
      
 

              

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
                ΣΤΗΝ 36η 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 23 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.   : Γ. Παπασουλιώτης 
Τηλ.   : 2313317785 
Fax         : 2313316101 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

  

Επικύρωση αποµαγνητοφωνηµένου πρακτικού της υπ΄αριθµ. 35ης  συνεδρίασης   

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
1)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών του δηµόσιου ηλεκτρονικού 
διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού για το «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα Εξυπηρέτησης του 
Πολίτη»,για τις ανάγκες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, π.δ. 410.435,00€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π.258320/2020)     
(Πρακτικό) 
 

2)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονοµικών 
προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια εντύπων (λειτουργικών & καλλιτεχνικών) και 
λαβάρων για τις ανάγκες του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, για το Β’ εξάµηνο του 2020», π.δ.41.877,65€ µε ΦΠΑ 24% 
(Α.Π.260657/2020 & 239161/2020)     
(Πρακτικά) 
 

3)Εξέταση της υπ΄ αριθµ. 261434/15-9-2020 ένστασης, της εταιρίας µε την επωνυµία “ΑDVANCED BUILDING 
CONTRACTORS IKE”, κατά του άρθρου 6 παρ.Γ2 της υπ' αρ.39/2020 διακήρυξης επαναληπτικής πλειοδοτικής 
δηµοπρασίας για την παραχώρηση του δικαιώµατος εκµετάλλευσης και λειτουργίας του υπόγειου σταθµού 
αυτοκινήτων στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.262349/2020 & 263626/2020)     
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης & ∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων & Πόρων) 
 
                                                                                                                                                          
4)Επικύρωση του πρακτικού της επαναληπτικής δηµόσιας πλειοδοτικής δηµοπρασίας για την παραχώρηση του 
δικαιώµατος εκµετάλλευσης και λειτουργίας του υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.265538/2020)    
(Πρακτικό) 
 

5)Κατάρτιση όρων δηµοπράτησης 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.137850/2020)   
(∆/νση Αστικού Σχεδιασµού & Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 
                                                                                                                                                          
6)Έγκριση ανάθεσης της διαδικασίας µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε το 
άρθρο 32 παρ. 2 εδάφιο γ του Ν. 4412/2016 της "Προµήθειας και τοποθέτησης ελαφρών διαχωριστικών σε 
χώρους σχολικών κτιρίων του ∆.Θ. για τη δηµιουργία αιθουσών" λόγω Covid-19 
(Α.Π.266216/2020)   
(∆/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων) 
 
                                                                                                                                                          
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
 
7)Έγκριση προγραµµατικής σύµβασης για την παροχή τεχνικής βοήθειας στη διαδηµοτική συνεργασία των 
∆ήµων Λάρισας, Αγιάς, Φαρσάλων, Ελασσόνας, Κιλελέρ στο πεδίο του εσωτερικού ελέγχου στα πλαίσια του 
έργου τεχνικής βοήθειας για την επίτευξη χρηστής διακυβέρνησης που πραγµατοποιείται από το Συµβούλιο της 
Ευρώπης σε συνεργασία µε την ΕΕΤΑΑ 
(Α.Π.259224/2020)     
(Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου) 
 
                                                                                                                                                          
8)∆ιαγραφή των οφειλών των προστίµων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους 
(Α.Π.263855/2020)    
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων & Πόρων) 
 
                                                                                                                                                        
9)∆ιαγραφή των οφειλών των προστίµων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους   
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(Α.Π.263467/2020)     
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων & Πόρων) 
 
                                                                                                                                                          
10)∆ιαγραφή συνολικού ποσού 169,76€ που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους για 
Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), Τέλη Καθαριότητας - Φωτισµού (∆Τ) και ∆ηµοτικό Φόρο (∆Φ) και αφορά 
µεταφορά επισφαλούς από τη ∆ΕΗ. 
(Α.Π.264895/2020)     
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων & Πόρων) 
 
                              
11)α)Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 30.000€ για την πληρωµή στα  ΕΛ.ΤΑ. 
της δαπάνης της διακίνησης της αλληλογραφίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και β)ορισµός υπολόγου διαχείρισης 
της δαπάνης. 
(Α.Π.266654/2020)   
(∆/νση ∆ιαφάνειας & Εξυπηρέτησης ∆ηµοτών) 
 
                              
12)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασµού του υπ’ αριθ. 4436/2020 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 
124€ το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της µε αριθµό 549/24-06-2020 Α.Ο.Ε. για την εξόφληση της αµοιβής του 
Ελεγκτή ∆όµησης για τον έλεγχο εφαρµογής της υπ αριθ. 120799/19-5-2020 Οικοδοµικής Άδειας µε τίτλο 
«ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ Ο∆ΩΝ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ- ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ» και β)απαλλαγή τoυ υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης. 
(Α.Π.263784/2020)    
(∆/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων) 
 
                              
13)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασµού του υπ’ αριθ. 1976/2020 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 
115€ το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της µε αριθµό 241/11-3-2020 Α.Ο.Ε. για την πληρωµή του διοικητικού 
τέλους επεξεργασίας αιτήµατος χρήσης ραδιοσυχνότητας στην Ε.Ε.Τ.Τ. και β)απαλλαγή τoυ υπολόγου 
διαχείρισης της δαπάνης. 
(Α.Π.266433/2020)     
(Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας) 
 
                              
14)Απαλλαγή τoυ υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης του υπ’ αριθ. 3707/2019 Χρηµατικού Εντάλµατος 
Προπληρωµής ποσού 560€ το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της µε αριθµό 260/08-05-2019 Α.Ο.Ε. για την 
πληρωµή παραβόλου για την έκδοση άδειας λειτουργίας της Αποθήκης ∆’ του Ο.Λ.Θ.  
(Α.Π.266743/2020)     
(∆/νση Πολιτισµού - Τουρισµού) 
 
                              
15)Έγκριση της αποζηµίωσης δαπάνης ποσού 430€  για τη  µετάβαση του ∆ηµάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα 
στην Αθήνα, αεροπορικώς, στις  24-25 Σεπτεµβρίου 2020 για να συναντηθεί µε τον Αντιπρόεδρο της 
κυβέρνησης κ. Παναγιώτη Πικραµµένο και µε την Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας κ. Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, 
για θέµατα που άπτονται των συµφερόντων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης   
(Α.Π 266419/2020) 
(Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων & ∆ιεθνών Σχέσεων) 
 
                              
16)Έγκριση αποδοχής της ένατης τακτικής επιχορήγησης ποσού 2.948.744,53€ από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2020, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών. 
(Α.Π.261314/2020)     
(∆/νση Οικονοµικής & Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
                              
ΝΟΜΙΚΑ 
 
17)Παροχή εντολής στη ∆/νση Νοµικής Υποστήριξης περί άσκησης ή µη ενδίκων µέσων για λογαριασµό του 
∆ήµου κατά της υπ’ αριθ. 3016/2020 απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου –Τµήµα Ι΄. 
(Α.Π.264728/2020)   
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
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18)Παροχή εντολής στη ∆/νση Νοµικής Υποστήριξης περί άσκησης ή µη ανακοπής κατά της µε αριθµό 
1029/2020 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε κατόπιν αίτησης της Αλεξίας 
Καραµίνη. 
(Α.Π.264761/2020)    
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
                              
19)Παροχή εντολής στη ∆/νση Νοµικής Υποστήριξης περί άσκησης ή µη ενδίκων µέσων κατά της µε αριθµό 
4711/2020 απόφασης ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τµήµα ΙΒ’ Μονοµελές). 
(Α.Π.265364/2020)    
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
                              
20)Παροχή εντολής στη ∆/νση Νοµικής Υποστήριξης περί άρσης ή µη προσηµείωσης υποθήκης επί ακινήτου 
του Μιχαήλ Ρωµαντζή του Ορέστη 
(Α.Π.265523/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων & Πόρων) 
 
                              
21)Παροχή εντολής στη ∆/νση Νοµικής Υποστήριξης περί κατάθεσης ή µη στο αρµόδιο δικαστήριο αίτησης 
καθορισµού τιµής µονάδας αποζηµίωσης για ιδιοκτησίες που ρυµοτοµούνται για την εφαρµογή του σχεδίου 
πόλης µετά την έκδοση του από 4-12-2017 Π.∆. (ΦΕΚ 299/τ.ΑΑΠ/29-12-2017) και την σύνταξη της 7959/2019 
ΠΤΑΑ για τη διάνοιξη και τη δηµιουργία χώρου πρασίνου της οδού Στρυµώνος στην περιοχή της Άνω Πόλης. 
(Α.Π. 186215/2020)  
(∆/νση ∆όµησης & Πολεοδοµικών Εφαρµογών) 
 
                              
∆ΩΡΕΕΣ 
 
22)Αποδοχή δωρεάς από τους κ. Αριστείδη και Γεώργιο Μπασµαδέλη ενός έργου του εικαστικού (ζωγράφου 
και χαράκτη) Τάκη Τσεντεµαΐδη για τη συλλογή της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π.261891/2020)  
(∆/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων)  
 
                              
23)Αποδοχή δωρεάς επίπλων από την εταιρεία «Κ2-Contract Furniture» µέσω του δικτύου κοινωνικής 
αλληλεγγύης και αρωγής για τις ανάγκες εύρυθµης λειτουργίας του Ανοιχτού Κέντρου Ηµέρας Αστέγων της 
∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας. 
(Α.Π.262767/2020)  
(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας  & ∆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
Balaska Eleftheria
∆ήµος Θεσσαλονίκης


