
 

              
              

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
             ΣΤΗΝ 28η 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 
Εντεταλµένες/ους Συµβούλους 
κ. Ε. Φωτόπουλο, Γενικό Γραµµατέα 
Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων 
Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Αυτοτελών Τµηµάτων 

 
 

         
Σας προσκαλούµε την Τετάρτη 22 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: 

 

 

 

 
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.   : Μ. Σπανού 
Τηλ.   : 2313317769 
Fax         : 2313316101 
 

∆ήµος Θεσσαλονίκης 17/07/2020
Α. Π.: 207076

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 17.07.2020 15:39:29
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

                              

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 

1)Μερική ανάκληση της υπ΄αριθµ. 434/20-05-2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά 
Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β) οικονοµικών 
προσφορών του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υδραυλικού 
εξοπλισµού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», π.δ. 457.721,21€ µε 
Φ.Π.Α., σε συµµόρφωση µε τη µε αριθµ.454/2020 Απόφαση της Α.Ε.Π.Π.», και µόνο ως προς την συµµετοχή 
της εταιρίας “PALAPLAST A.E.”, σε συµµόρφωση µε την 790/2020 απόφαση της ΑΕΠΠ 
(Α.Π. 201344/2020) 
 
                                                                                    
2)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β) οικονοµικών 
προσφορών του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υδραυλικού 
εξοπλισµού για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», π.δ. 457.721,21€ µε 
Φ.Π.Α., σε συµµόρφωση µε τη υπ’ αριθµ.790/2020 απόφαση της Α.Ε.Π.Π.»  
(Α.Π. 205913/2020 και 205915/2020) 
 
                                                                                                                                                         
3)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών και β)οικονοµικών 
προσφορών του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια και εγκατάσταση 
υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και 
∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων» π.δ. 1.458.240€ µε Φ.Π.Α. 24% 
(Α.Π. 205264/2020 και 201632/2020) 
(Πρακτικά) 
 
                              
4)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών και οικονοµικών προσφορών του 
δηµόσιου συνοπτικού διαγωνισµού για τη «∆ιοργάνωση 4ήµερου Φεστιβάλ Ανακύκλωσης» π.δ. 49.600€ µε 
Φ.Π.Α.»  
(Α.Π. 202358/2020) 
(Πρακτικό) 
 
                              
5)α)Επικύρωση του 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «∆ιαµόρφωση σχολικών αυλών στις ∆’ και Ε’ ∆.Κ µε 
βιοκλιµατικά κριτήρια» π.δ. 2.478.000€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 206507/2020) 
(Πρακτικό) 
 
                              
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
 
6)Έγκριση σχεδίου προϋπολογισµού εξόδων της B’ Κοινότητας για το οικονοµικό έτος 2021 και παραποµπή 
στο Τµήµα Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης για ένταξή του στο Ενιαίο Σχέδιο 
Προϋπολογισµού  ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 203404/2020) 
(∆/νση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων) 
 
                              
7)Έγκριση σχεδίου προϋπολογισµού εξόδων της Γ’ Κοινότητας για το οικονοµικό έτος 2021 και παραποµπή στο 
Τµήµα Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης για ένταξή του στο Ενιαίο Σχέδιο Προϋπολογισµού  
∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 204640/2020) 
(∆/νση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων) 
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8)Έγκριση σχεδίου προϋπολογισµού εξόδων της ∆’ Κοινότητας για το οικονοµικό έτος 2021 και παραποµπή 
στο Τµήµα Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης για ένταξή του στο Ενιαίο Σχέδιο 
Προϋπολογισµού  ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 204257/2020) 
(∆/νση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων) 
 
                              
9)Έγκριση σχεδίου προϋπολογισµού εξόδων της Ε’ Κοινότητας για το οικονοµικό έτος 2021 και παραποµπή στο 
Τµήµα Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης για ένταξή του στο Ενιαίο Σχέδιο Προϋπολογισµού  
∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 205823/2020) 
(∆/νση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων) 
 
                              
10)Έγκριση σχεδίου προϋπολογισµού εξόδων της Κοινότητας Τριανδρίας για το οικονοµικό έτος 2021 και 
παραποµπή στο Τµήµα Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης για ένταξή του στο Ενιαίο Σχέδιο 
Προϋπολογισµού  ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 205948/2020) 
(∆/νση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων) 
 
                              
11)Έγκριση προγραµµατισµού προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου έτους 2020 
(Α.Π. 202947/2020)  
(∆/νση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων) 
 
                              
12)α) Έλεγχος προόδου υλοποίησης προϋπολογισµού β’ τριµήνου έτους 2020 του ∆ήµου Θεσσαλονίκης β) 
Υποβολή έκθεσης β’ τριµήνου έτους 2020 στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
(Α.Π. 206258/2020)  
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
                                                                                                                                                            
13)Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος, σε εφαρµογή 
του Ν. 4688/2020  
(Α.Π. 202977/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
                                                                                                                                                            
14)Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηµατοδοτούµενης Πρότασης µε τίτλο 
“COASTPATH” στο πλαίσιο του προγράµµατος «Horizon 2020» και της πρόσκλησης LC-CLA-13-2020 «Climate 
Resilience of European coastal cities and settlements» (Ανθεκτικότητα στην κλιµατική αλλαγή σε παράκτιες 
πόλεις και οικισµούς) µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 90.000€ 
(Α.Π. 205695/2020)  
(∆/νση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού και ΤΠΕ) 
 
                              
15)Έγκριση της αποζηµίωσης δαπάνης ποσού 380€ για τη µετάβαση του ∆ηµάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα στην 
Αθήνα, αεροπορικώς, στις  23-24 Ιουλίου 2020 
(Α.Π. 206655/2020)  
(Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων) 
 
                              
16)Κατάπτωση ή µη της υπ’αρ. e-61343/21-11-2019 ΤΜΕ∆Ε εγγύησης συµµετοχής, του Οικονοµικού Φορέα 
“∆ΑΜΑΣΚΗΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ”, µε ΑΦΜ 140260827, ποσού 1.936€ για το έργο “Κατασκευή Φυτεµένων ∆ωµάτων 
– Πράσινο ∆ώµα στο 32ο Νηπιαγωγείο- 53ο ∆ηµοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης”, κατόπιν της αρνητικής 
γνωµοδότησης του Τεχνικού Συµβουλίου ∆ηµοσίων Έργων Μ.Ε.Θ. 
(Α.Π. 206912/2020)  
(∆/νση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
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17)Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 4.000€ για µεταβάσεις των Αντιδηµάρχων στην Αθήνα και λοιπές πόλεις του 
εσωτερικού 
(Α.Π. 206558/2020)  
(Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων) 
 

                              

ΝΟΜΙΚΑ 
18)Παροχή ή µη εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο για άσκηση παρέµβασης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ενώπιον 
του Συµβουλίου της Επικρατείας, υπέρ της Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού και υπέρ του κύρους της 
απόφασης της ανωτέρω Υπουργού µε θέµα «Έγκριση του αιτήµατος της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ, σχετικά µε την 
έγκριση µελέτης κατασκευής του  Σταθµού της Βενιζέλου µε προσωρινή απόσπαση και επανατοποθέτηση των 
αρχαιοτήτων, στο πλαίσιο της κατασκευής του Μητροπολιτικού Σιδηροδρόµου Θεσσαλονίκης» της οποίας 
διώκεται η ακύρωση της άνω αποφάσεως, µετά από αίτηση ακυρώσεως που άσκησαν το σωµατείο µε την 
επωνυµία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ” και το σωµατείο µε την επωνυµία 
“ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”   
(Α.Π. 203529/2020) 
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
                              
19)Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και του κ. Πλιάτσικα Κωνσταντίνου 
επί αιτήµατος συµβιβαστικής επίλυσης διαφοράς ποσού 372€ λόγω υλικών ζηµιών που υπέστη το όχηµα του 
µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΗΙ 5078  από ολίσθηση-κύλιση κάδου απορριµµάτων 
(Α.Π. 190360/2020) 
(∆/νση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων) 
 
                                                                                                                                                           
∆ΩΡΕΕΣ 

 
20) Έγκριση αποδοχής δωρεάς του κ. Καραµπατζάκη Παναγιώτη που αφορά διενέργεια καταγραφής 
ακουστικής, αξιολόγηση, πρόταση εφαρµογής µέτρων ακουστικής, ηχοµόνωσης και ηχοπροστασίας, σε δύο 
σχολικά συγκροτήµατα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 206847/2020) 
(∆/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
Spanou Maria
∆ήµος Θεσσαλονίκης


