
 

      
 

              

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                ΣΤΗΝ 48η 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 02 ∆εκεµβρίου 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.   : Α. Αθανασιάδου 

Τηλ.   : 2313317768 

Fax         : 2313316101 

 

∆ήµος Θεσσαλονίκης 27/11/2020
Α. Π.: 337697
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Επικύρωση αποµαγνητοφωνηµένων πρακτικών της 47ης συνεδρίασης     

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών και β)οικονοµικών 
προσφορών του συνοπτικού διαγωνισµού µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση 
σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 για την ανάθεση εργασιών µεταφοράς µουσικών οργάνων, 
αντικειµένων & έργων τέχνης, για τις ανάγκες υλοποίησης εκδηλώσεων της ∆/νσης Πολιτισµούς & Τουρισµού 
και της ∆/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων, π.δ. 29.042,80€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π.335804/2020) 
(Πρακτικό)    

 

 __________________________________________________________________________________             
2) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών και β)οικονοµικών 
προσφορών του  ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Αναβάθµιση – 
Επέκταση του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Οικονοµικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.), π.δ. 
1.295.800€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π.331896/2020, 334400/2020) 
(Πρακτικά)    

 

 __________________________________________________________________________________            
3) Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης α)δικαιολογητικών συµµετοχής και β)οικονοµικών προσφορών του 
του δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Βελτιστοποίηση & Επέκταση 
υφιστάµενου δικτύου ποδηλατόδροµου», π.δ. 1.285.000€ µε Φ.Π.Α.  
(Α.Π.335480/2020) 
(Πρακτικό)  
 
 __________________________________________________________________________________            
4)Έγκριση ανάθεσης της προµήθειας µε τίτλο «Προµήθεια προστατευτικών µέσων για την πρόληψη του 
κορωνοϊού COVID-19» µε τη διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης βάσει του αρ. 32 παρ. 2 περ. γ. του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
συµπληρώθηκε από το αρ. 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019, π.δ. 28.794,90€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 6% 
και 24% 
(Α.Π.336606/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)  
 
                              
5)Κατάρτιση όρων & τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια 
«Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & ετοίµου χλοοτάπητα», π.δ. 67.954,27€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π.337195/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)   
 
                              
6)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης, του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την 
προµήθεια «Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & ετοίµου χλοοτάπητα», π.δ. 67.954,27€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π.337193/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)   
 
                              
7)Έγκριση α)της διενέργειας, β)των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισµού για 
την «Ανάθεση Υπηρεσιών για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)», π.δ. 
74.400€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 
(Α.Π.337247/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)    
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8)Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  του συνοπτικού διαγωνισµού, για την «Ανάθεση 
Υπηρεσιών για την εκπόνηση του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχηµάτων (Σ.Φ.Η.Ο.),  π.δ. 74.400€ µε 
Φ.Π.Α. 24% 
(Α.Π.337248/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)  
 
                              
9)Αίτηµα εξαίρεσης της κ. Καλαµάκη Μαρίας από τακτικό µέλος της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του 
δηµόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισµού για την «Προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού 
προσβασιµότητας ΑµεΑ στα σχολεία (ΕΣΠΑ)» για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων, 
π.δ. 120.797€ µε Φ.Π.Α. 13% 
(Α.Π.333027/2020) 
(Αίτηµα)  
 
__________________________________________________________________________________            
10)Αίτηµα εξαίρεσης του Ε. Μάµµου από Πρόεδρος (αναπληρωµατικό µέλος) της επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια (4) µικρών 
λεωφορείων ΑµεΑ για τις ανάγκες της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, π.δ. 319.920€ 
(Α.Π.333033/2020) 
(Αίτηµα)   
 
__________________________________________________________________________                       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 

11) Υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης στο πρόγραµµα «∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2020  
στο πλαίσιο της υπ’ αριθµ. 7970/16-11-2020 πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου 
(Α.Π. 333534/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)     
        
                                                                                                                                                          
12)Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης ποσού 1.366.632,65€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών 
που προκλήθηκαν από την εµφάνιση του κορονοϊού COVID-19  
(Α.Π. 336600/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)    
         
                                                                                                                                                          
13)α) Έγκριση απόδοσης λογαριασµού του υπ’ αριθµ.6987/2020 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής  ποσού 
200€ το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της 1028/11-11-2020 Α.Ο.Ε. για την καταβολή παραβόλου που αφορά 
στην ανανέωση γνωστοποίησης λειτουργίας αθλητικής σχολής αντισφαίρισης στα γήπεδα πλησίον του 
«ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΠΑΛΛΑΣ»  και β) απαλλαγή του υπολόγου διαχείριση της δαπάνης 
(Α.Π.334149/2020)  
(∆/νση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού)           
 
 

14)∆ιαγραφή οφειλών τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης από τους οριστικούς 
βεβαιωτικούς καταλόγους 
(Α.Π.334183/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)   
 
                                                                                                                                                         
15) ∆ιαγραφή οφειλών για χρήση κοινόχρηστου χώρου από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
(Α.Π.334185/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)   
  
                                                                                                                                                          
16) ∆ιαγραφή οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
(Α.Π. 333053/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)    
 
____________________________________________________________________________                       
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17)∆ιαγραφή οφειλής για τέλη καθαριότητας και φωτισµού (∆Τ) µη ηλεκτροδοτούµενων χώρων από τους 
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους  
(Α.Π.333508/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)    
 
                                                                                                                                                          
∆ΩΡΕΕΣ 
18)Αποδοχή δωρεάς των εταιρειών ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΑ Α.Ε., Α.Ε. Τσιµέντων ΤΙΤΑΝ, 
ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ-COSMOTE A.E., Japan Τobacco International Hellas S.A., ISOMAT A.B.E.E. 
BIOMHXANIA ∆ΟΜΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ, DHL Express (Hellas) SA, που αφορά στην κάλυψη 
δαπανών του εορταστικού διακόσµου για τα Χριστούγεννα 2020 - Πρωτοχρονιά 2021 και στην κάλυψη 
δαπανών για την προµήθεια ειδών για τα «Χριστουγεννιάτικα Κουτιά», συνολικού ποσού 58.000€, πλέον 
Φ.Π.Α.  
(Α.Π. 337404/2020) 
(∆/νση Πολιτισµού και Τουρισµού)   
 
____________________________________________________________________                            
19)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία «Μύλοι Λούλη Α.Ε.» 200 κιλών αλέυρι (1Kg/τεµ) προκειµένου να 
διατεθούν από τη ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε οικονοµικά 
ευπαθείς κατοίκους του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, του Νέου Έτους και 
των Θεοφανείων 
(Α.Π. 336474/2020) 
(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας)   
____________________________________________________________________                            
20)Αποδοχή δωρεάς από τον ΟΠΑΠ 5.400 φιαλών αντισηπτικού υγρού των 400ml προκειµένου να διατεθούν 
για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών εγκαταστάσεων και των υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης   
(Α.Π. 337612/2020) 
(Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας)   
 
____________________________________________________________________                            

 

 

                                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


