
     

           
                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                ΣΤΗΝ 2η 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 20  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. : Κ.Λάμπρου
Τηλ. : 2313317787
Fax      : 2313316101
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 1ης συνεδρίασης έτους 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
1)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου συνοπτικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση του σκάμματος του θαλάσσιου τείχους παρά την οδό 
Μητροπόλεως στο Ιστορικό Κέντρο» π.δ. 74.350€ με Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του 
παραπάνω διαγωνισμού 
(Α.Π.10430/2021)                                                                                                             
(Πρακτικό)                                                                                                                       
__________________________________________________________________________           
2)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού (συμφωνία πλαίσιο) για την εκτέλεση του έργου «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης 
γειτονιών Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 6.200,000€ με Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του 
παραπάνω διαγωνισμού
(Α.Π.11214/2021)                                                                                                             
(Πρακτικό)                                                                                                                       
__________________________________________________________________________           
3)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια λιπαντικών και 
αναλωσίμων υγρών για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών 
Απορριμμάτων για το διάστημα 20 μηνών, π.δ.74.125,96€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π.365268/2020, 6011/2021)                                                                                                              
(Πρακτικά)                                                                                                                           
__________________________________________________________________________________           
4)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της 
απρόσκοπτης, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των κεντρικών υποδομών πληροφορικής του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, π.δ. 252.960€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π.4556/2021 & 6340/2021)
(Πρακτικά)    
__________________________________________________________________________________           
5)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, 
φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων & βελτιωτικών υλικών», π.δ. 33.472,11€ με Φ.Π.Α. 13% και 24%
(Α.Π.10389/2021 & 11176/2021)
(Πρακτικά)    
__________________________________________________________________________________           
6)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών 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.7188/2021)
(Πρακτικό)    
 __________________________________________________________________________________           
7)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του 
δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή νέου χωνευτηρίου στα Κοιμητήρια 
Αναστάσεως του Κυρίου» π.δ. 33.999,99€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π.10559/2021)
(Πρακτικό)    
 __________________________________________________________________________________           
8)Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 744/28-08-2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 
«α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υδραυλικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών των 
Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης» και β)κατακύρωση του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού» 
ως προς το γ΄ σκέλος αυτής
(Α.Π.10870/2021)
(Πρακτικό)    
 __________________________________________________________________________________           
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9)Τροποποίηση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού  
διαγωνισμού για την «Προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γυμναστικής», π.δ. 47.031,40€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ως προς το άρθρο 3.4 της υπ’ αριθμ. 41/2020 διακήρυξης σε 
συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 1599/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Π.7660/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)    
__________________________________________________________________________           
10)Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1112/09-12-2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 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)”, ως προς την αντικατάσταση του τακτικού 
μέλους (Γραμματέα) της επιτροπής διαγωνισμού  
(Α.Π. 9184/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)    
__________________________________________________________________________           
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

11)Έγκριση Ισολογισμού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. ¨Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης¨ Δήμου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.8248/2021)
(Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης)  
________________________________________________________________________________________
12)Έγκριση επιχορήγησης ποσού 32.400€ για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού 
καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα Δημόσια ΙΕΚ και 
τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κατά το χρονικό διάστημα από 15/09/2020 έως και 31/12/2020 
(Α.Π.7639/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)  
________________________________________________________________________________________
13) Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην πρόσκληση H2020-LC-GD-2020 του προγράμματος 
Horizon 2020
(Α.Π.7061/2021)
(Διεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Τ.Π.Ε.)  
________________________________________________________________________________________
14) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα Horizon 2020, στην πρόσκληση που 
αφορά την «Πράσινη Συμφωνία» (Green Deal) της Ευρωπ. Επιτροπής και συγκεκριμένα σε εταιρικά σχήματα 
που αφορούν τις θεματικές με αριθμ. 1.3 και ενδεικτικό προϋπολογισμό 200.000€, 4.1 και ενδεικτικό 
προϋπολογισμό 200.000€, 9.2 (2 προτάσεις με ενδεικτικούς προϋπολογισμούς 200.000 & 250.000€ 
αντίστοιχα), 10.3 με ενδεικτικό προϋπολογισμό 200.000€
(Α.Π.11585/2021)
(Διεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Τ.Π.Ε.)  
________________________________________________________________________________________
15) Έγκριση της αποζημίωσης γενόμενης δαπάνης ποσού 245€ για τη μετάβαση του Δημάρχου 
Κωνσταντίνου Ζέρβα στην Αθήνα, αεροπορικώς, στις 19 Ιανουαρίου 2021 αυθημερόν
(Α.Π.11282/2021)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Διεθνών Σχέσεων)  
________________________________________________________________________________________
16)Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.429,50€ για την προμήθεια κερασμάτων, τα οποία προσφέρονται στο 
πλαίσιο εθιμοτυπικών συναντήσεων, υποδοχής και συνεργασιών σε φυσικά πρόσωπα και αντιπροσωπείες, 
που συμβάλλουν στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης
(Α.Π.7504/2021)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Διεθνών Σχέσεων)

17)Εξειδίκευση πιστώσεων ποσού 23.000€ για την υλοποίηση του κύκλου εκδηλώσεων του Τμήματος 
Δημοτικής Πινακοθήκης και Εικαστικών Δραστηριοτήτων, έτους 2021
(Α.Π.9770/2021)
(Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Μουσείων)    
 _____
18)Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 15.000€ για την κάλυψη εξόδων πολιτιστικών εκδηλώσεων της Γ΄ 
Κοινότητας έτους 2021
(Α.Π.7764/2021)
(Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων)    
 _____
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19)Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών συνολικού ποσού κεφαλαίου 200,20€ καθώς και των τυχόν 
προσαυξήσεων, λόγω θανάτου οφειλέτη και αποποίησης κληρονομιάς εκ μέρους των πλησιέστερων 
συγγενών
(Α.Π.7634/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)  
________________________________________________________________________________________
20)Διαγραφή οφειλών για τέλη καθαριότητας και φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων που 
βεβαιωθήκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους
(Α.Π.10637/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)  
________________________________________________________________________________________
21)Διαγραφή οφειλών για τέλη καθαριότητας και φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων που 
βεβαιωθήκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους
(Α.Π.11239/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)  
________________________________________________________________________________________
22)Διαγραφή  των οφειλών  των  προστίμων  για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) από 
τους οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους
(Α.Π.7628/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)  
________________________________________________________________________________________
23)Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1193/22-12-2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά διαγραφή 
οφειλών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους  για τέλη καθαριότητας και φωτισμού 
(Δ.Τ.) μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων 
(Α.Π.8724/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)  
________________________________________________________________________________________
24)α) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 200€ για την καταβολή παραβόλου που αφορά 
στην ανανέωση γνωστοποίησης λειτουργίας του Δημοτικού Γυμναστηρίου επί της οδού Λάρνακος 6 & Τήνου 
και β) ορισμός υπολόγου υπαλλήλου διαχείρισης της δαπάνης
(Α.Π.8715/2021)
(Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού)  
________________________________________________________________________________________
25)α) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 20.000€ για την πληρωμή στα ΕΛ.ΤΑ. της δαπάνης
διακίνησης της αλληλογραφίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και β) ορισμός υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης
(Α.Π.8550/2021)
(Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών)  
________________________________________________________________________________________
26)α) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 63.360€ που αφορά στην καταβολή ΦΠΑ για την 
προμήθεια ντιζελοκίνητων αστικών λεωφορείων από την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία 
«Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH» (Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών της Λειψίας) και β) ορισμός 
υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης
(Α.Π.11495/2021)
(Διεύθυνση Ανακύκλωσης & Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων)  
________________________________________________________________________________________

                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ



Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γ030002
Lamprou Konstantina
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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