
      
 

              

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                ΣΤΗΝ 37η 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 30 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), την µε αριθµ.60249/22-09-2020 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.   : Κ. Αλτιντασιώτου 
Τηλ.   : 2313317792 
Fax         : 2313316101 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

  

Επικύρωση αποµαγνητοφωνηµένου πρακτικού της υπ΄αριθµ. 36ης συνεδρίασης   

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 
1)α) Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση της εργασίας «∆ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων της ∆ιεύθυνσης 
Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων» π.δ. 277.859,20€ µε Φ.Π.Α. και β)Κατακύρωση ή µη 
του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού 

(Α.Π.272784/2020)     
(Πρακτικό)    
 
 

2)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών του δηµόσιου διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για το «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη», για τις ανάγκες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, π.δ. 410.435€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π.258320/2020)     
(Πρακτικό)     
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                          
3)Επικύρωση των πρακτικών α)αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονοµικών 
προσφορών του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την υλοποίηση της εργασίας 
«∆ιαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστηµάτων ∆ήµου Θεσσαλονίκης και χωρικά ενεργοποιηµένοι 
µηχανισµοί εύρεσης / διάθεσης δεδοµένων» µέσω χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ, για τις ανάγκες της ∆/νσης ∆όµησης 
και Πολεοδοµικών Εφαρµογών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, π.δ. 130.000€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π.271450, 274068/2020)   
(Πρακτικά)     
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                          
4)Επικύρωση του Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών, τεχνικών και οικονοµικών προσφορών του 
επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες µεταφοράς µουσικών 
οργάνων, αντικειµένων και έργων τέχνης για τις ανάγκες υλοποίησης εκδηλώσεων της ∆/νσης Πολιτισµού και 
Τουρισµού και της ∆/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης,», π.δ. 29.042,80€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π.274570/2020)   
(Πρακτικό)   
 
   

5)Κατάρτιση όρων του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 
«Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αναβάθµισης γειτονιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (συµφωνία πλαίσιο) – Τ.Π.», 
π.δ. 6.200.000€ µε Φ.Π.Α.  
(Α.Π.274165/2020)    
(∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας & ∆ικτύων) 
 
     

6)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια µε τίτλο «Προµήθεια υλικών εορταστικού διακόσµου και τοποθέτηση εκτοποθέτηση µεταφορά 
εορταστικών κατασκευών 2020», π.δ. 246.964,60€ 
(Α.Π.274629/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
     

7)Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια 
µε τίτλο «Προµήθεια υλικών εορταστικού διακόσµου και τοποθέτηση εκτοποθέτηση µεταφορά εορταστικών 
κατασκευών 2020», π.δ. 246.964,60€ 
(Α.Π.274625/2020)    
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
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8)Συγκρότηση Επιτροπής του δηµόσιου συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο 
«Μελέτη Αποκατάστασης Οξειδωµένων Μεταλλικών Στοιχείων Φέροντος Οργανισµού Σχολικού Γυµναστηρίου 
στην Αναξιµάνδρου 79», π.α. 49.857,90€ µε Φ.Π.Α.  
(Α.Π.159122/2020)     
(∆/νση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
9) Πρόσληψη εποχικού προσωπικού, κατηγορίας ΠΕ & ΤΕ, ∆ιοικητικού µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου 
ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 69 
του Ν.4722/15-09-2020 (ΦΕΚ 177, τεύχος Α) όπως ισχύουν 
(Α.Π. 274206/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
                              
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
 
10)α)Σύνταξη 5ου σχεδίου αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆.Θ. οικονοµικού έτους 2020 µε σκοπό: 
1) την εγγραφή νέου Κ.Α. του σκέλους των εσόδων λόγω επιχορήγησης του ΥΠΕΣ για την εξόφληση 
ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων προς τρίτους  
2) την εγγραφή νέου Κ.Α. του σκέλους των εσόδων και την ενίσχυση Κ.Α. του σκέλους των εξόδων, για την 
είσπραξη επιχορήγησης του ΥΠΕΣ µε σκοπό την κάλυψη µισθοδοσίας υπαλλήλων καθαριότητας ορισµένου 
χρόνου σε σχολικές µονάδες, για το σχολικό έτος 2020-2021 
3) την εγγραφή νέου Κ.Α. του σκέλους των εσόδων και εξόδων λόγω ένταξης της πράξης ‘’Ανάπλαση πάρκου 
στη συµβολή των οδών Μ. Μπότσαρη και Ηλέκτρας’’ στο ΕΣΠΑ     
4)την ενίσχυση ΚΑ του σκέλους των εξόδων που αφορούν σε έκτακτες προµήθειες και υπηρεσίες προκειµένου 
να αντιµετωπιστούν οι κατεπείγουσες ανάγκες που προκύπτουν από τον κίνδυνο εξάπλωσης του κορωνοϊού 
και στα πλαίσια περιορισµού του 
5) την ενίσχυση λοιπών ΚΑ εσόδων και εξόδων του προϋπολογισµού και 
β)Παραποµπή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
(Α.Π.274201/2020)     
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
                                                                                                                                                          
11)∆ιαγραφή συνολικού ποσού 1.838,17€ που βεβαιώθηκε στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους για 
Τέλη Καθαριότητας και Φωτισµού (∆Τ) µη ηλεκτροδοτούµενων χώρων 
(Α.Π.267222/2020)   
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων & Πόρων) 
 
                                                                                                                                                          
12)∆ιαγραφή των οφειλών για χρήση κοινόχρηστου χώρου από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
(Α.Π.267009/2020)    
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων & Πόρων) 
 
                              
13)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασµού του υπ’ αριθ. 5300/2020 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
συνολικού ποσού 13.200€ το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της µε αριθµό 750/02-09-2020 Α.Ο.Ε. για την 
προµήθεια ντιζελοκίνητων αστικών λεωφορείων από την εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µε την επωνυµία 
«Leipzinger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH» (Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών της Λειψίας)  και β)απαλλαγή 
της υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης 
(Α.Π.274109/2020)    
(∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων) 
 
                              
14)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασµού του υπ’ αριθ. 4871/2020 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 
180€ το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της µε αριθµό 727/20-08-2020 Α.Ο.Ε. για την πληρωµή παραβόλων από 
την έκδοση αποσπασµάτων κτηµατολογικών διαγραµµάτων από το Κτηµατολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης και 
β)απαλλαγή του υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης 
(Α.Π.263781/2020)     
(∆/νση ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών) 
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15)Αποδοχή κατανοµής ποσού 3.888€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για την κάλυψη των δαπανών 
καταβολής µισθωµάτων των χώρων στέγασης των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών έως και το Α΄ εξάµηνο 
έτους 2020 
(Α.Π.270710/2020)     
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
                              
16)Αποδοχή κατανοµής ποσού 551.842,50€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους το οποίο αποδίδεται ως 
4η, 5η, και 6η µηνιαία τακτική επιχορήγηση έτους 2020 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 
(Α.Π.270716/2020)     
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 

17)Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 845€ για τη µετάβαση του ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα  
στη Λειψία µέσω Βερολίνου, στις 12-14 Οκτωβρίου  2020, προκειµένου να συµµετάσχει: α) στα εγκαίνια της 
λειτουργίας   του νεοσύστατου γραφείου του Ελληνογερµανικού Ιδρύµατος Νεολαίας, τα οποία 
διοργανώνονται από το Οµοσπονδιακό Υπουργείο στη Γερµανία, αρµόδιο για θέµατα, ηλικιωµένων, γυναικών 
και νεολαίας,  και β) στο Ελληνογερµανικό Συνέδριο Φορέων 
(Α.Π.274717/2020)    
(Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων & ∆ιεθνών Σχέσεων) 
 

18)Έγκριση αποζηµίωσης της δαπάνης ποσού 280€ για την µετάβαση του ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης κ. 
Κωνσταντίνου Ζέρβα στην Αθήνα αεροπορικώς 01-02 Οκτωβρίου 2020, προκειµένου να συµµετάσχει ως 
οµιλητής στο συνέδριο µε τίτλο «The Fourth Sustainαbility Summit» 
(Α.Π.274715/2020)     
(Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων & ∆ιεθνών Σχέσεων) 
 

ΝΟΜΙΚΑ 
 
19)Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆.Θ. και της κα Γιαγτζή Παναγιώτας για το ποσό των 
1.227,60€ λόγω υλικών ζηµιών που υπέστη το όχηµά της µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΒΡ 2956 από πτώση 
βραχίονα δένδρου 
(Α.Π.271054/2020)   
(∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
                              
20)Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆.Θ. και του κ Κωνσταντινίδη Χρήστου για το ποσό των 
3.105,29€ λόγω υλικών ζηµιών που υπέστη το ∆.Χ. ταξί όχηµά του µάρκας TOYOTA COROLLA, µε αριθµό 
κυκλοφορίας TAE 4229 κατά τη διάρκεια εργασιών κοπής επικίνδυνων κλαδιών 
(Α.Π.271056/2020)   
(∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
 
 

21)Παροχή ή µη εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο για παράσταση στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
(διαδικασία εργατικών διαφορών) κατά τη δικάσιµο της 04-11-2020 και σε κάθε µετ΄αναβολή αυτής, για την 
εκδίκαση της µε ΓΑΚ 124115/2014 αγωγής των Γιαβορίδη Σπυρ. κλπ. (συνολικά 92) εναγόντων κατά του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.271130/2020)    
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
                              
22)α)Ανάκληση της µε αριθµ.211/26-02-2020 Α.Ο.Ε. η οποία αφορά «Παροχή εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο 
για παράσταση στον Άρειο Πάγο κατά τη δικάσιµο της 03-03-2019 και σε κάθε µετ΄αναβολή, προς 
εκπροσώπηση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ως υποστηρίζοντος την κατηγορία (νοµιµοποίηση εσόδων από 
εγκληµατικές δραστηριότητες) κατά των Αιτήσεων Αναιρέσεως Βασ. Παπαγεωργόπουλου και Μιχ. Λεµούσια  
που στρέφονται κατά της 251/2019 απόφασης του Πενταµελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης» και β) Παροχή 
εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο για παράσταση στον Άρειο Πάγο κατά την αναβολή της από 03-03-2020 
δικασίµου για 06-10-2020, προς εκπροσώπηση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ως υποστηρίζοντος την κατηγορία 
(νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες) κατά των αιτήσεων αναιρέσεως Βασ. 
Παπαγεωργόπουλου και Μιχ. Λεµούσια που στρέφονται κατά της 251/2019 απόφασης του Πενταµελούς 
Εφετείου Θεσσαλονίκης» 
(Α.Π.273865/2020)    
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
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∆ΩΡΕΕΣ 
 
23)Αποδοχή δωρεάς από το Σωµατείο PRAXIS εξοπλισµού για τις ανάγκες του Ανοιχτού Κέντρου Ηµέρας 
Αστέγων της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 
(Α.Π.268210/2020)  
(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας  & ∆ηµόσιας Υγείας)  
 
                              
24)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία ΑΣΠΙΣ ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 5.000τµχ υφασµάτινων µασκών οι οποίες θα 
διατεθούν σε σχολικές µονάδες και στη ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 
(Α.Π.271363/2020)  
(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας  & ∆ηµόσιας Υγείας)  
 
                                                                                                                                                        
25)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία ΑΡΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΠΕ µε δ.τ. ΑΡΝΟΣ ΕΠΕ 
α)παροχής αδειών πρόσβασης στην πλατφόρµα Public School των µαθητών Γυµνασίου & Λυκείου του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης και των αποφοίτων που επιθυµούν εκ νέου να λάβουν µέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις για το 
σχολικό έτος 2020-2021 και β) παροχής πρόσβασης στις ∆ηµοτικές Βιβλιοθήκες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.274211/2020)  
(∆/νση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού)  
 
                                                                                                                                                      
 

 
                 
                               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
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