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Σας προσκαλούµε την Τρίτη 22 ∆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: 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

Επικύρωση αποµαγνητοφωνηµένων πρακτικών της 51ης συνεδρίασης 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σήµανσης» για την κάλυψη 
της ανάγκης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ώστε να εξοπλιστούν τα συνεργεία των τεχνικών διευθύνσεων του 
∆ήµου για δύο (2) έτη π.δ. 842.263,80€ µε Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του 
παραπάνω διαγωνισµού 

(Α.Π.356112/2020) 
(Πρακτικό)     
 __________________________________________________________________________________           
2)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια, εγκατάσταση και παρακολούθηση ολοκληρωµένου συστήµατος συναγερµού για τις κτιριακές 
µονάδες της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», π.δ.14.619,60€ µε Φ.Π.Α. και 
β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού 

(Α.Π.353514/2020) 
(Πρακτικό)     
 __________________________________________________________________________________           
3)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης α)δικαιολογητικών - τεχνικών και β)οικονοµικών προσφορών 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. 355748/2020) 
(Πρακτικό)     
__________________________________________________________________________             

4)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών - τεχνικών και β)οικονοµικών προσφορών του 
δηµόσιου  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια σειρήνων συναγερµού Πολιτικής Άµυνας, 
για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τµήµατος Πολιτικής Προστασίας», π.δ. 119.040€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 352370 & 354875/2020) 
(Πρακτικά)     
 __________________________________________________________________________________            
5)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών - τεχνικών και β)οικονοµικών προσφορών 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 δράσης (Action Plan) για το 
χρηµατοδοτούµενο έργο 2020 CliMobCity του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», π.δ. 101.649,45€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 347592 & 356156/2020) 
(Πρακτικά)      
 __________________________________________________________________________________            
6)Εξέταση ένστασης της εταιρίας “ΙΜΠΕΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” 
κατά της υπ΄ αριθµ. 971/29-10-2020 απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά “Επικύρωση των 
πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β)οικονοµικών προσφορών του 
δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια λιπαντικών και αναλωσίµων υγρών για 
την κάλυψη των αναγκών της ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης», π.δ. 74.125,96€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π.356851/2020) 
(Πρακτικό)      
 __________________________________________________________________________________            
7)Έγκριση α) διενέργειας β) των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια υπαίθριων προκατασκευασµένων οστεοθηκών, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τµήµατος 
∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης»,π.δ 73.507,20 € µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π.353803/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)  
 __________________________________________________________________________________            
8)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
υπαίθριων προκατασκευασµένων οστεοθηκών, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης 
Κοιµητηρίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», π.δ 73.507,20€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π.353801/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)   
              
9)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του δηµόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού 
για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου π.δ. 
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2.200.000,01€ (µε Φ.Π.Α. 24%) συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης ποσού 144.805,25€ (µε 
Φ.Π.Α. 24%)» της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος 
(Α.Π.355098/2020)    
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)  
________________________________________________________________________________________ 

10)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δηµόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου 
π.δ. 2.200.000,01€ (µε Φ.Π.Α. 24%) συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος προαίρεσης ποσού 144.805,25€ 
(µε Φ.Π.Α. 24%)» της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος  
(Α.Π.355097/2020)    
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) ν 
              
11)Κατάρτιση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού  διαγωνισµού 

για την “Προµήθεια ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης  π.δ. 1.340.338,32 € µε το Φ.Π.Α. 24%”  
(Α.Π.356320/2020)    
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)  
________________________________________________________________________________________ 
12)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού  διαγωνισµού 
για την “Προµήθεια ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχηµάτων και 
µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης  π.δ. 1.340.338,32 € µε το Φ.Π.Α. 24%” 
(Α.Π.355087/2020)    
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)   
____________________________________________________________________________________            
13)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του δηµόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισµού 
ια την «Ανάθεση υπηρεσιών περισυλλογής, στειρώσεων, περίθαλψης και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων», 
προϋπολογισµού δαπάνης 599.996,32€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  
(Α.Π.356319/2020)    
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)    
              
14)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισµού για 
την «Ανάθεση υπηρεσιών περισυλλογής, στειρώσεων, περίθαλψης και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων», 
προϋπολογισµού δαπάνης 599.996,32€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% µε κριτήριο κατακύρωσης 
την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει τιµής 
(Α.Π.356318/2020)    
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)   
____________________________________________________________________________________            
15)Έγκριση ακύρωσης µερικώς της διενέργειας του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την “Προµήθεια 
αθλητικού εξοπλισµού και εξοπλισµού γυµναστικής», προϋπολογισµού δαπάνης 47.031,40€ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%’’ και  επανάληψής του από τη διαδικασία της δηµοσίευσης 
(Α.Π.356324/2020)    
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)   
____________________________________________________________________________________            
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
16)Πρόσληψη εποχικού προσωπικού, κατηγορίας  ΠΕ και ΤΕ,  µε σύµβαση εργασίας  ορισµένου χρόνου,  
σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 4722/15-9-2020 (ΦΕΚ 177, τεύχος Α’) 
(Α.Π.356525/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)   
              
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

17) Έγκριση λογαριασµού εσόδων – εξόδων µηνός Οκτωβρίου 2020 του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.356322/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)   
________________________________________________________________________________________ 
18) Έγκριση λογαριασµού Εσόδων – Εξόδων  µηνός Νοεµβρίου 2020 του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.356321/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης)   
________________________________________________________________________________________ 

19) Έγκριση ισολογισµού έτους 2019 του Νοµικού Προσώπου «Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.» 
(Α.Π.355497/2020) 
(Ν.Π.∆.∆. Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) 
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20)Έγκριση του προϋπολογισµού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.∆.∆. “Κέντρο Πολιτισµού Θεσσαλονίκης¨ 
οικονοµικού έτους 2021” 
(Α.Π.356238/2020) 
(Ν.Π.∆.∆. Κέντρο Πολιτισµού)  
                                                                                                                                         
21)Έγκριση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης του Ν.Π.∆.∆. “Κέντρο Πολιτισµού Θεσσαλονίκης¨ 
οικονοµικού έτους  2021” 
(Α.Π.356238/2020) 
(Ν.Π.∆.∆. Κέντρο Πολιτισµού)  
                                                                                                                                         
22)∆ιαγραφή οφειλών τελών καθαριότητας και φωτισµού µη ηλεκτροδοτούµενων χώρων από τους 
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους  
(Α.Π.356643/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)     

                                     

23)∆ιαγραφή  οφειλών προστίµων που προβλέπονται στον κανονισµό καθαριότητας έτους 2019 από τους 
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
(Α.Π.353745/2020)  
(∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας)   

                                             

24)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. και β) απαλλαγής του υπολόγου διαχείρισης 
της δαπάνης 
(Α.Π.355057/2020) 
(∆/νση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού)   
________________________________________________________________________________________ 

25)α) Έγκριση απόδοσης λογαριασµού του µε αριθµό 5634/2020 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, το 
οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της µε αριθµό 827/23-9-2020 Α.Ο.Ε., για την πληρωµή στα ΕΛ.ΤΑ. της 
διακίνησης της αλληλογραφίας του ∆.Θ. και β) απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης                        
(Α.Π.356303/2020) 
(∆/νση ∆ιαφάνειας και Εξυπηρέτησης ∆ηµοτών)   
              
ΝΟΜΙΚΑ 

26)Παροχή ή µη εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο για τη νοµική υποστήριξη υπαλλήλου και την κάλυψη των 
εξόδων εκπροσώπησής του ενώπιον του Β’ Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση 
της υπόθεσης την 08-01-2021 και σε κάθε άλλη δικάσιµο µελλοντική, κατόπιν διακοπής ή αναβολής 
εκδίκασης της υπόθεσης και έως την τελεσιδικία αυτής   
(Α.Π. 351440/2020) 
(∆/νση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων)   
________________________________________________________________________________________ 

27)Παροχή ή µη εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο για τη νοµική υποστήριξη υπαλλήλου και την κάλυψη των 
εξόδων εκπροσώπησής της ενώπιον του Β’ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Θεσσαλονίκης κατά τη συζήτηση 
της υπόθεσης την 15-1-2021 και σε κάθε άλλη δικάσιµο µελλοντική, κατόπιν διακοπής ή αναβολής εκδίκασης 
της υπόθεσης και έως την τελεσιδικία αυτής  
(Α.Π. 354871/2020) 
(∆/νση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων)   
________________________________________________________________________________________ 
28)Παροχή ή µη εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο Αθηνών, προκειµένου να παραστεί για λογαριασµό του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης ενώπιον του Β΄ Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 12-01-2021 και σε κάθε µετ’ 
αναβολή αυτής, κατά την εκδίκαση της υπ’ αριθ. 2665/2017 έφεσης του ∆ιαµέλα Αθανάσιου κατά της υπ’ 
αριθµ. 522/2017 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (καταλογιστικής πράξης) και 
κατά του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.352907/2020) 
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης)    
___________________________________________________________________________ 

29)Παροχή ή µη εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο Αθηνών για παράσταση και εκπροσώπηση του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης στο Συµβούλιο της Επικρατείας (Β’ Τµήµα) στην εκδίκαση της µε αριθµό κατάθεσης 726/2020 
αίτησης αναίρεσης που άσκησε ο ∆ηµόπουλος Κωνσταντίνος του Αθανασίου κατά της υπ’ αριθ. 2043/2019 
απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, κατά του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και κατά του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου» 
(Α.Π.352910/2020) 
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης)   
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________________________________________________________________________________________ 
30)Παροχή εντολής ή µη στη ∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης για άσκηση ανακοπής κατά της υπ' αριθ. 
1582/2020 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε την οποία διατάζεται ο ∆ήµος 
Θεσσαλονίκης να πληρώσει στην ετερόρρυθµη εταιρία µε την επωνυµία «ΝΙΚΟΣ ΜΙΓΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» 
κεφάλαιο, τόκους και δικαστική δαπάνη, 
(Α.Π.356846/2020) 
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης)  
              
31)Παροχή ή µη εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο για τη νοµική υποστήριξη στον πρώην Αντιδήµαρχο κ. Αθ. 
Παππά για τις υπηρεσίες που θα του προσφέρει κατά τη δίκη ενώπιον του Γ΄ Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου 
Θεσσαλονίκης καθώς και κάθε άλλης διαδικαστικής πράξης ή υπηρεσίας που τυχόν παρασχεθεί µέχρι την 
τελεσιδικία της υποθέσεώς του 
(Α.Π.357211/2020) 
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης)  
              
∆ΩΡΕΕΣ 

32)Αποδοχή δωρεάς  από την «Ελληνική Εταιρία Ενέργειας ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ» κάλυψης γεύµατος, κόστους 
2.370€ πλέον ΦΠΑ, σε 300 οικονοµικά και κοινωνικά ευπαθείς κατοίκους του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, το οποίο 
θα πραγµατοποιηθεί, την παραµονή Πρωτοχρονιάς από τη ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, στο περίπτερο 2 της ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 350402/2020) 
(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας)   
___________________________________________________________________                     

33)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία «∆ΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ» 354 διπλών συσκευασιών γιαουρτιών Vitaline 
(200γρ.) και 1442 τριπλών συσκευασιών γιαουρτιών ‘’Μικρές Οικογενειακές Φάρµες’’ προκειµένου να 
διατεθούν από τη ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε οικονοµικά 
και κοινωνικά ευπαθείς κατοίκους του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, του 
Νέου Έτους και των Θεοφανείων 
(Α.Π. 350405/2020) 
(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας)   

              

34)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία «VIVILAD – ΚΑΡΙΕΡΑ Α.Ε.» 220 τµχ (3 κιβώτια) παιδικά ρούχα, 
συνολικής αξίας 2.500€ προκειµένου να διατεθούν από τη ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε οικονοµικά και κοινωνικά ευπαθείς οικογένειες µε παιδιά του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, του Νέου Έτους και των Θεοφανείων. 
(Α.Π. 354102/2020) 
(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας)   
________________________________________________________________________________________ 
35)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ» 80 κιβωτίων «Mythos Ice» προκειµένου να 
διατεθούν από τη ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε οικονοµικά 
και κοινωνικά ευπαθείς κατοίκους του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, του 
Νέου Έτους και των Θεοφανείων 
(Α.Π. 354100/2020) 
(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας)  
              
36)Σύσταση επιτροπής δωρεών, για τις δωρεές που θα προκύψουν και θα αφορούν την περίοδο των 
Χριστουγέννων 2020-2021 σύµφωνα µε το άρθρο 3Α του Ν.4182/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 
µέχρι σήµερα 
(Α.Π. 356326/2020) 
(∆/νση Πολιτισµού-Τουρισµού) 
                       

 
                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ 

ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
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