
      
              

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                ΣΤΗΝ 31η 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 Πέµπτη 20 Αυγούστου 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.   : Ελ. Μπαλάσκα 
Τηλ.   : 2313317786 
Fax         : 2313316101 
 

∆ήµος Θεσσαλονίκης 14/08/2020
Α. Π.: 230049
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

 

Επικύρωση πρακτικών των υπ’ αριθµ. 11ης-14ης, 17ης-30ης συνεδριάσεων 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1) Ανάκληση των υπ΄αριθµ. 642/22-07-2020 και 666/31-07-2020 Α.Ο.Ε. που αφορούν «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 ΦΠΑ 24%» και «α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης 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 ΦΠΑ 24% και 
β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού» αντίστοιχα, λόγω λανθασµένης 
αναγραφής της επωνυµίας της συµµετέχουσας εταιρίας 
(Α.Π. 227562/2020) 
(Πρακτικό) 
 
                   _______       ___ 
2) 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 ΦΠΑ 24% 
(Α.Π. 227546/2020 και 227570/2020) 
(Πρακτικά) 
 
                                                                                    
3) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονοµικών 
προσφορών του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια υλικών οριζόντιας 
και κάθετης σήµανσης, π.δ. 842.263,80€ µε ΦΠΑ 24% 
(Α.Π. 218368/2020 και 225400/2020) 
(Πρακτικά) 
 
                                                                                                                                                         
4) Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικών προσφορών του 
δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού  για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων ∆ 
∆ηµοτικής Κοινότητας και ∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 2019» π.δ. 600.000€ µε 
ΦΠΑ 24% 
(Α.Π. 223690/2020) 
(Πρακτικό) 
 
                              
5) α) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισµού µε τίτλο 
«Προµήθεια υγρών καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχηµάτων της ∆ΕΠΘΕ ΑΕ για δύο έτη 
π.δ. 28.830€ µε ΦΠΑ 24%»  β) κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
(Α.Π. 229682/2020)    
(Πρακτικό) 
 
                              
6) Συγκρότηση Επιτροπής του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
«Βελτιστοποίηση και επέκταση υφιστάµενου δικτύου ποδηλατόδροµου», π.δ. 1.285.000€ µε ΦΠΑ 
(Α.Π. 219213/2020) 
(∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων) 
 
                              
7) Αίτηµα εξαίρεσης του Αλέξανδρου Αναστασιάδη από Πρόεδρος (τακτικό µέλος) της Επιτροπής του δηµόσιου 
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια (4) µικρών λεωφορείων ΑµεΑ για τις 
ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας» π.δ. 319.920€ µε ΦΠΑ 
(Α.Π. 216103/2020) 
(Αίτηµα) 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
 
8) ∆ιαγραφή ποσού 1.970,24€ από µισθώµατα κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Βενιζέλου 16 
(Α.Π. 222776/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων & Πόρων) 
 
                              
9) ∆ιαγραφή των οφειλών των προστίµων για παραβάσεις Κ.Ο.Κ., από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους  
(Α.Π. 222817/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων & Πόρων) 
 
                                                                                                                                                            
10) ∆ιαγραφή των οφειλών των προστίµων για παραβάσεις Κ.Ο.Κ., από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
(Α.Π. 226113/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων & Πόρων) 
 
                                                                                                                                                            
11) ∆ιαγραφή των οφειλών των προστίµων για παραβάσεις Κ.Ο.Κ., από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
(Α.Π. 226625/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων & Πόρων) 
 
                              
12) Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου από τραπεζοκαθίσµατα σε εφαρµογή του Ν.4688/2020 
(Α.Π. 229395/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων & Πόρων) 
 
                              
13) Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου από τραπεζοκαθίσµατα σε εφαρµογή του Ν.4688/2020 
(Α.Π. 229653/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων & Πόρων) 
 
                              
14) α) Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 180€ για την καταβολή δαπάνης που 
απαιτείται για την παραλαβή κτηµατολογικών διαγραµµάτων από το Κτηµατολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης και 
β) ορισµός υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης 
(Α.Π. 228698/2020)  
(∆/νση ∆/νση ∆όµησης & Πολεοδοµικών Εφαρµογών) 
 
                              
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
15) Ετήσιος προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2021 
(Α.Π. 228770/2020)  
(∆/νση ∆ιαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων) 
 
                              
16) Πρόσληψη εποχικού προσωπικού, ειδικότητας εργατών ΥΕ, ∆Ε οδηγών και ∆Ε χειριστών µηχανηµάτων 
έργου µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της από 14.3.20 Π.Ν.Π. ΦΕΚ Α΄64/13-3-2020  για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών  
αναγκών που αφορά τον κίνδυνο εµφάνισης και διασποράς κορωνοϊού COVID-19 
(Α.Π. 224784/2020)  
(∆/νση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων) 
 

                                    

ΝΟΜΙΚΑ 
 
17) Παροχή ή µη εντολής στη ∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης για άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ’ 
αριθµ.4229/2020 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αθηνών 
(Α.Π. 224981/2020) 
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
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18) Παροχή ή µη εντολής στη ∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης για άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ’ 
αριθµ.4230/2020 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αθηνών 
(Α.Π. 224982/2020) 
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
                              
19) Παροχή ή µη εντολής στη ∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης για άσκηση ενδίκων µέσων κατά της υπ’ 
αριθµ.910/2020 διαταγής πληρωµής της εταιρείας µε επωνυµία «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΙΜΠΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 
(Α.Π. 229794/2020) 
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης 
 
                              
20) Επικύρωση της υπ΄αριθµ.8296/222942/05-08-2020 απόφασης ∆ηµάρχου σύµφωνα µε το άρθρο 58 παρ.2 
Ν.3852/2010 
(Α.Π. 224987/2020)  
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
                              
21) Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και της Πελαγίας Παπαδοπούλου, 
για το ποσό των 1.060,62€ λόγω υλικών ζηµιών που υπέστη το όχηµά της µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΗΟ 4386 
από πτώση δέντρου 
(Α.Π. 224514/2020) 
(∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
 
                              
22) Έγκριση συµβιβαστικού καθορισµού τιµής µονάδας αποζηµίωσης προσκυρούµενου οικοπεδικού τµήµατος 
εµβ. 39,60 τ.µ. της Κοινότητας Τριανδρίας στην ιδ.(21) της µε αριθµ.3545/73 ΠΤΑΑ φερόµενου ιδιοκτήτη 
“Ελευθ. Βρατµήρα” 
(Α.Π. 203264/2020) 
(∆/νση ∆όµησης & Πολεοδοµικών Εφαρµογών) 
 
 
                              
23) Έγκριση συµβιβαστικού καθορισµού τιµής µονάδας αποζηµίωσης προσκυρούµενου οικοπεδικού τµήµατος 
εµβ. 6,60τ.µ,  ιδιοκτησίας ∆ήµου Θεσσαλονίκης, στη µε αριθµό κτηµατογράφησης 01041 αρχική ιδιοκτησία στο 
Ο.Τ 130Β της µε αριθµ. 59 Πράξης Εφαρµογής (περιοχή επέκτασης Κηφισιάς)  
(Α.Π. 229625/2020) 
(∆/νση ∆όµησης & Πολεοδοµικών Εφαρµογών) 
 
 
                              
∆ΩΡΕΕΣ 
 
24) Έγκριση αποδοχής δωρεάς από την εταιρεία “LINK Technologies A.E.” συστήµατος παρακολούθησης και 
διαχείρισης του στόλου των οχηµάτων για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας ποσού 1.550€ πλέον 
ΦΠΑ 
(Α.Π. 220065/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας) 
 
 
                                                                                                                                                         
25) Έγκριση αποδοχής δωρεών για τη διοργάνωση των εορτών Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς 2019-
2020 
(Α.Π. 228090/2020) 
(∆/νση Πολιτισµού & Τουρισµού) 
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26) Έγκριση αποδοχής δωρεάς από την εταιρεία “Milovations ltd.” ενός διαδρόµου θερµοµέτρησης και 
αποστείρωσης RT-02 καθώς και 25 ταµπλετών διοξειδίου του χλωρίου µάρκας Dutrion για τις ανάγκες τoυ 
∆ήµου Θεσσαλονίκης, ποσού 4.150€ πλέον ΦΠΑ 
(Α.Π. 228150/2020) 
(∆/νση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων) 
 
 
                                                                                                                                                         
 

 
                 
                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γ030002
Balaska Eleftheria
∆ήµος Θεσσαλονίκης


