
      
              

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                ΣΤΗΝ 34η 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 09 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.   : Κ.Λάµπρου 
Τηλ.   : 2313317787 
Fax         : 2313316101 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

  

Επικύρωση αποµαγνητοφωνηµένου πρακτικού της υπ΄αριθµ. 33ης  συνεδρίασης   

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης και επανάχρησης κτιρίου πρώην 
16ου ∆ηµοτικού Σχολείου στην οδό Μητσάκη 1» π.α. 839.370,37€ µε Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή µη του 
αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού 
(Α.Π.247462/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
                   _______       ___ 
2)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Εκτέλεση εργασιών σε σχολικά κτίρια για την έκδοση 
πιστοποιητικών πυρασφάλειας ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ Τ.Π.» π.δ. 3.499.999€ µε Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή µη του 
αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού 
(Α.Π.242562/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
                   _______       ___ 
3)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονοµικών 
προσφορών του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση εργασιών ηχητικής κάλυψης 
και µεγαφωνικών εγκαταστάσεων ενόψει των εορτασµών των επετείων της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου 
2021-2022, π.δ. 8.521,28€ € µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π.231649/2020 και 246688/2020) 
(Πρακτικά) 
 
 
 

4)Έγκριση α)της διενέργειας, β)των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισµού για 
την Ανάθεση Υπηρεσίας µε τίτλο: «Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών συµµόρφωσης των παιδικών χαρών και 
του εξοπλισµού καλαθόσφαιρας (µπασκέτες) του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», π.δ. 61.380,00€ µε Φ.Π.Α. 24%  
 (Α.Π. 250204/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                              
5)Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισµού για την Ανάθεση 
Υπηρεσίας µε τίτλο: «Έλεγχος και έκδοση πιστοποιητικών συµµόρφωσης των παιδικών χαρών και του 
εξοπλισµού καλαθόσφαιρας (µπασκέτες) του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», π.δ. 61.380,00€ µε Φ.Π.Α. 24% 
(Α.Π. 250200/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                              
6)Ανάκληση της υπ’ αρ. 65/22-01-2020 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά συγκρότηση επιτροπής 
διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθµιση και Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιµες 
Πηγές Ενέργειας στο Σχολικό Συγκρότηµα επί της οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούµπα, ∆ήµου Θεσσαλονίκης» 
συνολικού προϋπολογισµού 6.085.107,59€ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) 
(Α.Π. 247682/2020) 
(∆/νση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 
 
                              
7)Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 670/31-07-2020 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά «Συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
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προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες της ∆/νσης Παιδικών Σταθµών και των Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, π.δ. 1.527.006,02€» ως προς το αναπληρωµατικό µέλος της επιτροπής 
(Α.Π. 228732/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                              
8)Κήρυξη της δηµόσιας πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης και 
λειτουργίας του υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης ως άγονης και 
επανάληψή της µε τους ίδιους όρους 
(Α.Π. 248818/2020)                       
(Πρακτικό) 
 
 
                              
9)Κατακύρωση αποτελέσµατος της δηµόσιας πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την εκποίηση εγκαταστάσεων 
οχηµάτων και µεταφορά τους σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) 
(Α.Π. 248817/2020)                       
(Πρακτικό) 
 
 
                              
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
 
10)Αποδοχή χρηµατοδότησης της 4584/27-08-2020 απόφασης ένταξης πράξης, ανάπλασης πάρκου στη 
συµβολή των οδών Μ.Μπότσαρη και Ηλέκτρας ποσού 884.000€ 
(Α.Π. 248117/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
                                                                                                                                                         
11)Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηµατοδοτούµενης πρότασης µε τίτλο 
«NATURAL: Nature-based solutions for urban air quality and climate change towards social equity, health and 
wellbeing» (NATURAL: Πράσινες Λύσεις για την ποιότητα του αστικού αέρα και της κλιµατικής αλλαγής µε 
στόχευση την κοινωνική ισότητα, υγεία και ευηµερία), στο πλαίσιο του προγράµµατος «Horizon 2020», µε 
ενδεικτικό προϋπολογισµό για το ∆Θ 250.000€ 
(Α.Π. 242425/2020) 
(∆/νση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού και Τ.Π.Ε.) 
 
                              
12)Έγκριση Γ΄αναµόρφωσης προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ∆ήµου Θεσσαλονίκης έτους 2020 
(Α.Π. 248985/2020)                       
(Ν.Π.∆.∆. Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) 
 
 
                              
13)Έγκριση Γ΄αναµόρφωσης προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆. Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Θεσσαλονίκης έτους 2020  
(Α.Π. 249967/2020)                       
(Ν.Π.∆.∆. Κ.Α.Π.Η.) 
 
 
                              
14)Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 20.000€ χορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων σε άπορους δηµότες και 
πολύτεκνους 
(Α.Π. 241715/2020) 
(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας) 
 
 
                                                                                                                                                         
15)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασµού για το υπ’ αριθ. 4819/2020 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για 
την αµοιβή του ελεγκτή δόµησης για τον αρχικό έλεγχο της υπ’ αριθ. 39/2017 οικοδοµικής άδειας µε τίτλο 
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ∆ΙΘΕΣΙΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΚΑΠΕΤΑΝ ΑΓΡΑ» β) και απαλλαγή του υπόλογου 
διαχείρισης της δαπάνης 
(Α.Π. 171312/2020)  
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(∆/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
  
 
                              
16)∆ιαγραφή συνολικού ποσού 166,18€ που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους για 
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και αφορά µεταφορά επισφαλούς από τη ∆ΕΗ  
(Α.Π. 242378/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
                                                                                                                                                     
17)∆ιαγραφή των οφειλών των προστίµων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους  
(Α.Π. 243265/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
 
                              
18)Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, από τραπεζοκαθίσµατα σε εφαρµογή του Ν. 4688/2020 
(Α.Π. 247710/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
                              
19)Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, από τραπεζοκαθίσµατα σε εφαρµογή του Ν. 4688/2020 
(Α.Π. 249353/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
                              
ΝΟΜΙΚΑ 
 
20)Παροχή εντολής στη ∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης για άσκηση ή µη αγωγής κατά της «ΕΥΑΘ Α.Ε.» 
(Α.Π. 246660/2020)                       
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
 
                              
21)Παροχή εντολής στη ∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου έφεσης κατά της υπ’ 
αριθµ. 98/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 244780/2020)                       
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
 
                              
22)Παροχή εντολής στη ∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης για άσκηση ή µη ανακοπής κατά της υπ’ αριθµ. 
960/2020 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε κατόπιν αίτησης της ΟΕ µε την 
επωνυµία «Ε.ΜΠΡΑΒΟΣ-Ι.ΜΠΡΑΒΟΣ ΟΕ»  
(Α.Π. 221527/2020)                       
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
 
                              
23)Παροχή εντολής στη ∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης για άσκηση ή µη ανακοπής κατά της υπ’ αριθµ. 
972/2020 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε κατόπιν αίτησης της «LIFE 
SCIENCE CHEMILAB AE»  
(Α.Π.221526/2020) 
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
 
                                                                                                                                                         
24)Έγκριση της από 04-09-2020 µηνυτήριας αναφοράς του ∆ήµου Θεσσαλονίκης κατ’ αγνώστων δραστών και 
παντός υπευθύνου, σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 248582/03-09-2020 έγγραφο της ∆/νσης Βιώσιµης  
Κινητικότητας 
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(Α.Π. 250430/2020)                       
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
                             
∆ΩΡΕΕΣ 
 
25)Αποδοχή δωρεάς της εταιρίας ΕΛΑΙΣ-Unilever Hellas A.E. τριών συσκευών πλυντηρίων και τριών συσκευών 
στεγνωτηρίων, επαγγελµατικής χρήσεως, µάρκας Maytag, συνολικής αξίας 11.000€, κατ’ εκτίµηση, καθώς και 
τη δωρεάν τροφοδοσία απορρυπαντικών και µαλακτικών για την κάλυψη των πλύσεων που θα 
πραγµατοποιούνται στο Κοινωνικό Πλυντήριο 
(Α.Π. 233295/2020)                       
(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας) 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 

 
                 
                               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
Lamprou Konstantina
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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