
 

      
 

              

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

                ΣΤΗΝ 49η   ΕΚΤΑΚΤΗ 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 ∆ευτέρα 07 ∆εκεµβρίου 2020 και ώρα 11:00΄πµ στην έκτακτη συνεδρίαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής η οποία θα πραγµατοποιηθεί δια περιφοράς (µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου), 

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 04/12/2020
Α. Π.: 343978
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

                              

1)α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε 
το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ. Γ’ του Ν.4412/2016, το άρθρο 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” (ΦΕΚ 55/τεύχος Α΄/11-3-2020) και του άρθρου 7 
παρ. 2, του ΦΕΚ 4899/τεύχος Β’/6-11-2020 «Ειδικές ρυθµίσεις ως προς την αντιµετώπιση πληθυσµών Ροµά, 
αστέγων, τοξικοεξαρτηµένων ατόµων και ατόµων σιτιζοµένων σε οργανωµένα συσσίτια κατά το χρονικό 
διάστηµα περιορισµού της κυκλοφορίας» και την υπ’ αρ. 12857/335196/25-11-2020 Απόφαση ∆ηµάρχου 
(Α∆Α: 9ΛΚΧΩΡ5-6Ξ9),  για την προµήθεια ειδών σίτισης (τρόφιµα-συσκευασίες µεταφοράς φαγητού) µε σκοπό 
τη στήριξη των ευπαθών οµάδων λόγω επειγουσών αναγκών του Covid-19, συνολικού προϋπολογισµού 
δαπάνης 22.056,25€ µε Φ.Π.Α. 13% και 24% β) έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών (σύµφωνα µε  την υπ’ 
αριθµ. 2/2020 µελέτη) της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας, Τµ. Κοινωνικής Πολιτικής και 
Ισότητας των Φύλων γ) έγκριση ανάθεσης της προµήθειας, συνολικού ποσού 21.536,20 €  συµπ. Φ.Π.Α. 13% 
και 24% 
(Α.Π.342420/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 __________________________________________________________________________________            
2) Έγκριση υποβολής πρότασης στο στεγαστικό πρόγραµµα για αιτούντες διεθνή προστασία ESTIA 2021 σε 
συνέχεια της ΑΠ 2422/30-11-2020 πρόσκλησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για την συνέχιση 
υλοποίησης του χρηµατοδοτούµενου Έργου Φιλοξενίας Προσφύγων µε τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, 
Collaboration, Thessaloniki) - ΕSTIA  
(Α.Π.343487/2020)  

(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας)  

                         

3)Έγκριση της συνέχισης µίσθωσης διαµερισµάτων στο πλαίσιο του στεγαστικού προγράµµατος ESTIA για 
τους αιτούντες διεθνή προστασία έως 31/12/2021  
(Α.Π.343485/2020)  

(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)   

                              

Η έκτακτη συνεδρίαση πραγµατοποιείται 

Θέµα 1ο 

α. σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. 12857/335196/25-11-2020 Απόφασης ∆ηµάρχου µε την οποία επισηµάνθηκε η 

έκτακτη ανάγκη στήριξης των ευπαθών οµάδων, των αστέγων, των απόρων της πόλης, ωφελούµενων των 

συσσιτίων Ιερών Ναών της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, µουσικών του δρόµου, έκτακτων δοµών 

φιλοξενίας, ωφελουµένων συσσιτίων του Συλλόγου Αδελφότητας Κυριών Θεσσαλονίκης καθώς και 

ανήµπορων ωφελουµένων του Προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» 

β. λόγω της ανάγκης προµήθειας τροφίµων, τα οποία µετά τη χρήση των µαγειρείων του παιδικού σταθµού 

Μ. Αλέξανδρου της ∆/νσης Παιδικών Σταθµών, θα παρέχονται ως µαγειρεµένα γεύµατα στις ευπαθείς οµάδες 

και άπορους της πόλης, η παρασκευή και η διανοµή των οποίων (γευµάτων) θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο 

δυνατόν (Α.Π.343652/2020) 

Θέµατα 2ο,3ο  

λόγω λήξης του έτους 2020 και επειδή επίκεινται οι απαραίτητες ενέργειες από το Υπουργείο Μετανάστευσης 

και Ασύλου καθώς και από όλους τους εταίρους του προγράµµατος ώστε να µην διακινδυνεύσει η συνέχιση 

του προγράµµατος “REACT” (Α.Π.343833/2020) 

 

                                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
Spanou Maria
∆ήµος Θεσσαλονίκης


