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Ν. Βαρσάµη, Στ. Τανιµανίδου,                      
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Αντιδηµάρχους 
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Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων 
Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Αυτοτελών Τµηµάτων 

 
 

         
Σας προσκαλούµε την Τετάρτη 08 Ιουλίου 2020 και ώρα 13:00΄µµ στην τακτική συνεδρίαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής η οποία θα πραγµατοποιηθεί κεκλεισµένων των θυρών στην αίθουσα Συνεδριάσεων 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 της Κ.Υ.Α. αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.40381/27-

06-2020 (Β΄2601), τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της ΠΝΠ 55/11-03-2020, όπως κυρώθηκε µε το 

Ν.4682/2020, την υπ’ αριθµ.163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 77 του 

Ν.4555/2018, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεµάτων: 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

                              

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1) α) Επικύρωση του Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «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», π.δ. 5.349.117,15€ µε Φ.Π.Α. και β) κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού 
(Α.Π. 186560/2020) 
(Πρακτικό) 
 
                                                                                                                                                         
2) Επικύρωση του Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών συµµετοχής και τεχνικών προσφορών του 
δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης 
και επανάχρησης κτιρίου πρώην 16ου ∆ηµοτικού Σχολείου στην οδό Μητσάκη 1», π.α. 839.370,37€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 187274/2020) 
(Πρακτικό) 

 

                                                                                                                                                      
3) Επικύρωση των Πρακτικών Αξιολόγησης α) δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β) οικονοµικών 
προσφορών του δηµόσιου επαναληπτικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
φαρµάκων, φαρµακευτικού υλικού και φαρµακευτικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και των Νοµικών Προσώπων του για δύο έτη», π.δ. 29.184,69€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 179568,187569/2020) 
(Πρακτικά) 
 
                                                                                                                                                         
4) α) Επικύρωση του Πρακτικού Ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 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€ 
µε Φ.Π.Α. και β) κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού 
(Α.Π. 190348/2020) 
(Πρακτικό) 
 
                                                                                                                                                        
5) Επικύρωση του Πρακτικού Αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών του δηµόσιου διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια τεσσάρων (4) µικρών λεωφορείων ΑµεΑ για τις 
ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας», π.δ. 319.920€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 190354/2020) 
(Πρακτικό) 
 
                                                                                                                                                           
6) 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 “Επισκευή 
Πλαισίων και Υπερκατασκευών Απορριµµατοφόρων, Βυτιοφόρων, Πλυστικών Κάδων, Συρµών ΣΜΑ, Φορτηγών 
και πλαισίων καλαθοφόρων οχηµάτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, π.δ. 199.999,60€ µε το Φ.Π.Α. 24% 
(συµφωνία-πλαίσιο).” 
β. Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ'αριθ. 28/2020 µελέτης του Τµήµατος Μελετών και Σχεδιασµού 
Συστηµάτων Καθαριότητας της ∆/νσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων και  
γ. Έγκριση της ανάθεσης των ανωτέρω εργασιών στην εταιρία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
(Α.Π. 190688/2020) 
(∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων) 
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7) α. Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα 
µε το άρθρο 32 παρ. 2 εδάφιο γ του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 10 παρ. 3α & 3β της ΠΝΠ "Κατεπείγοντα 
µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισµού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 55/ τεύχος Α/ 711-3-2020) για την "Προµήθεια και τοποθέτηση 
προστατευτικών διαχωριστικών σε κτίρια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης λόγω Covid-19 π.δ. 42.519,60€" β) των 
τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθ. ∆ΚΣ10/2020 θεωρηµένης µελέτης του Τµήµατος Συντήρησης ∆ηµοτικών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων της ∆/νσης Κατασκευών και Συντηρήσεων” και γ) δέσµευσης για την 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
(Α.Π. 191616/2020) 
(∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
 
                                                                                                                                                           
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 24 του Ν.4690/2020 «Κύρωση α) της από 
13.04.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού 
COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» και β) της από 01.05.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω µέτρα για την 
αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην 
κοινωνική και οικονοµική κανονικότητα» και άλλες διατάξεις» β) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού και των ειδικών όρων της ∆/νσης Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών 
για την προµήθεια και τοποθέτηση τριάντα πέντε (35) προκατασκευασµένων αιθουσών ως προσωρινές 
εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης, π.δ. 1.553.720€ 
(Α.Π. 191676/2020) 
(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                                                                                                                                                                 
9) Ανάκληση της µε αριθµ.542/24-06-2020 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά «Συγκρότηση 
Επιτροπής του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου “Βελτιστοποίηση και 
επέκταση υφιστάµενου δικτύου ποδηλατόδροµου”, π.δ. 1.285.000€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 191444/2020) 
(∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων) 
 
 
                              
10) Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισµού του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση 
του έργου «Ενίσχυση ηλεκτροφωτισµού υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων, π.δ. 620.268€ µε Φ.Π.Α.» 
(Α.Π. 191447/2020) 
(∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων) 
 
 
                                                                             
11) Κατάρτιση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού  διαγωνισµού για 
την “Προµήθεια λιπαντικών και αναλωσίµων υγρών για την κάλυψη των αναγκών της ∆ιεύθυνσης 
Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης  π.δ. 74.125,96€ µε το Φ.Π.Α.  
(Α.Π. 191129/2020) 
(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                                                                                    
12) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού  διαγωνισµού για 
την “Προµήθεια λιπαντικών και αναλωσίµων υγρών για την κάλυψη των αναγκών της ∆ιεύθυνσης 
Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης  π.δ. 74.125,96 € µε Φ.Π.Α.  
(Α.Π. 191123/2020) 
(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
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13) Κατάρτιση όρων διεξαγωγής µειοδοτικής δηµοπρασίας για την µίσθωση ακινήτου που θα χρησιµοποιηθεί 
για τη στέγαση και συνέχιση λειτουργίας του γυµναστηρίου της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας 
(Α.Π. 191352/2020) 
(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
                                                                                                          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
 
14) α)Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 16.023€ για την πληρωµή των τελών χρήσης των 
µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για το έτος 2020 και β)ορισµός υπολόγου διαχείρισης της 
δαπάνης 
(Α.Π. 183439/2020) 
(∆/νση Ανακύκλωσης & ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων) 
 
 
                                                                                                                                                             
15) α)Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 150€ για την καταβολή τελών για έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας δύο (2) απορριµµατοφόρων οχηµάτων και β)ορισµός υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης. 
(Α.Π. 190358/2020)  
(∆/νση Ανακύκλωσης & ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων) 
 
 
                                                                                                                                                           
16) α) Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 33€ για την παραλαβή κτηµατογραφικού 
διαγράµµατος από το Κτηµατολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης και β) ορισµός υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης 
(Α.Π. 190832/2020)  
(∆/νση ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών) 
 
 
                                                                                                                                                        
17) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα µε τίτλο «System for Integrated 
EnviRonmental Information in Urban areaS – SIRIUS» (Σύστηµα Ολοκληρωµένης Περιβαλλοντικής 
Πληροφόρησης σε Αστικές Περιοχές) στο πλαίσιο του «LIFE 2014-2020» µε ενδεικτικό προϋπολογισµό για το 
∆Θ 150.000€ 
(Α.Π. 189884/2020)  
(∆/νση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών) 
 
 
                                                                                                                                                             
ΝΟΜΙΚΑ 
 
18) Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και του κ. Αναστασίου Κουτζιάρη 
για ζηµιές που υπέστη το δίκυκλο όχηµά του από πτώση σε λακκούβα για το ποσό των 270€ 
(Α.Π. 183273/2020) 
(∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων) 
 
 
                                                                                                                                                           
19) Παροχή ή µη εντολής σε εξωτερικό ∆ικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (∆ιαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά τη δικάσιµο της 24-07-2020 και σε κάθε µετ΄αναβολή 
αυτής, για την αντίκρουση της µε ΓΑΚ 30244/ΕΑΚ 3266/2020 αίτησης ασφαλιστικών µέτρων του κ. Νικολάου 
Καραγιάννη κατά του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 189403/2020) 
(∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης) 
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20) Παροχή ή µη εντολής σε εξωτερικό ∆ικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών (∆ιαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά τη δικάσιµο της 11-08-2020 και σε κάθε µετ΄αναβολή 
αυτής, για την αντίκρουση της µε ΓΑΚ 28960/ΕΑΚ 3059/2020 αίτησης ασφαλιστικών µέτρων των κ.κ. 
Σπυρίδου ∆έσπ., Σταµπολίδου Αλεξ. κ.λπ.  κατά του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 189633/2020) 
(∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
 
                                                                                                                                                           
21) Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού για καθορισµό τιµής µονάδας προσκυρούµενου τµήµατος 47,19 τ.µ. 
ιδιοκτησίας ∆ήµου Θεσσαλονίκης, στη µε αριθµό κτηµατογράφησης 010236 αρχική ιδιοκτησία του Ο.Τ. 130Β 
της 59 Πράξης Εφαρµογής (περιοχή επέκτασης Κηφισιάς)   
(Α.Π. 184677/2020) 
(∆ιεύθυνση ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών) 
 
 
                                                                                                                                                           
22) Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού για α) καθορισµό τιµής µονάδας προσκυρούµενου τµήµατος 49,70 
τ.µ. ιδιοκτησίας ∆ήµου Θεσσαλονίκης, και β) υποχρεώσεων προς το ∆ήµο Θεσσαλονίκης εδαφικών τµηµάτων 
συνολικής επιφανείς 73,80 τ.µ. σύµφωνα µε τη µε αρ.6083/91 Π.Τ.Α.Α., στην οδό Κων. Καραµανλή 204 που 
βρίσκεται στην Ε΄ ∆ηµοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 185378/2020) 
(∆ιεύθυνση ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών) 
 
 
                                                                                                                                                           
∆ΩΡΕΕΣ 
 
23) Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία ΕΥΑΘ Α.Ε. είκοσι (20) δωροεπιταγών (20Χ50€) συνολικής αξίας 1.000€ 
των καταστηµάτων Μασούτης, οι οποίες θα διατεθούν από τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας 
Υγείας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες των Κοινωνικών ∆οµών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 184286/2020) 
(∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

 

 

 

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ  

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
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