∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ») 
 
 
 
                             
13)∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών συνολικού ποσού 4.200,00€ και των προσαυξήσεων αυτών σε βάρος 
οφειλέτη για καταστήµατα επί της οδού Γρηγορίου Λαµπράκη 97. 
(Α.Π.129622/2020) 
(∆/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία) 
 
 
 
                             
14)∆ιαγραφή οφειλών των προστίµων για παραβάσεις ΚΟΚ (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) από τους 
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους. 
(Α.Π.134082/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
 
                             
15)∆ιαγραφή οφειλών των προστίµων για παραβάσεις ΚΟΚ (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) από τους 
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους. 
(Α.Π.134080/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
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16)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασµού του υπ’ αριθµ. 876/2020 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής 
ποσού 250,00€ το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ. 208/26-02-2020 και β) απαλλαγή υπολόγου 
διαχείρισης της δαπάνης. 
(Α.Π.134225/2020) 
(∆/νση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 
 
 
                             
ΝΟΜΙΚΑ  
 
17)α)Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 914/18-12-2019 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά: 
«Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδας αποζηµίωσης προσκυρούµενου οικοπεδικού τµήµατος 
εµβ.10,80µ2 αλλά µε νεότερη καταµέτρηση 9,64µ2, της υπ’αρ.(2) ιδιοκτησίας που φέρεται στην 6176/1991 
ΠΤΑΑ στο όνοµα Μοσχίδου Αναστασία, επί της οδού Χαβρίου» και β) Έγκριση  συµβιβαστικού καθορισµού 
τιµής µονάδας αποζηµίωσης προσκυρούµενου οικοπεδικού τµήµατος εµβ. 10,80µ2, της υπ’ αριθµ. (2) 
ιδιοκτησίας επί της οδού Χαβρίου, που φέρεται στην 6176/1991 ΠΤΑΑ στο όνοµα Μοσχίδου Αναστασία. 
(132771/2020) 
(∆/νση ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών) 
 
 
 
                             
∆ΩΡΕΕΣ 
 
18)Αποδοχή δωρεάς από τη ΜΚΟ Salvation Army διαφόρων προϊόντων τα οποία θα διατεθούν από τη ∆/νση 
Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στις Κοινωνικές ∆οµές του ∆ήµου µας. 
(Α.Π.129816/2020) 
(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας) 
 
 
 
                             
19)Αποδοχή δωρεάς από τη ΜΚΟ «ΓΙΑΤΡΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» υλικού προστασίας (3.000τµχ µπλε γάντια 
νιτριλίου, 100τµχ χειρουργικές µάσκες, 5 ασπίδες προστασίας προσώπου και 64 τµχ σαπούνια) το οποίο θα 
διατεθεί από τη ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στις Κοινωνικές 
∆οµές του ∆ήµου µας. 
(Α.Π.129666/2020) 
(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας) 
 
 
 
                             
 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

  

  

  

  

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ  

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 
 
 
 
                                                               



Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γ030002
Athanasiadou Aglaia
∆ήµος Θεσσαλονίκης


