
     

           
                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                ΣΤΗΝ 47η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς 

Τα τακτικά μέλη κ.κ.
Π. Λεκάκη, Δ. Ακριτίδου, 
Δ. Δαγκλή, 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, Δήμαρχο
κ. Δ. Τσαβλή, Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
Αντιδημάρχους
Εντεταλμένες/ους Συμβούλους
κ. Ε. Φωτόπουλο, Γενικό Γραμματέα
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων
    

   

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 25 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 ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών των υπ’ αριθμ. 45ης, 46ης συνεδριάσεων

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
1) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών και β)οικονομικών 
προσφορών του  δημόσιου διεθνούς ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
(4) μικρών λεωφορείων ΑμεΑ για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 319.920€
(Α.Π.328002/2020, 330387/2020)
(Πρακτικά)   

 __________________________________________________________________________________           
2) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών και β)οικονομικών 
προσφορών του  δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών διατροφής 
για τις ανάγκες της Δ/νσης Παιδικών Σταθμών και των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 1.527.006,02€
(Α.Π.306508/2020, 330009/2020)
(Πρακτικά)   

 __________________________________________________________________________________           
3) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών και β)οικονομικών 
προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και παρακολούθηση 
ολοκληρωμένου συστήματος συναγερμού για τις κτιριακές μονάδες της Δημοτικής Πινακοθήκης του Δήμου 
Θεσσαλονίκης», π.δ. 14.619,60€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π.328153/2020, 331652/2020)
(Πρακτικά) 

 __________________________________________________________________________________           
4) Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 796/16-09-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: 
Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονομικών 
προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού προσβασιμότητας ΑμεΑ στα σχολεία (ΕΣΠΑ)» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κατασκευών και 
Συντηρήσεων, π.δ. 120.797,00€ με Φ.Π.Α. 13% και μόνο ως προς τη συμμετοχή των εταιριών 1)ΜΠΙΜΠΙΚΑΣ 
ΛΟΥΚΑΣ και 2)ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗ ΙΚΕ
(Α.Π.330312/2020)
(1481,1482/2020 αποφάσεις της Α.Ε.Π.Π.)

 __________________________________________________________________________________           
5) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονομικών 
προσφορών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση 
εξοπλισμού προσβασιμότητας ΑμεΑ στα σχολεία (ΕΣΠΑ)» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κατασκευών και 
Συντηρήσεων, π.δ. 120.797€ με Φ.Π.Α., σε συμμόρφωση με την υπ΄αριθμ. 1481,1482/2020 απόφαση της 
Α.Ε.Π.Π. 
(Α.Π.331433/2020, 331544/2020)
(Πρακτικά)  

   
6) Κατάρτιση όρων & τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της απρόσκοπτης, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των Κεντρικών 
Υποδομών Πληροφορικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 252.960€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π.329727/2020)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

__________________________________________________________________________                      
7) Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή 
υπηρεσιών υποστήριξης της απρόσκοπτης, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των Κεντρικών Υποδομών 
Πληροφορικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 252.960€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π.329728/2020)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
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__________________________________________________________________________                      
8) Έγκριση της ανάθεσης των υπηρεσιών απολύμανσης κτιρίων και οχημάτων χρήσης από τον Δήμο 
Θεσσαλονίκης, 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 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020)  στην εταιρία “PEST & HEALTH- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ”  για την κατηγορία (2)  και με την  διαδικασία κλήρωσης για την κατηγορία (1)
(Α.Π.331039/2020)
(Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων)   

     
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

9) Αποδοχή επιχορήγησης  ποσού  449.540€ από το Υπουργείο Εσωτερικών και το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 
για την κάλυψη κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(ΚΔΑΠ)
(Α.Π. 329078/2020)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)    
       
                                                                                                                                                       
10) α)Έγκριση έκδοσης δύο (2) χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής i) Ποσού 8.146€ και ii) Ποσού 47.760€ 
για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των επιβατικών αυτοκινήτων, δίκυκλων, λεωφορείων, φορτηγών 
οχημάτων και τρίκυκλων, ιδιοκτησίας Δήμου Θεσσαλονίκης και β)ορισμός υπολόγων υπαλλήλων διαχείρισης 
των δαπανών
(Α.Π. 331791/2020)
(Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων)   
        
                                                                                                                                                       
11) α) Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 15€ για την καταβολή δαπάνης που 
απαιτείται για την παραλαβή κτηματολογικού διαγράμματος από το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης και 
β) ορισμός υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης
(Α.Π.326590/2020)
(Δ/νση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών)   

                                                                                                                                                       
12)α) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αριθμ.6528/2020 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής  
ποσού 200€ το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της 951/21-10-2020 Α.Ο.Ε. για την καταβολή δαπάνης εξόφλησης 
παραβόλου, υπέρ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την ανανέωση λειτουργίας της αθλητικής σχολής 
κολύμβησης του Δήμου Θεσσαλονίκης  και β) απαλλαγή του υπολόγου διαχείριση της δαπάνης
(Α.Π.329082/2020)
(Δ/νση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού)          

13) Απαλλαγή τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου λόγω των μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19
(Α.Π.325300/2020)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)  

                                                                                                                                                       
14) Διαγραφή οφειλών για χρήση κοινόχρηστου χώρου από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους
(Α.Π.326691/2020)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)  
 
                                                                                                                                                       
15) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 7.812€, σε βάρος του Κ.Α 6471.01.01  «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» της  υπηρεσιακής μονάδας  15.005,  της Δ/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων, του σκέλους των 
εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2020, για την πραγματοποίηση  βιντεοσκοπημένης 
μουσικής εκδήλωσης του συνθέτη Γιώργου Καζαντζή και εξαμελούς ορχήστρας, που θα πραγματοποιηθεί στον 
εσωτερικό χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Θεσσαλονίκης-Casa Bianca στις 8 Δεκεμβρίου 2020.
(Α.Π. 331807/2020)
(Δ/νση Βιβλιοθηκών και Μουσείων )   
____________________________________________________________________________                      
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ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

16) Παροχή ή μη εντολής στον εξωτερικό δικηγόρο Θεσσαλονίκης Φίλιππο Μπουρντένα (ΑΜ ΔΣΘ 8604) 
σύνταξης και κατάθεσης τριών (3) αιτήσεων άρθρου 6 παρ. 3 μ. 2664/1998 ενώπιον του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, έρευνας επτά ΚΑΕΚ, εγγραφή διορθωτικής 45/576 πράξης εφαρμογής και λοιπών 
ενεργειών όσον αφορά διόρθωση αρχικών κτηματολογικών εγγραφών για ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης στον Δήμο Καλαμαριάς»
(Α.Π.325085/2020)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)   
   
____________________________________________________________________                        

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γ030002
Karagianni Zoi
∆ήµος Θεσσαλονίκης


