
 

              
              

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
             ΣΤΗΝ 25η 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 Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 13:00΄µµ στην τακτική συνεδρίαση της 

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

Κοινής Υπουργικής Απόφασης αριθµ. 429/12-03-2020 (Β΄850) του Υπουργείου Εσωτερικών όπως 

τροποποιήθηκε µε την όµοια αριθµ. ∆Ι∆Α∆/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/2020 (Β΄1704) και το άρθρο 77 του 

Ν.4555/2018, 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.   : Α. Αθανασιάδου 
Τηλ.   : 2313317768 
Fax         : 2313316101 
 

∆ήµος Θεσσαλονίκης 26/06/2020
Α. Π.: 183418
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

                              

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1)Έγκριση α)της διενέργειας β)των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισµού για 
την ανάθεση των υπηρεσιών µεταφοράς µουσικών οργάνων, αντικειµένων και έργων τέχνης για τις ανάγκες 
υλοποίησης εκδηλώσεων της ∆/νσης Πολιτισµού και Τουρισµού και της ∆/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης π.δ. 29.042,28€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% 
(Α.Π.177416/2020) 
(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                                                                                                                                                         
2)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση των 
υπηρεσιών µεταφοράς µουσικών οργάνων, αντικειµένων και έργων τέχνης, για τις ανάγκες υλοποίησης 
εκδηλώσεων της ∆/νσης Πολιτισµού & Τουρισµού και της ∆/νσης Βιβλιοθηκών & Μουσείων του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, π.δ. 29.042,28€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% 
(Α.Π.176657/2020) 
(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                                                                                                                                                      
3)Κατάρτιση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του δηµόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού προσβασιµότητας ΑµεΑ στα σχολεία (ΕΣΠΑ)» για τις ανάγκες της 
∆ιεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, π.δ. 120.797,00€ µε Φ.Π.Α. 13%. 
(Α.Π. 175889/2020) 
(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                                                                                                                                                         
4)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δηµόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού προσβασιµότητας ΑµεΑ στα σχολεία (ΕΣΠΑ)» για τις ανάγκες της 
∆ιεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, π.δ. 120.797,00€ µε Φ.Π.Α. 13%  
(Α.Π. 175894/2020) 
(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                                                                                                                                                        
5)Κατάρτιση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για 
την υλοποίηση της εργασίας «∆ιαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστηµάτων ∆ήµου Θεσσαλονίκης και 
χωρικά ενεργοποιηµένοι µηχανισµοί εύρεσης / διάθεσης δεδοµένων» µέσω χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ, για τις 
ανάγκες της ∆/νσης ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, π.δ. 130.000,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 180007/2020) 
(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                                                                                                                                                         
6)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για 
την υλοποίηση της εργασίας «∆ιαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστηµάτων ∆ήµου Θεσσαλονίκης και 
χωρικά ενεργοποιηµένοι µηχανισµοί εύρεσης / διάθεσης δεδοµένων» µέσω χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ, για τις 
ανάγκες της ∆/νσης ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισµού 
δαπάνης 130.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 180009/2020) 
(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                                                                                                                                                        
7)Ανάκληση της 516/17-06-2020 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά «Επικύρωση των πρακτικών 
αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β) οικονοµικών προσφορών 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 
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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%)» 
(181893/2020) 
(Απόφαση) 
 
 
                                                                                                                                                        
8)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β) οικονοµικών 
προσφορών 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. 138541 & 181699/2020)                     
(Πρακτικά) 
 
 
                                                                                                                                                            
9)Επικύρωση του πρακτικού δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και οικονοµικών προσφορών της ειδικής 
επιτροπής διαπραγµάτευσης για την ανάθεση εργασιών «Μετάφραση ξενόγλωσσων κειµένων, ταυτόχρονης και 
επακόλουθης διερµηνείας και µεταφράσεις» π.δ. 8.100,92€ 
(Α.Π. 179777/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
                                                                                                                                                            
10)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια ειδών σίτισης των ζώων του 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 και β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού 
(Α.Π. 181684/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
                                                                                                                                                            
11)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
ανάθεση παροχής συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δηµιουργία προδιαγραφών 
και οδηγού για παρεµβάσεις στο δηµόσιο χώρο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, π.δ. 74.400,00€ µε Φ.Π.Α. 
24% και β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού 
(Α.Π. 182996/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
                                                                                                                                                            
12)Κατάρτιση όρων διεξαγωγής µειοδοτικής δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου που θα χρησιµοποιηθεί για 
τη στέγαση και λειτουργία των εργαστηρίων «Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών» της Ε’ ∆ηµοτικής 
Κοινότητας» 
(Α.Π. 180225/2020) 
(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
                                                                                                                                                         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
13)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασµού του υπ’ αριθµ. 3037/2020 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής ποσού 
40,00€ το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ. 468/2020 Α.Ο.Ε. και β) απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης 
της δαπάνης 
(Α.Π. 176630/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
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14)Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 3/08-01-2020 Α.Ο.Ε. που αφορά Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 148.000,00€ για 
την υλοποίηση των συναυλιών – εκδηλώσεων των Μουσικών Σχηµάτων της ∆/νσης Πολιτισµού και Τουρισµού, 
έτους 2020, όσον αφορά µέρος των ενδεικτικών προϋπολογισµών. 
(Α.Π. 181862/2020) 
(∆/νση Πολιτισµού και Τουρισµού) 
 
 
                                                                                                                                                             
ΝΟΜΙΚΑ 
15)Έγκριση ενδοδικαστικού συµβιβασµού µε την ενάγουσα εταιρία ΟΡΚΑ ΑΤΕΕ για την επίλυση της διαφοράς 
που προέκυψε από την µε αρ. Κατ. ΑΓ 91/17-02-2020 αγωγή και παροχή εντολής-εξουσιοδότησης στη ∆/νση 
Νοµικής Υποστήριξης για υπογραφή του πρακτικού συµβιβασµού 
(Α.Π. 178087/2020) 
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
 
                                                                                                                                                          
16)Παροχή ή µη εντολής στη ∆/νση Νοµικής Υποστήριξης για άσκηση αναίρεσης ενώπιον του Συµβουλίου της 
Επικρατείας κατά της υπ’ αριθµ. 2379/2019 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 183268/2020) 
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
 
                                                                                                                                                          
17)Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και του κ. Στέφανου Ασλανίδη επί 
αιτήµατος συµβιβαστικής επίλυσης διαφοράς ποσού 558,00€, λόγω υλικών ζηµιών που υπέστη το κατάστηµα 
της εταιρίας «ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» από πτώση δέντρου 
(Α.Π. 177539/2020) 
(∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
 
 
                                                                                                                                                           
∆ΩΡΕΕΣ 
18)Αποδοχή δωρεάς ενός παγκακίου από τον κ. Στυλιανό Ρίµπα το οποίο θα τοποθετηθεί έµπροσθεν του 
καταστήµατός του επί της οδού Μητροπόλεως 28 
(Α.Π. 179744/2020) 
(∆/νση Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 
 
                                                                        
 

 
 
                        
                               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


