
 

      
 

              

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                ΣΤΗΝ 44η 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 11 Νοεµβρίου 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.   : Μ. Σπανού 

Τηλ.   : 2313317769 

Fax         : 2313316101 

 

∆ήµος Θεσσαλονίκης 06/11/2020
Α. Π.: 319691

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 06.11.2020 15:06:14
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

ΑΠΟ
Maria
Spanou
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Επικύρωση αποµαγνητοφωνηµένων πρακτικών των υπ’ αριθµ. 42ης και 43ης συνεδριάσεων       

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1)α)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης  α)δικαιολογητικών-τεχνικών και β) οικονοµικών προσφορών του 
δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών εορταστικού διακόσµου και τοποθέτηση, 
εκτοποθέτηση, µεταφορά εορταστικών κατασκευών 2020» π.δ. 246.964,60€ µε ΦΠΑ 
(Α.Π.314001/2020 και 317991/2020) 
(Πρακτικά)  

 

 __________________________________________________________________________________             
2)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου  ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή –συντήρηση –αναβάθµιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων Σχολικών 
Κτιρίων ∆.Θ. έτους 2019» π.δ. 1.000.000€ µε ΦΠΑ και β) κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του 
παραπάνω διαγωνισµού 
(Α.Π.316033/2020) 
(Πρακτικό)  

 

 __________________________________________________________________________________            
3)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού 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. και β) κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω 
διαγωνισµού 

(Α.Π.317514/2020) 
(Πρακτικό)  

 

 __________________________________________________________________________________            
4)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «προµήθεια τροφίµων και βασικής υλικής συνδροµής της πράξης 
“Αποκεντρωµένες προµήθειες τροφίµων και ειδών ΒΥΣ, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών µέτρων 
2015-2016” στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράµµατος επισιτιστικής και βασικής υλικής βοήθειας που 
χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)» π.δ.112.906€ µε Φ.Π.Α 
13% & 24% και β) κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού 
(Α.Π.318223/2020) 
(Πρακτικό)  

      

5)α)Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε το 
άρθρο 32 παρ.2 εδαφ. γ του Ν.4412/2016 και το αρ. 10 παρ.3α και 3β της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
“Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και 
της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του”, για την «Προµήθεια προστατευτικών µέσων για την πρόληψη του 
κορωνοϊού COVID-19» π.δ. 28.794.90€ µε ΦΠΑ 6% και 24% β) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του 
ενδεικτικού προϋπολογισµού της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας και της ∆/νσης Παιδικών 
Σταθµών 
(Α.Π.317809/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

 

__________________________________________________________________________                        
6)Έγκριση ανάθεσης των υπηρεσιών απολύµανσης κτιρίων και οχηµάτων χρήσης, στα πλαίσια περιορισµού 
της εξάπλωσης του COVID-19” µε τη διαδικασία της διαπραγµάτευσης 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 “Κατεπείγοντα µέτρα αντιµετώισης των αρνητικών συνεπειών της εµφάνισης του 
κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020)  στην 
εταιρία “PEST & HEALTH- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ” 
 (Α.Π.319568/2020) 
(∆/νση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων) 
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ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

7)α)Καθορισµός των τελών στάθµευσης οχηµάτων έτους 2021 β) παραποµπή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
(Α.Π.317209/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
                              
8)α)Καθορισµός των τελών για χρήση των κοινοχρήστων χώρων έτους 2021 β) παραποµπή στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο 
(Α.Π. 316040/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
9)Έγκριση λογαριασµού Εσόδων – Εξόδων µηνός Ιουλίου 2020 του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.319264/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

 

__________________________________________________________________________                        
10)Έγκριση λογαριασµού Εσόδων – Εξόδων µηνός Αυγούστου 2020 του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.319365/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

 

__________________________________________________________________________                        
11)Έγκριση λογαριασµού Εσόδων – Εξόδων µηνός Σεπτεµβρίου 2020 του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.319255/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

 

__________________________________________________________________________                        
12)Έγκριση Ισολογισµού έτους 2019 του Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης» και µε δ.τ. Κ.Ε.∆.Η.Θ. 
(Α.Π.315793/2020)  

(Κ.Ε.∆.Η.Θ.) 
 
 

13)Έγκριση Απολογισµού και Ισολογισµού έτους 2019 του Ν.Π.∆.∆. Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.319534/2020)  

(Κ.Α.Π.Η.) 
 
 

14)Έγκριση Προϋπολογισµού και του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης έτους 2021 του ΝΠ∆∆ µε την 
επωνυµία «Οργανισµός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριµνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ) ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης» 
(Α.Π.316408/2020)  

(Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.)        
 

                              

15)Έγκριση Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης έτους 2021 του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία «∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο 
Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» 

(Α.Π.316834/2020) 
(∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός») 
 

 

16)Έγκριση Προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης, έτους 2021 του ΝΠ∆∆ µε την επωνυµία 
«∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» 
(Α.Π.316845/2020)  

(∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός») 
 

17)Αποδοχή της 11ης τακτικής επιχορήγησης ποσού 2.948.744,53€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
έτους  2020, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών 
(Α.Π.319335/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
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18)∆ιαγραφή των οφειλών των προστίµων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους 
(Α.Π.314351/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
         
                                                                                                                                                          
19)∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών συνολικού ποσού 1.229,10€ από τους οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους 
(Α.Π.317802/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
        
                                                                                                                                                          
20)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασµού για το υπ.αρ. 6255/2020 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής που αφορά 
την καταβολή ΦΠΑ για την προµήθεια ντιζελοκίνητων αστικών λεωφορείων από την εταιρεία περιορισµένης 
ευθύνης µε την επωνυµία «Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH» (Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών της 
Λειψίας) και β) απαλλαγή  υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης 
(Α.Π.317909/2020)  
(∆/νση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων)        
 

                                                                                                                                                     

21)α)Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής ποσού 200€ για την καταβολή παραβόλου που αφορά στην 
ανανέωση γνωστοποίησης λειτουργίας αθλητικής σχολής αντισφαίρισης στα γήπεδα πλησίον του «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
ΠΑΛΛΑΣ» και β) ορισµός υπολόγου υπαλλήλου διαχείρισης της δαπάνης 
(Α.Π.312494/2020)  

(∆/νση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού)        
 
 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
22)Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και της κ. Μιχαηλίδου Ευφροσύνης  
για το ποσό των 272,80€ λόγω υλικών ζηµιών που υπέστη το όχηµά της µε αρ. κυκλοφορίας ΝΑΝ 8269 από 
πτώση  δένδρου 

(Α.Π.315834/2020) 
(∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος)       
 
____________________________________________________________________________                       
23)Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και της κ. ∆ερµεντζόγλου Χριστίνας  
για το ποσό των 944,92€ λόγω υλικών ζηµιών που υπέστη το όχηµά της µε αρ. κυκλοφορίας ΝΚΚ 7554 από 
πτώση κλαδιών δέντρου 

(Α.Π.315850) 
(∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος)       
 
____________________________________________________________________________                       
24)Παροχή ή µη εντολής στην ∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης για αίτηση αναίρεσης κατά της υπ’ αριθµ. 
1772/2020 απόφασης του Τριµελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης και κατά του Αλεξάνδρου Κατσιώτη. 
(Α.Π.316737/2020) 
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 

 

____________________________________________________________________                            
∆ΩΡΕΕΣ 

 
25)Έγκριση αποδοχής δωρεάς ποσού 66.132,17€ του κ. Καραµανλίδη Χρήστου, που αφορά το έργο 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΡΙΕΖΩΤΟΥ» 
(Α.Π.319591/2020)  
(∆/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων)     
 

                                                                                                                                                      

 

                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γ030002
Spanou Maria
∆ήµος Θεσσαλονίκης


