
      
              
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                ΣΤΗΝ 35η 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 16 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: 

 
 

 

 

 
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 11/09/2020
Α. Π.: 259058

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

  

Επικύρωση αποµαγνητοφωνηµένου πρακτικού της υπ΄αριθµ. 34ης  συνεδρίασης   

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονοµικών 
προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια βιβλίων και περιοδικών για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», π.δ. 38.095,53€ µε Φ.Π.Α. 6%                                                           
(Α.Π.252943/2020 και 253173/2020)  
(Πρακτικά) 

 

 

2)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονοµικών 
προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισµού προσβασιµότητας ΑµεΑ στα σχολεία (ΕΣΠΑ)» για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Κατασκευών και 
Συντηρήσεων, π.δ. 120.797,00€ µε Φ.Π.Α. 13% 
(Α.Π.248430/2020 και 251570/2020)  
(Πρακτικά) 
 
 

3)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονοµικών 
προσφορών του δηµόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Ηλεκτροκίνητων 
Οχηµάτων ∆ήµου Θεσσαλονίκης» για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών 
Απορριµµάτων και της ∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, π.δ. 559.847,60€ µε Φ.Π.Α. 24% 
(Α.Π.250366/2020 και 255358/2020)  
(Πρακτικά) 
 
 

4)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών του συνοπτικού 
διαγωνισµού  για  την «Προµήθεια Τεχνικού Εξοπλισµού Πολιτικής Προστασίας (Η/Ζ, Αντλίες Επιφ. Βενζίνης, 
Κοµπρεσέρ)» π.δ. 35.971,83€ µε Φ.Π.Α.24% (χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ) για τις ανάγκες του Αυτοτελούς 
Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας 
(Α.Π.258444/2020)    
(Πρακτικό) 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
 
5)Αποδοχή κατανοµής ποσού 320.676,40€ από τους Κ.Α.Π. έτους 2020 για την καταβολή µισθωµάτων από 
01/05/2020 έως 31/08/2020 των σχολικών µονάδων, καθώς και των υπηρεσιών που µεταφέρθηκαν από 
01/01/2011 σύµφωνα µε τον Ν. 3852/2010 
(Α.Π. 254419/2020)  
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                                                                                                                                                          
6)Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 499/2020 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά υποβολή αιτήµατος 
χρηµατοδότησης για το έργο «Αποκατάσταση ∆ιατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου» στο πλαίσιο της υπ’ αριθµ. 
7035/02-12-2019 πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου 
(Α.Π. 250165/2020)  
(∆/νση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού και Τ.Π.Ε.) 
 
 
                              
7)Έγκριση υποβολής πρότασης στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΠΑΙ∆ΙΑ 
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ» περιόδου 2020-2021 και προσαρµογή της αίτησης συµµετοχής του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη 
Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ∆ ∆ΒΜ) 2014-2020 και τα 13 
Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014 – 2020, µε τίτλο δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2020-2021 ως φορέας δοµής, από το 70% σε 90% 
της δυναµικότητας των παιδικών σταθµών 
(Α.Π. 251880/2020)                       
(∆/νση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού και Τ.Π.Ε.) 
 
 
                              
8)Έγκριση Γ΄αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου ∆ήµου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» έτους 2020 
(Α.Π. 253069/2020)                       
(∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ») 
 
 
                              
9)Έγκριση ισολογισµού και των οικονοµικών καταστάσεων 2019 του ∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ» 
(Α.Π. 258211/2020)                       
(∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ») 
 
                                                                                                                                                           
10)Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 6.000€ χορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων σε άπορους δηµότες και 
πολύτεκνους 
(Α.Π. 255132/2020)  
(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας) 
 
                                                                                                                                                             
11)Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 11.000€ για την κάλυψη µέρους των εξόδων του 48ου Πανελλήνιου Οµαδικού 
Πρωταθλήµατος Σκακιού Α΄ Εθνικής (Βόρειος Όµιλος) 
(Α.Π. 258493,257052/2020)  
(∆/νση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού) 
 
                                                                                                                                                            
12)α)Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 450€ για την προµήθεια ψηφιακού 
βιβλίου που αποτελεί αντίγραφο αυτόγραφου κώδικα του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης µε σχόλια στην Οδύσσεια 
του Οµήρου, από την Μαρκιανή βιβλιοθήκη της Βενετίας (Ιταλία) και β) ορισµός υπολόγου διαχείρισης της 
δαπάνης 
(Α.Π. 250184/2020)   
(∆/νση ∆ιαφάνειας και Εξυπηρέτησης ∆ηµοτών) 
  
 
                              
13)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασµού του µε αριθµό 3530/2020 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, το 
οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της µε αριθµό 511/17-6-2020 Α.Ο.Ε., για την πληρωµή στα ΕΛ.ΤΑ. της διακίνησης 
της αλληλογραφίας του ∆.Θ. και β) απαλλαγή του υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης                         
(Α.Π.258418/2020) 
(∆/νση ∆ιαφάνειας και Εξυπηρέτησης ∆ηµοτών) 
 
 
                                                                                                                                                               
14)∆ιαγραφή από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, εσόδων από µισθώµατα κενωθέντος περιπτέρου επί 
της οδού Ερµού 22 ποσού 2.562,84€ 
(Α.Π. 252126/2020)   
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
                                                                                                                                                             
15)∆ιαγραφή των οφειλών των προστίµων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους  
(Α.Π. 256561/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
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16)Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, από τραπεζοκαθίσµατα σε εφαρµογή του Ν. 4688/2020  
(Α.Π. 257984/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
                              
ΝΟΜΙΚΑ 
 
17)Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και της κ. Χειµαριού Καλλιρόης 
λόγω ζηµιών που υπέστη το όχηµά της µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΕΤ 2829 από πτώση δέντρου ποσού 806€ 
(Α.Π. 250905/2020)                       
(∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
 
 
                              
18)Παροχή ή µη εντολής σε δικηγόρο Αθηνών να παρασταθεί για λογαριασµό του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και να 
καταθέσει υπόµνηµα ενώπιον του ΣΤ΄ Τµήµατος του Συµβουλίου Επικρατείας κατά τη δικάσιµο της 
23.11.2020 ή σε οποιαδήποτε µετ’ αναβολή δικάσιµο, κατά την εκδίκαση της µε αρ. κατ. 1927/2020 αιτήσεως 
ακύρωσης των Σωτηρίας Ανανιάδου κλπ κατά της µε αρ. 1239/2019 Απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης, της µε αρ. 3414/2020 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης και της µε αρ. 15/2020 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 
3463/2006 της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης 
(Α.Π. 255167/2020)                       
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
 
                              
19)Παροχή εντολής στη ∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης για άσκηση ή µη αίτησης στο Εφετείο Θεσσαλονίκης 
για οριστική τιµή µονάδος αποζηµίωσης κατά της υπ’ αριθµ. 1522/2020 απόφασης του Μονοµελούς Εφετείου 
Θεσσαλονίκης και κατά των Πέτρου Ζάπρου κλπ. 
(Α.Π. 256285/2020)                       
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
 
                              
∆ΩΡΕΕΣ 
 
20)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία Αµοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 27 dvd player για την κάλυψη των αναγκών 
των παραρτηµάτων των νηπιαγωγείων για τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, για το σχολικό έτος 2020-2021. 
(Α.Π. 258767/2020)                       
(∆/νση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού) 
 
 
                              
21)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία Αµοιρίδης – Σαββίδης Α.Ε. 27 τηλεοράσεων (32 ιντσών) για την κάλυψη 
των αναγκών των παραρτηµάτων των νηπιαγωγείων για τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, για το σχολικό 
έτος 2020-2021 
(Α.Π. 258762/2020)                       
(∆/νση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού) 
 
 
                                                                                                                                                             
   
 

 
                 
                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 


