
 

              
              

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
             ΣΤΗΝ 23η 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 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 12:00΄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 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.   : Α. Αθανασιάδου 
Τηλ.   : 2313317768 
Fax         : 2313316101 
 

∆ήµος Θεσσαλονίκης 12/06/2020
Α. Π.: 165986
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

                             

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικών προσφορών του 
δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – συντήρηση – 
αναβάθµιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων Σχολικών Κτιρίων ∆.Θ. έτους 2019», π.δ. 1.000.000,00€ µε Φ.Π.Α.  
(Α.Π.160239/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
                                                                                                                                                       
2)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικών προσφορών του 
δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 
Α΄, Β΄, Γ΄ ∆ηµοτικών Κοινοτήτων ∆.Θ., έτους 2019», π.δ. 3.217.999,99€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 161121/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
                                                                                                                                                          
3)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονοµικών προσφορών της 
διαδικασίας µε διαπραγµάτευση βάσει του άρθρου 32, του Ν. 4412/2016 για την «Προµήθεια συστήµατος 
διαγνωστικού βλαβών οχηµάτων» για την κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης 
Αστικών Απορριµµάτων, π.δ. 12.028,00€ µε Φ.Π.Α.  
(Α.Π. 160372/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
                                                                                                                                                          
4)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β) οικονοµικών 
προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού για την για την ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο «Ανάθεση 
παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχηµάτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης από ΙΚΤΕΟ για δύο (2) έτη π.δ. 
55.190,00€ µε το Φ.Π.Α. 24%» 
(Α.Π. 163739 & 165089/2020) 
(Πρακτικά) 
 
 
                                                                                                                                                     
5)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 & 165318/2020) 
(Πρακτικά) 
 
 
 
                                                                                                                                                    
6)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια µικροεργαλείων, αναλωσίµων και λοιπών ειδών για την 
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», π.δ. 275.138,73€ µε ΦΠΑ και 
β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού. 
(Α.Π. 165527/2020) 
(Πρακτικό) 
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7)Ανάκληση της υπ’ αριθµ. 217/11-03-2020 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά «Έγκριση α)της 
διενέργειας β)των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του δηµόσιου συνοπτικού διαγωνισµού για 
την ανάθεση της υπηρεσίας «∆ιοργάνωσης 4ηµερου φεστιβάλ Ανακύκλωσης του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης» π.δ.  49.600,00 € µε Φ.Π.Α. (χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ) για τις ανάγκες του Τµήµατος 
Ανακύκλωσης, ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης»  
(Α.Π. 162918/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                                                                                                                                                          
8)Έγκριση α)της διενέργειας β) των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού µειοδοτικού 
διαγωνισµού για τις υπηρεσίες «∆ιοργάνωσης 4ηµερου Φεστιβάλ Ανακύκλωσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης»   
π.δ.  49.600,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%) (χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ) για τις ανάγκες του 
Τµήµατος Ανακύκλωσης, ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης  
(Α.Π. 165743/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                                                                                                                                                          
9)Έγκριση α)της διενέργειας β)των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού µειοδοτικού 
διαγωνισµού «Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών για Κατασκηνώσεις Α.µε.Α. 2020» π.δ. 29.260,00€ 
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 13% και 24%)  για τις ανάγκες του Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης,  
∆ιεύθυνσης  Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας,  του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 165750/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                                                                                                                                                          
10)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. 32.000,20 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24% 
(Α.Π. 162969/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                                                                                                                                                          
11)Συγκρότηση 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 π.δ. 32.000,20 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. 
(Α.Π. 163007/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
 
                                                                                                                                                        
12)Κήρυξη ως άγονου του δηµόσιου επαναληπτικού µειοδοτικού διαγωνισµού για τη µίσθωση αιθουσών µε 
σκοπό την κάλυψη αναγκών που απορρέουν από την εφαρµογή της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης λόγω 
µη εκδήλωσης ενδιαφέροντος  
(Α.Π. 163411/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
                                                                                                                                                          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
 
13)Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 7.300,00€ για την χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης µε δικαιούχους άπορους 
δηµότες και πολύτεκνους 
(Α.Π. 159868/2020) 
(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας) 
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ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ - REACT 
 
14)Έγκριση απευθείας µίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Χρήστου Παρασίδη στο πλαίσιο του προγράµµατος 
“REACT” για την προσωρινή εγκατάσταση προσφύγων 
(Α.Π. 163876/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
                                                                                                                                                        
15)Έγκριση απευθείας µίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Χρήστου Παρασίδη στο πλαίσιο του προγράµµατος 
“REACT” για την προσωρινή εγκατάσταση προσφύγων 
(Α.Π. 163873/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
                                                                                                                                                       
16)Έγκριση απευθείας µίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ. Άντι Μίχου στο πλαίσιο του προγράµµατος “REACT” 
για την προσωρινή εγκατάσταση προσφύγων 
(Α.Π. 163879/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
                                                                                                                                                        
17)Έγκριση αναπροσαρµογής (αύξησης) του µισθώµατος αναφορικά µε ακίνητο ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτη 
Καµπέρη µισθωµένο στο πλαίσιο του προγράµµατος “REACT” για την προσωρινή εγκατάσταση προσφύγων 
(Α.Π. 164249/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
                                                                                                                                                        
18)Έγκριση αναπροσαρµογής (αύξησης) του µισθώµατος αναφορικά µε ακίνητο ιδιοκτησίας κ. Davidian 
Madona (Νταβίντιαν Μαντόνα) µισθωµένο στο πλαίσιο του προγράµµατος “REACT” για την προσωρινή 
εγκατάσταση προσφύγων 
(Α.Π. 164248/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
                                                                                                                                                        
19)Έγκριση αναπροσαρµογής (αύξησης) του µισθώµατος αναφορικά µε ακίνητο ιδιοκτησίας κ. Ελένης 
Κοκκίνη µισθωµένο στο πλαίσιο του προγράµµατος “REACT” για την προσωρινή εγκατάσταση προσφύγων 
(Α.Π. 164246/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
                                                                                                                                                        
20)Έγκριση αναπροσαρµογής (αύξησης) του µισθώµατος αναφορικά µε ακίνητο ιδιοκτησίας κ. Ευδοξίας 
Ψύγκα µισθωµένο στο πλαίσιο του προγράµµατος “REACT” για την προσωρινή εγκατάσταση προσφύγων 
(Α.Π. 164244/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
                                                                                                                                                        
21)Έγκριση αναπροσαρµογής (αύξησης) του µισθώµατος αναφορικά µε ακίνητο ιδιοκτησίας κ. Γεωργίας 
Στυλιανίδου µισθωµένο στο πλαίσιο του προγράµµατος “REACT” για την προσωρινή εγκατάσταση 
προσφύγων 
(Α.Π. 164242/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
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22)Έγκριση αναπροσαρµογής (αύξησης) του µισθώµατος αναφορικά µε ακίνητο ιδιοκτησίας του Ιδρύµατος 
(Ν.Π.∆.Π.) µε την επωνυµία “∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ” µισθωµένο 
στο πλαίσιο του προγράµµατος “REACT” για την προσωρινή εγκατάσταση προσφύγων 
(Α.Π. 164240/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
                                                                                                                                                        
ΝΟΜΙΚΑ   
 
23)Παροχή εντολής στη ∆/νση Νοµικής Υποστήριξης για άσκηση ή µη αναίρεσης στον Άρειο Πάγο κατά της 
υπ’ αριθµ. 4271/2020 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και κατά της Ανώνυµης 
Εταιρίας µε την Επωνυµία «ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΕ» 
(Α.Π. 160987/2020) 
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
  
                                                                      
24)Παροχή εντολής στη ∆/νση Νοµικής Υποστήριξης για άσκηση ή µη αίτησης για οριστική τιµή µονάδος 
αποζηµίωσης στο Τριµελές Εφετείο Θεσσαλονίκης κατά της υπ’ αριθµ. 482/2020 απόφασης του Μονοµελούς 
Εφετείου Θεσσαλονίκης και κατά των Αργυρώ Ζαρκάδα, Ελένης Ευαγγελίδου κλπ. 
(Α.Π. 160980/2020) 
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
  
                                                                      
 
 
 

                                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


