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Σας προσκαλούµε την Τετάρτη 18 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: 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Επικύρωση αποµαγνητοφωνηµένων πρακτικών της υπ’ αριθµ. 44ης συνεδρίασης       

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1)Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 965/29-10-2020 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά «Συγκρότηση 
Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Ανάθεση 
των υπηρεσιών: Παροχής υποστήριξης δράσεων διάχυσης και επικοινωνίας των χρηµατοδοτούµενων δράσεων 
– έργων α) ΤΕΒΑ β) 2050 CliMobCity γ) Momentum και δ) Med Pearls – και Ανάθεση υπηρεσιών και Εκπόνηση 
Σχεδίου ∆ράσης (Action Plan) για το χρηµατοδοτούµενο έργο 2050 CliMobCity του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», π.δ. 
101.649,45€ µε Φ.Π.Α.» 
(Α.Π.321746/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)     

 

 __________________________________________________________________________________             
2)α)Επικύρωση του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την προµήθεια οχηµάτων για την κάλυψη αναγκών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, π.δ. 26.040€ µε 
ΦΠΑ και β)Ματαίωση του εν λόγω διαγωνισµού, επειδή απέβη άγονος 
(Α.Π.321662/2020) 
(Πρακτικό)    

 

 __________________________________________________________________________________            
3)α) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκοµιδής απορριµµάτων 
χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt) και 770 λίτρων (lt), κάδων µικροαπορριµµάτων χωρητικότητας 110 λίτρων 
(lt) και ανοξείδωτων κάδων µικροαπορριµµάτων χωρητικότητας 110 λίτρων (lt) για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης 
Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης” π.δ. 724.904€ µε Φ.Π.Α. 
(Τµήµατα 3 και 4 του ενδεικτικού προϋπολογισµού) και β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του 
παραπάνω διαγωνισµού 
(Α.Π.324311/2020) 
(Πρακτικό)     

 

 __________________________________________________________________________________            
4)α) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 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€ µε Φ.Π.Α. 24% και 
β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού 
(Α.Π.325937/2020) 
(Πρακτικό)      

 

 __________________________________________________________________________________            
5)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συµµετοχής και οικονοµικών προσφορών για τη σύναψη 
δηµόσιας σύµβασης για την ανάθεση της «Μελέτης Αποκατάστασης Οξειδωµένων Μεταλλικών Στοιχείων 
Φέροντος Οργανισµού Σχολικού Γυµναστηρίου στην Αναξιµάνδρου 79, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ, π.α. 
49.857,90€ µε Φ.Π.Α.» 
(Α.Π.325347/2020) 
(Πρακτικό)    

      

6)Μετάθεση ηµεροµηνίας αποσφράγισης του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση 
του έργου «Ολοκληρωµένες παρεµβάσεις αναβάθµισης γειτονιών ∆ήµου Θεσσαλονίκης» -Τ.Π (συµφωνία 
πλαίσιο) π.δ. 6.200.000€ µε Φ.Π.Α.   
(Α.Π.326320/2020) 
(∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων) 
__________________________________________________________________________                        
7)Έγκριση όρων διεξαγωγής µειοδοτικής δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου µε σκοπό τη στέγαση και 
λειτουργία του ΚΕΠ 0236πγ στην ∆΄ ∆ηµοτική Κοινότητα του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.326685/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
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__________________________________________________________________________                        
8)Έγκριση όρων διεξαγωγής φανερής µειοδοτικής δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και 
λειτουργία της Περιφερειακής Βιβλιοθήκης Μαρτίου 
(Α.Π.326688/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
__________________________________________________________________________                        
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
9)∆ιαγραφή των οφειλών των προστίµων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους 
(Α.Π.321742/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)    
                                                                                                                                                          
10)∆ιαγραφή των οφειλών των προστίµων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους 
(Α.Π.321744/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)    
        
 

11)Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, από τραπεζοκαθίσµατα σε εφαρµογή του Ν. 4688/2020 
(Α.Π.299981/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)    
         
                                                                                                                                                         
12)Απαλλαγή ενιαίων ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και φωτισµού επιχειρήσεων που διακόπτουν τη 
λειτουργία τους λόγω µέτρων αποτροπής διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 
(Α.Π.326275/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)    
                                                                                                                                                          
13)Σύνταξη 6ου σχεδίου αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆.Θ. οικονοµικού έτους 2020 µε σκοπό 
1) την εγγραφή νέου Κ.Α. του σκέλους των εσόδων και εξόδων λόγω απόφασης χρηµατοδότησης του 
ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ για τον σύνθετο ανοιχτό αρχιτεκτονικό διαγωνισµό προσχεδίων ενός σταδίου µε τίτλο ‘’ 
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ  ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
40 ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ’’     
2) την είσπραξη έκτακτης επιχορήγησης του ΥΠΕΣ µε σκοπό την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών 
που προκλήθηκαν από την εµφάνιση του COVID-19 
3) την εγγραφή νέων ΚΑ του σκέλους των εσόδων και εξόδων λόγω συµµετοχής σε πρόγραµµα επιχορήγησης 
του ΟΑΕ∆ για την απασχόληση µακροχρονίων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών 
4) την εγγραφή νέου Κ.Α. του σκέλους των εσόδων λόγω απόφασης χρηµατοδότησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ για το έργο ‘’Αποκατάσταση ∆ιατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου’’ 
5) την εγγραφή νέων ΚΑ του σκέλους των εσόδων και εξόδων για την εφαρµογή του νέου 
χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος του Υπ. Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων ‘’Οικονοµική Στήριξη 
Οικογενειών µε παιδιά Προσχολικής Ηλικίας’’ 
6) την εγγραφή νέου ΚΑ του σκέλους των εσόδων νέου χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος ‘’FOOD TRAILS’’, 
πόρων Ε.Ε.  
7) την ενίσχυση λοιπών ΚΑ εσόδων και εξόδων του προϋπολογισµού 
(Α.Π. 325537/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)    
         
                                                                                                                                                          
14)Τροποποίηση της 646/2020 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά «Έγκριση σχεδίου 
προϋπολογισµού εξόδων της Γ’ Κοινότητας για το οικονοµικό έτος 2021 και παραποµπή στο Τµήµα 
Προϋπολογισµού και Οικονοµικής Πληροφόρησης για ένταξή του στο Ενιαίο Σχέδιο Προϋπολογισµού  ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης», σύµφωνα µε την 28/2020 Απόφασης της Γ΄ Κοινότητας 
(Α.Π. 325627/2020) 
(∆/νση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων)   
                                                                                                                                                     
15)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασµού του υπ΄αριθµ.5581/2020 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 
450€ το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της µε αριθµ.806/16-09-2020 Α.Ο.Ε. 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)απαλλαγή του υπολόγου διαχείρισης 
της δαπάνης 
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(Α.Π.322738/2020) 
(∆/νση Βαφοπούλειου και Πνευµατικών Ιδρυµάτων)       
____________________________________________________________________________                       
16)α)Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 39.600€ 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) 
ορισµός υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης. 
(Α.Π.326200/2020) 
(∆/νση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων)       
____________________________________________________________________________                       
17)Αποδοχή χρηµατοδότησης πoσού 13.000.000€ για την υλοποίηση αναπτυξιακών επενδυτικών έργων 
αστικής ανάπλασης στους παλαιούς Στάβλους Παπάφη 
(Α.Π.324724/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)       
____________________________________________________________________________                       
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
18)Συµβιβαστικός καθορισµός τιµής µονάδος οικοπεδικών τµηµάτων  της ιδιοκτησίας (46) κατά την 5104/84 
ΠΤΑΑ και (3) κατά την 5104α/1996 ΠΤΑΑ συνολικού εµβαδού 15,20τµ τα οποία αποζηµιώθηκαν από το ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης για λογαριασµό της υπόχρεας ιδιοκτησίας µε α/α (56) κατά την 5104/84 ΠΤΑΑ και µε α/α (4) 
κατά  την 5104α/1996 ΠΤΑΑ 
(Α.Π.314891/2020) 
(∆/νση ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών)       
____________________________________________________________________                            
∆ΩΡΕΕΣ 

 
19)Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 329/08-04-2020 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά «Αποδοχή 
δωρεάς από το ίδρυµα Μποδοσάκη 50 χειροκίνητων ψεκαστήρων πλάτης 16 λίτρων και 2000 φορµών µίας 
χρήσης, συµβάλλοντας στον αγώνα της για την αντιµετώπιση του COVID-19», ως προς τον αριθµό των 
φορµών µίας χρήσης του Ιδρύµατος Μποδοσάκη, από 2.000 σε 680 
(Α.Π.322735/2020)  
(∆/νση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού)     
                                                                                                                                                      
20)Ανάκληση της υπ’ αρ. 371/29-04-2020 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά «Αποδοχή δωρεάς 
από τον οργανισµό «Hellenic Trade Council» (HETCO) από κοινού  µε την εταιρεία Amani Swiss 50.000 
µασκών µιας χρήσης για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών προστασίας του στελεχιακού δυναµικού των 
υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης» 
(Α.Π.324672/2020)  
(Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων)     
                                                                                                                                                     
21)Αποδοχή δωρεάς από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ 800 συσκευασιών 
(500γρ.) ζυµαρικά τα οποία θα διατεθούν από τη ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας σε 
ωφελούµενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου 
(Α.Π.323538/2020)  
(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας)     

                                                                                                                                                      

22)Αποδοχή δωρεάς από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την εγκατάσταση ενός ειδικού ανελκυστήρα-αναβατόριο στο 
Ειδικό Ψυχαγωγικό Κέντρο ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Ατόµων για την κάλυψη των αναγκών της ∆/νσης 
Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας  
(Α.Π.323456/2020)  
(∆/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
Athanasiadou Aglaia
∆ήµος Θεσσαλονίκης


