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Σας προσκαλούµε την Τετάρτη 02 Σεπτεµβρίου 2020 και ώρα 13:00΄µµ στην τακτική συνεδρίαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής η οποία θα πραγµατοποιηθεί µέσω τηλεδιάσκεψης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν.4682/Α΄/03-04-2020, µε τον οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (ΦΕΚ 

55/11-03-2020 τεύχος Α΄, άρθρο 10), τις διατάξεις της Εγκυκλίου 40/31-03-2020 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  

Επικύρωση πρακτικού της υπ΄αριθµ. 32ης  συνεδρίασης   

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1)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. 
1.458.240,00€ µε Φ.Π.Α. 24% και β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού. 
(Α.Π.240646/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
                   _______       ___ 
2)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκοµιδής απορριµµάτων 
χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt) και 770 λίτρων (lt), κάδων µικροαπορριµµάτων χωρητικότητας 110 λίτρων 
(lt) και ανοξείδωτων κάδων µικροαπορριµµάτων χωρητικότητας 110 λίτρων (lt) για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 
Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης" π.δ. 724.904,00€ µε Φ.Π.Α. 
24%, για τα τµήµατα 1 και 2 του ενδεικτικού προϋπολογισµού και β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος 
του παραπάνω διαγωνισµού. 
(Α.Π.241098/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
                   _______       ___ 
3)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου συνοπτικού διαγωνισµού 
για την ανάθεση των υπηρεσιών µεταφοράς µουσικών οργάνων, αντικειµένων και έργων τέχνης, για τις 
ανάγκες υλοποίησης εκδηλώσεων της ∆/νσης Πολιτισµού & Τουρισµού και της ∆/νσης Βιβλιοθηκών & 
Μουσείων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, π.δ. 29.042,80€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π.238701/2020) 
 (Πρακτικό) 
 
 
 

4)Έγκριση ανάθεσης της διαδικασίας 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 «Κατεπείγουσα 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 τις «Υπηρεσίες 
κτηνιατρικών πράξεων (στειρώσεις και περίθαλψη σε σκύλους_γάτες) του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια 
περιορισµού της εξάπλωσης του COVID-19 του ∆ήµου Θεσσαλονίκης π.δ. 17.599,32€ συµπ. ΦΠΑ 24%» 
(Α.Π. 240801/2020) 
(∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
 
 
                              
5)Κήρυξη του δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού για τη στέγαση και λειτουργία των εργαστηρίων 
«Εικαστικών και Εφαρµοσµένων Τεχνών» της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ως άγονου λόγω µη εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και επανάληψη του παραπάνω διαγωνισµού µε τροποποιηµένους όρους.  
(Α.Π. 241934/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
                              
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
 
6)∆ιαγραφή από οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο, εσόδων από µισθώµατα κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού 
Τσιµισκή 38 νυν 30 (έµπροσθεν Τερκενλή), ποσού 1.087,80€»   
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(Α.Π. 238416/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
                              
7)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασµού του υπ.αριθ. 4081/2020 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής που 
αφορά την καταβολή τελών χρήσης των µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για το έτος 2020 και 
β)απαλλαγή του υπόλογου διαχείρισης της δαπάνης. 
(Α.Π. 238099/2020) 
(∆/νση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων) 
 
 
                                                                                                                                                         
8)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασµού του υπ' αριθ. 4085/2020 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 
150,00€ που αφορά την πληρωµή τέλους έκδοσης άδειας κυκλοφορίας δύο (2) απορριµµατοφόρων οχηµάτων, 
τα οποία περιήλθαν στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης µε δωρεά από την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης 
Α.Ε (ΕΕΑΑ) και β) απαλλαγή του υπόλογου διαχείρισης της δαπάνης 
(Α.Π. 238095/2020)  
(∆/νση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων) 
  
 
                              
9)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασµού του υπ’ αριθ. 4391/2020 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 
120,00€ το οποίο αφορά την καταβολή πληρωµής κόστους για την παροχή αγαθών (δεδοµένων) από την 
Ελληνική Στατιστική Αρχή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CUTLER – Coastal Urban developmenT 
through the LEnses of Resiliency» και β)απαλλαγή του υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης. 
(Α.Π. 239299/2020) 
(∆/νση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού και ΤΠΕ) 
 
 
                                                                                                                                                             
10)Αποδοχή της επιχορήγησης ποσού 139.000,00€ όπως κατανέµεται µε την υπ΄αριθµ. 53031/24-08-2020 
απόφαση του ΥΠΕΣ, µε σκοπό την προµήθεια µασκών για µαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό. 
(Α.Π. 240919/2020)  
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                                                                                                                                                         
 
ΝΟΜΙΚΑ 
 
11)Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆.Θ και της Υ∆ΡΟΦΥΛΗ Α.Ε, για το ποσό των 248,00€, 
λόγω υλικών ζηµιών που υπέστη το όχηµά του µε αριθµό κυκλοφορίας ΙΡΚ 2866 από πτώση κλαδιού δένδρου.  
(Α.Π. 225608/2020)                       
(∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
 
 
                              
12)Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆.Θ και του κ. Λαδιά Σωτηρίου, για το ποσό των 
1.581,10€, λόγω υλικών ζηµιών που υπέστη το όχηµά του µε αριθµό κυκλοφορίας ΕΡΧ 1785 από πτώση 
δένδρου.  
(Α.Π. 241434/2020)                       
(∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
 
 
                              
13)Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆.Θ και του κ. Βεργίνη Απόστολου, για το ποσό των 
1.460,72€, λόγω υλικών ζηµιών που υπέστη το όχηµά του µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΖΕ 3575 από πτώση 
δένδρου.  
(Α.Π. 241436/2020)                       
(∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
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∆ΩΡΕΕΣ 
 
14)Αποδοχή δωρεάς  2 οµπρελών και αντίστοιχων βάσεων από την εταιρεία Αθανασίου Π. Αφοί Ι.Κ.Ε., οι 
οποίες θα τοποθετηθούν στους εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του ∆ηµαρχείου. 
(Α.Π. 240090/2020) 
(Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου) 
 
 
                                                                                                                                                         
 

 
                 
                               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
Altintasiotou Kyriaki
∆ήµος Θεσσαλονίκης


