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Σας προσκαλούμε την  Τετάρτη  9 Δεκεμβρίου 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 της 48ης συνεδρίασης

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

1)Επικύρωση  των  πρακτικών  αξιολόγησης  α)δικαιολογητικών  -  τεχνικών  προσφορών  και  β)οικονομικών
προσφορών του δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση
– καθαρισμό του δικτύου των ΟΜΒΡΙΩΝ υδάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 312.325€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π.341874/2020, 339575)
(Πρακτικά)    
 __________________________________________________________________________________
2)Επικύρωση  του  πρακτικού  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  οικονομικών  προσφορών  του
δημόσιου  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  της  μελέτης   με  τίτλο  «Μελέτη  για  τη
βελτιστοποίηση λειτουργίας κυκλοφοριακών κόμβων» π.α. 37.060,44€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π.342614/2020)
(Πρακτικό)    
 __________________________________________________________________________________
3)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης  δικαιολογητικών συμμετοχής  και οικονομικών  προσφορών του
δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις
αναβάθμισης γειτονιών Δήμου Θεσσαλονίκης (συμφωνία-πλαίσιο) – Τ.Π.» π.δ. 6.200.000€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π.342455/2020)
(Πρακτικό)    
 __________________________________________________________________________________
4)Επικύρωση του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για  την  ανάθεση  της  εργασίας  με  τίτλο  «Συντήρηση  και  επισκευή  των  ανελκυστήρων  στα  Δημοτικά
Καταστήματα και  στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης για τρία (3) έτη, π.δ.
205.507,68€ με Φ.Π.Α.» (άγονος και επανάληψη με τους ίδιους όρους)
(Α.Π.342759/2020)
(Πρακτικό)    
 __________________________________________________________________________________
5)α) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: “ Εργασίες  συντήρησης  οδικού δικτύου (συμφωνία-πλαίσιο)  -
Τ.Π.”, π.δ. 2.500.000€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π.343154/2020)
(Πρακτικό) 
 __________________________________________________________________________________
6)Επικύρωση  του  πρακτικού  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  οικονομικών  προσφορών  του
δημόσιου  ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την εκτέλεση του έργου «Ενεργειακή  αναβάθμιση  και
παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο σχολικό συγκρότημα επί της οδού Κλεάνθους 30,
Κάτω Τούμπα, Δήμου Θεσσαλονίκης» , π.δ. 6.332.461,55€ με Φ.Π.Α
(Α.Π.343324/2020)
(Πρακτικό)  
 __________________________________________________________________________________
7)Κατάρτιση όρων του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέου
χωνευτηρίου στα Κοιμητήρια Αναστάσεως του Κυρίου, Τ.Π.» π.δ. 33.999,99€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 342336/2020)
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών) 

8)Κατάρτιση  όρων  του  δημόσιου  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  «Διαμόρφωση
Δημοτικού Κτιρίου σε χώρο τεχνικής δημιουργίας για την εκπόνηση του ευρωπαϊκού έργου ”Pop-Machina”»,
π.δ. 65.000€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π.340417/2020)  
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 __________________________________________________________________________________
9)Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης  του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού  για την εκτέλεση του έργου
«Διαμόρφωση Δημοτικού Κτιρίου σε χώρο τεχνικής δημιουργίας για την εκπόνηση του ευρωπαϊκού έργου
”Pop-Machina”»  π.δ. 65.000€ με Φ.Π.Α.  
(Α.Π.340421/2020)   
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
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________________________________________________________________________________________
10)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού
με  τίτλο  “Προμήθεια  ανταλλακτικών  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  επισκευής  των  οχημάτων  και
μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 700.600€ με Φ.Π.Α. 24% (συμφωνία-πλαίσιο)” 
(Α.Π.341792/2020)   
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης) 
________________________________________________________________________________________
11)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για
την “Προμήθεια ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων
έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 700.600€ με  Φ.Π.Α. 24% (συμφωνία-πλαίσιο)”
(Α.Π.342405/2020)   
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης) 
________________________________________________________________________________________
12)α)  Έγκριση  της  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” (ΦΕΚ 55/τ.Α΄/11-3-2020), για την
ανάθεση με τίτλο «Προμήθεια είκοσι πέντε (25) ψηφιακών θερμομέτρων ανέπαφης μέτρησης για τις ανάγκες
της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 1.395€
(συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  24%)  β)Έγκριση  των  τεχνικών  προδιαγραφών  και  του  ενδεικτικού
προϋπολογισμού της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων γ)Έγκριση της ανάθεσης
με τίτλο  «Προμήθεια είκοσι πέντε (25) ψηφιακών θερμομέτρων ανέπαφης μέτρησης για τις ανάγκες της
Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης»,  συνολικού
ποσού  967,20€  συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  λόγω κατεπείγουσας ανάγκης βάσει του αρ. 32
παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το αρ. 43 παρ. 1 του Ν. 4605/20
(Α.Π.342396/2020)
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης) 
________________________________________________________________________________________
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

13)Έγκριση κατάρτισης σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους
2021
(Α.Π 343379/2020)
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)  
                                                                                                                                        __________
14)Έγκριση κατάρτισης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Θεσσαλονίκης, οικονομικού
έτους 2021
(Α.Π 343385/2020)
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)  
                                                                                                                                        __________
15)Έγκριση  σύνταξης  7ου σχεδίου  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  του  Δ.Θ.  οικονομικού  έτους  2020  με
σκοπό α) την είσπραξη έκτακτης επιχορήγησης του ΥΠΕΣ για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών
που  προκλήθηκαν  από  την  εμφάνιση  του  COVID-19  &  β)  την  ενίσχυση  λοιπών  ΚΑ  εξόδων  του
προϋπολογισμού
(Α.Π 343388/2020)
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)  
                                                                                                                                        __________
16) Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η Δήμου
Θεσσαλονίκης
(Α.Π.343720/2020)
(ΝΠΔΔ ΚΑΠΗ ΔΘ)
                                                                                                                                        __________
17) Διαγραφή οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
(Α.Π.339091/2020)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)  
                                                                                                                                        __________
18)Διαγραφή προστίμων αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου, από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους,
σύμφωνα με το άρθρο 50 του Ν.4257/2014
(Α.Π.342410/2020)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)  
                                                                                                                                        __________
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19)Έγκριση των υποβληθέντων δικαιολογητικών των δαπανών οι οποίες διενεργήθηκαν μέσω της παγίας
προκαταβολής του Δήμου Θεσσαλονίκης του οικονομικού έτους 2020
(Α.Π.342827/2020)
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)  
________________________________________________________________________________________
20)‘Εγκριση ανάκλησης  της  υπ'  αριθµ.  1071/2020 Απόφασης  της Οικονοµικής  Επιτροπής  που αφορά:  α)
απόδοση λογαριασµού του υπ’ αριθµ.6528/2020 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής (ΧΕΠ), ποσού διακο-
σίων ευρώ (200€) το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της 951/21-10-2020 Α.Ο.Ε. και β) απαλλαγή του υπο-
λόγου υπαλλήλου, κ. Χαράλαµπου Αµοιρίδη του Γεωργίου, που ορίστηκε για τη διαχείριση της δαπάνης (άρ-
θρο 32 παρ. 3 του Β.∆. 17/5-15-6-1959) 
(Α.Π.343326/2020)
(Δ/νση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού)  
________________________________________________________________________________________
21)Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της 6329/26-11-2020 απόφασης ένταξης πράξης για την «Ανάπλαση
ζώνης πρασίνου κατά μήκος των βυζαντινών τειχών (Οδός Επταπυργίου)» ποσού  687.177,75€
(Α.Π.342255/2020)
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης) 
________________________________________________________________________________________
22)Έγκριση αποδοχής της Δ΄ κατανομής ποσού 636.540€  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους
2020 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
(Α.Π.342248/2020)
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης) 
________________________________________________________________________________________
23)Έγκριση ανάκλησης της υπ΄ αριθμ. 1070/25-11-2020 Α.Ο.Ε λόγω αδυναμίας εκτέλεσής της εντός του
τρέχοντος οικονομικού έτους, που προκύπτει λόγω της αναστολής λειτουργίας των Κτηματολογικών Γραφεί-
ων της χώρας,  σε εφαρμογή των μέτρων και ρυθμίσεων για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού
(Α.Π.343367/2020)
(Δ/νση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών) 
________________________________________________________________________________________
ΝΟΜΙΚΑ

24)Παροχή εντολής στη Δ/νση Νομικής Υποστήριξης για λήψη απόφασης ως προς την άσκηση ή μη του ενδί-
κου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό 6600/2020 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης-Τμ. Θ', με την οποία έγινε δεκτή η από 21-10-2018 προσφυγή της εταιρείας με το δ.τ. «ΔΕΔ-
ΔΗΕ Α.Ε.» και ακυρώθηκαν αντίστοιχες εγγραφές της προσφεύγουσας στους βεβαιωτικούς καταλόγους του
Δήμου, όπως αναγράφονται στα σχετικά αποσπάσματα των καταλόγων, αναφορικά με τέλη καθαριότητας και
φωτισμού ετών 2013-2017 συνολικού ποσού 72.088,77€»
(Α.Π. 343197/2020)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)  
________________________________________________________________________________________
25)Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του κ. Καραμπά Ιωάννη για τη
χρηματική αποζημίωση αποκατάστασης ζημιών που υπέστη το Ι.Χ. όχημά του με αρ.κυκλοφορίας ΝΖΤ 4481
λόγω πρόσκρουσης κάδου απορριμμάτων στον καθρέφτη επί της οδού Γραβιάς 29 
(Α.Π. 343770/2020)
(Δ/νση Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων)
___________________________________________________________________________
ΔΩΡΕΕΣ

26)Αποδοχής δωρεάς από την εταιρία «Ε.Ι.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» προκειμένου να διατεθούν 3.000 τμχ μπι-
σκότα (ήτοι 217 κιβώτια), από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονί-
κης σε οικονομικά και κοινωνικά ευπαθείς κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενόψει των εορτών των Χρι-
στουγέννων, του Νέου Έτους και των Θεοφανείων
(Α.Π. 342727/2020)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας) 
                                                                                                                                        __________
27)Αποδοχή δωρεάς από το μη Κερδοσκοπικό σωματείο «Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης» προκειμένου να
διατεθούν  σοκολατάκια  (15κιβ),  αναψυκτικά  (19κιβ,  τσάι)  κασέρια  vegan  (360κιβ),  κρουασάν  (64κιβ),
παντεσπάνι  για  γλυκά (54κιβ),  ξηροί  καρποί  (116 κιβ),  γάλα (21 κιβ)  και  τσιπς (48 κιβ),  από τη Δ/νση
Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης σε οικονομικά και κοινωνικά ευπαθείς
κατοίκους  του Δήμου  Θεσσαλονίκης,  ενόψει  των  εορτών των  Χριστουγέννων,  του Νέου Έτους  και  των
Θεοφανείων καθώς και στο Υπνωτήριο Αστέγων
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(Α.Π. 342729/2020)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)  
                                                                                                                                        ___________
28)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία «Coca-Cola 3Ε Ελλάδος Α.Β.Ε.Ε.» προκειμένου να διατεθούν 5.508 τμχ
χυμοί ΑΜΙΤΑ 1lit, με γεύση πορτοκάλι, μήλο, βερίκοκο (ήτοι 459 κιβώτια) από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστα-
σίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης σε οικονομικά και κοινωνικά ευπαθείς κατοίκους του Δή-
μου Θεσσαλονίκης, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, του Νέου Έτους και των Θεοφανείων. 
(Α.Π. 342724/2020)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)  
                                                                                                                                                            _  
29)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία «KAFEA TERRA Food and Drinks S.A.» προκειμένου να διατεθούν από
τη Διεύθυνση  Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης σε οικονομικά ευπαθείς
κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, του Νέου Έτους και των Θεο-
φανείων
(Α.Π. 337104/2020)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)  
____________________________________________________________________                                       
30)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία «EURICOM HELLAS Α.Ε.» προκειμένου να διατεθούν 800 κιλά ρύζι από
τη Δ/νση Κοινωνικής  Προστασίας  και  Δημόσιας  Υγείας  του Δήμου Θεσσαλονίκης  σε οικονομικά ευπαθείς
κατοίκους  του Δήμου  Θεσσαλονίκης,  ενόψει  των  εορτών των  Χριστουγέννων,  του Νέου Έτους  και  των
Θεοφανείων
(Α.Π. 339533/2020)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)  
                                                                                                                                                                         

31)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.» προκειμένου να διατεθούν 5.500 τμχ γαλακτοκομικά
προϊόντα μακράς διάρκειας από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονί-
κης σε οικονομικά και κοινωνικά ευπαθείς κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενόψει των εορτών των Χρι-
στουγέννων, του Νέου Έτους και των Θεοφανείων 
(Α.Π. 343171/2020)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)  
________________________________________________________________________________________
32)Αποδοχή δωρεάς για τον εορταστικό διάκοσμο των Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς 2020 – 2021 
(Α.Π. 343848/2020)
(Δ/νση  Πολιτισμού & Τουρισμού)
________________________________________________________________________________________

                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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