
 

              
              

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
             ΣΤΗΝ 22η 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 10 Ιουνίου 2020 και ώρα 11:00΄ π.µ. 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 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.   : Κ.Αλτιντασιώτου 
Τηλ.   : 2313317792 
Fax         : 2313316101 
 

∆ήµος Θεσσαλονίκης 05/06/2020
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

                             

 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1) Ανάκληση της µε αριθµ. 353/15-04-2020 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά: «Συγκρότηση 
Επιτροπής του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: “Ενίσχυση 
ηλεκτροφωτισµού υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων” π.δ. 620.268,00€ µε Φ.Π.Α.»  
(Α.Π.150394/2020) 
(∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων) 
 
                                                                                                                                                           
2) Ανάκληση της υπ΄αριθµ. 734/13-11-2019 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά: «α)Επικύρωση 
του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών µε τίτλο:«∆ιετείς Εργασίες Συντήρησης Υδραυλικών 
και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών ∆ήµου Θεσσαλονίκης π.δ 488.808,00€ µε ΦΠΑ και 
β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού», µετά την υπ΄αριθµ. 42/2020 
Απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης  
(42/2020 Απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου) 
 
                                                                                                                                                          
3) Συγκρότηση Επιτροπής του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου: 
«Εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια για την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ IΙ Τ.Π.», 
π.δ. 3.499.999,00€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 140358/2020) 
(∆/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
                                                                                                                                                          
4) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την “Ανάθεση εργασιών ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων των υπηρεσιών του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης έτους 2020”,  π.δ. 219.117,53€ µε Φ.Π.Α. β) Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του 
παραπάνω διαγωνισµού. 
(Α.Π. 155535/2020) 
(Πρακτικό) 
 
                             
5)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου  ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου: “Αποκατάσταση διατηρητέου σχολείου Κριεζώτου”,  π.δ. 
4.800.000,00€ µε Φ.Π.Α. β) Κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού. 
(Α.Π. 156275/2020) 
(Πρακτικό) 

 
                               
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
 
6) Υποβολή αιτήµατος χρηµατοδότησης για το έργο «Αποκατάσταση ∆ιατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου» στο 
πλαίσιο της υπ’ αριθµ. 7035/02-12-2019 Πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου. 
(Α.Π. 158241/2020) 
(∆/νση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών) 
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7) ∆ιαγραφή οφειλών των προστίµων για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους. 
(Α.Π. 151710/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
                                     
8)Έγκριση της αποζηµίωσης δαπάνης ποσού 345,00€ για τη µετάβαση του Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. 
Μιχαήλ Κούπκα αεροπορικώς στις 12 Ιουνίου 2020 (αυθηµερόν) στην Αθήνα.  
(Α.Π. 156977/2020) 
(Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων) 
 
                                         
9)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασµού του υπ’ αριθµ. 1266/2020 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής 
ποσού 20.000,00€ το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ. 242/11-03-2020 Απόφασης Οικονοµικής 
Επιτροπής και β) απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης. 
(Α.Π. 158222/2020) 
(∆/νση ∆ιαφάνειας και Εξυπηρέτησης ∆ηµοτών) 
 
                                                                                                                                                        
 
ΝΟΜΙΚΑ   
 
10) Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και των Μαργαρίτη Αναστασία και 
Βαγγέλη Χρήστου λόγω των υλικών ζηµιών που υπέστη τµήµα τζαµαρίας του καταστήµατός τους από πτώση 
πασσάλου στήριξης δένδρου, για το ποσό των 124,00€. 
(Α.Π. 97630/2020) 
(∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
 
                                                                                                                                                        
11) Παροχή ή µη εντολής σε δικηγόρο Αθηνών για παράσταση στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών προς 
αντίκρουση αιτήµατος προσωρινής διαταγής εργαζοµένων ορισµένου χρόνου κατά του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 
για παραµονή στην εργασία τους και µετά τη λήξη των συµβάσεων εργασίας τους – ∆ικάσιµος 11/06/2020. 
(Α.Π. 156907/2020) 
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης)  
 
                                                                      
12) Παροχή ή µη εντολής σε δικηγόρο Αθηνών για παράσταση στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών προς 
αντίκρουση αιτήµατος προσωρινής διαταγής εργαζοµένου ορισµένου χρόνου (Νικολάου Καραγιάννη) κατά 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, για παραµονή στην εργασία τους και µετά τη λήξη των συµβάσεων εργασίας τους  
– ∆ικάσιµος 15-6-2020 . 
(Α.Π. 158826/2020) 
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης)  
 
                                                                      
 
∆ΩΡΕΕΣ 
 
13) Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία ΕΨΑ Α.Ε.  µιας παλέτας (504 τµχ) αναψυκτικού coca-cola 1,5lit η οποία 
θα διατεθεί από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε 
ωφελούµενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 150083/2020) 
(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας) 
 
                                   
14) Αποδοχή δωρεάς ενός εικαστικού έργου: «Χωρίς τίτλο», 2019, Ακρυλικό σε καµβά, 150Χ100 εκ., 
εκτιµώµενης αξίας 15.000,00€ από τον κ. Γεώργιο Ξένο προς τη ∆ηµοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 154489/2020) 
(∆/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων)   
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15) Αποδοχή δωρεάς της εταιρίας "Ανάλυση Ιατρική - Βιοπαθολογικά ∆ιαγνωστικά Ερευνητικά Ιατρεία" 
συνολικής αξίας 55.985,00€ που περιλαµβάνει πακέτα εξετάσεων για τους εργαζοµένους του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 158359/2020) 
(∆/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων)   
 
                                                                                                                                                          
 
 

                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

 

 

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ  

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  

  

  

 

 

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γ030002
Altintasiotou Kyriaki
∆ήµος Θεσσαλονίκης


