
     

           
                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                ΣΤΗΝ 1η 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 13 Ιανουαρίου 2021 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 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης 
Οικονομικής Επιτροπής & 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Ταχ. Δ/νση : Β. Γεωργίου Α’ 1
Ταχ. Κώδικας             : 54636
Πληρ. : Ζ.Καραγιάννη
Τηλ. : 2313317790
Fax      : 2313316101



2

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 53ης συνεδρίασης έτους 2020

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
 
1) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση-Καθαρισμό του δικτύου των ομβρίων υδάτων του Δήμου 
Θεσσαλονίκης» π.δ. 312.325€ με Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω 
διαγωνισμού
(Α.Π.4452/2021)                                                                                                              
(Πρακτικό)                                                                                                                          
__________________________________________________________________________           
2) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια σειρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας, για τις ανάγκες του Δήμου 
Θεσσαλονίκης» π.δ. 119.040€ με Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω 
διαγωνισμού
(Α.Π.4629/2021)                                                                                                              
(Πρακτικό)                                                                                                                           
__________________________________________________________________________________           
3) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β)οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη «Συντήρηση – επισκευή και 
πιστοποίηση λειτουργίας του εξοπλισμού του δημοτικού δικτύου σταθμών ελέγχου ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και μετεωρολογικών παραμέτρων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος», 
π.δ. 82.757,60€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π.362931/2020 & 4239/2021)
(Πρακτικά)    
__________________________________________________________________________________           
4) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β)οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου ανοικτού επαναληπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών 
καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου 
Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του για δύο (2) έτη για τα είδη µε α/α 2,3,4,5,6 και 7 του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού», π.δ. 360.221,43€ µε Φ.Π.Α.
(Α.Π.358616/2020 & 365186/2020)
(Πρακτικά)    
 __________________________________________________________________________________           
5) Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μηχανήματος θρυμματισμού ογκωδών (σπαστήρα), π.δ. 
852.764€ μη επιβαρυνόμενου με Φ.Π.Α. 
(Α.Π.347809/2020)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)    
 __________________________________________________________________________________           
6) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μηχανήματος θρυμματισμού ογκωδών (σπαστήρα) για 
είκοσι τέσσερις μήνες, π.δ. 852.764,00€ μη επιβαρυνόμενου με Φ.Π.Α.
(Α.Π.347808/2020)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)    
 __________________________________________________________________________________           
7) Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων (RFID) στην Κεντρική 
Βιβλιοθήκη και στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ.186.000€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π.361098/2020)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)    
__________________________________________________________________________           
8) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων (RFID) στην Κεντρική 
Βιβλιοθήκη και στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ.186.000€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 361043/2020)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)    
__________________________________________________________________________           
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9) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Ανάθεση υποστηρικτικών αρχιτεκτονικών και συγκοινωνιακών μελετών 
(συμφωνία-πλαίσιο)», π.α. 74.152€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π.3812/2021)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)    
 __________________________________________________________________________________           
10) Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ενίσχυση ηλεκτροφωτισμού υπαίθριων αθλητικών 
εγκαταστάσεων» π.δ. 620.268€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π.2444/2021)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)    
 _____
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
11) Έγκριση του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης με την επωνυμία 
“Κ.Ε.ΔΗ.Θ.” για το οικονομικό έτος 2021
(Α.Π.4799/2021)
(Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)  
________________________________________________________________________________________
12) Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης μετά του πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών 
αποτελεσμάτων της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης με την επωνυμία “Κ.Ε.ΔΗ.Θ.” για το 
οικονομικό έτος 2021
(Α.Π.4804/2021)
(Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)  
________________________________________________________________________________________
13) Έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης με την 
επωνυμία “Κ.Ε.ΔΗ.Θ.” για το οικονομικό έτος 2021
(Α.Π.4807/2021)
(Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)  
________________________________________________________________________________________
14) Διαγραφή οφειλών των προστίμων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς βεβαιωτικούς  
καταλόγους
(Α.Π.552/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)  
________________________________________________________________________________________
15) Διαγραφή οφειλών των προστίμων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς βεβαιωτικούς  
καταλόγους.
(Α.Π.3088/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)  
________________________________________________________________________________________
16) Διαγραφή οφειλών που βεβαιωθήκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους για Τέλη Καθαριότητας 
και Φωτισμού(ΔΤ) μη Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 
(Α.Π.4756/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)  
________________________________________________________________________________________
17) Διαγραφή βεβαιωμένου συνολικού ποσού 550€ από οφειλές τροφείων σχολικής χρονιάς 2020-2021 
(Α.Π.4037/2021)
(Διεύθυνση Παιδικών Σταθμών)  
________________________________________________________________________________________
18) Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού έτους 2021, ποσού
Α) 125.000€ για την οργάνωση του κύκλου εκδηλώσεων του Τµήµατος Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και 
Φεστιβάλ, πλην του Φεστιβάλ των 56ων ∆ηµητρίων
Β) 180.000€ για την υλοποίηση εκδηλώσεων – συναυλιών του Τμήματος Δημοτικών Μουσικών Σχημάτων
Γ) 151.000€ για την οργάνωση του κύκλου δράσεων του Τμήματος Τουρισμού
(Α.Π.4471/2021)
(Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού)  
________________________________________________________________________________________
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

19) Πρόσληψη εποχικού προσωπικού κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού και ΤΕ Διοικητικού, με σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου,  σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 4764/2020
(Α.Π.3884/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας)  
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________________________________________________________________________________________
20) Πρόσληψη εποχικού προσωπικού κατηγορίας ΥΕ εργατών περισυλλογής αδέσποτων ζώων με σύμβαση 
εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 4764/2020 
(Α.Π.4737/2021)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος)  
________________________________________________________________________________________
21) Πρόσληψη εποχικού προσωπικού κατηγορίας ΥΕ εργατών καθαριότητας, ΔΕ οδηγών και ΔΕ χειριστών 
μηχανημάτων έργου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 4764/2020
(Α.Π.4993/2021)
(Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων)
         
22) Πρόσληψη εποχικού προσωπικού ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, ΥΕ Oικοδόμων, ΔΕ Τεχνιτών 
Υδραυλικών, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων και ΠΕ Γεωπόνων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, 
σύμφωνα με το άρθρο 175 του Ν. 4764/2020
(Α.Π.5017/2021)
(Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων)
         

ΔΩΡΕΕΣ
23) Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας “Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων Α.Ε.” (νερά, χυμούς, μάσκες, 
μπλουζάκια) στο πλαίσιο των τακτικών αιμοδοσιών της δημοτικής τράπεζας αίματος για το έτος 2021
(Α.Π. 366188/2020)
(Αυτοτελές Τμήμα Εθελοντισμού, Νεολαίας και Διοικητικής Βοήθειας)  
_____          

                                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
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