
 

      
 

              

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ  
 

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 3 Φεβρουαρίου 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΄), την με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/140/οικ.1031/20.01.2021 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.   :Μ. Σπανού 

Τηλ.   :2313317769 

Fax         :2313316101 

∆ήµος Θεσσαλονίκης 29/01/2021
Α. Π.: 25916

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 29.01.2021 15:18:25
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

ΑΠΟ
Maria
Spanou
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 3ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2021 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση και αναβάθμιση έξι γηπέδων στη Νέα Παραλία 
Θεσσαλονίκης π.δ. 392.000€ με ΦΠΑ και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω 
διαγωνισμού 

(Α.Π.25046/2021)                                                                                                              
(Πρακτικό)                                                                                                                        
__________________________________________________________________________            
2) Μετάθεση της ημερομηνίας αποσφράγισης του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» 
π.δ. 620.268€ με ΦΠΑ 
(Α.Π.25870/2021) 
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)   
_______________________________________________________________________               
3) Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 7/13-01-2021 Α.Ο.Ε. που αφορά «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και 
αξιολόγησης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ασφάλιση οχημάτων, 
μηχανημάτων έργου και μηχανήματος θρυμματισμού ογκωδών (σπαστήρα) του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 
852.764€ (762.764€ + δικαίωμα προαίρεσης 90.000€) μη επιβαρυνόμενου με Φ.Π.Α. για είκοσι τέσσερις 
μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού» ως προς την αντικατάσταση μέλους της επιτροπής 
(Α.Π.24024/2021) 
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)   
_______________________________________________________________________            
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

4) α)Έγκριση σύστασης πάγιας προκαταβολής για το Δήμο Θεσσαλονίκης ποσού 6.000€ για το οικονομικό 
έτος 2021 και β) ορισμός υπολόγου διαχείρισης της παγίας προκαταβολής  
(Α.Π.25157/2021) 
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)   
________________________________________________________________________________________ 
5) Έγκριση της αποζημίωσης της γενόμενης δαπάνης ποσού 298,18€ για τη μετάβαση του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δρόσου Τσαβλή στην Αθήνα, αεροπορικώς, στις 28-29 Ιανουαρίου 2021  
(Α.Π.23393/2021) 
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων)   
________________________________________________________________________________________ 
6) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 993,94€ για την προμήθεια ειδών κυλικείου, τα οποία 
προσφέρονται στο πλαίσιο σημαντικών συσκέψεων - συναντήσεων με εκπροσώπους φορέων της πόλης ή 
του πολεοδομικού συγκροτήματος, φορέων από το εξωτερικό ή προσωπικότητες που συμβάλλουν με 
οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου 
Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.24274/2021) 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου)   
                             
7) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 9.000€ για την έγκριση παράθεσης γευμάτων εργασίας, τα οποία 
προσφέρονται στο πλαίσιο σημαντικών συσκέψεων - συναντήσεων με εκπροσώπους φορέων της πόλης ή 
του πολεοδομικού συγκροτήματος, φορέων από το εξωτερικό ή προσωπικότητες που συμβάλλουν με 
οποιονδήποτε τρόπο στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη και προβολή του Δήμου 
Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.24275/2021) 
(Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου)   
____________________________________________________________________________________  

8) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 1.499,16€ για τις ανάγκες του προγράμματος εκμάθησης 
παραδοσιακών χορών της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού 
(ΑΠ.18239/2021) 
(Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού)    
_________________________________________________________________________________   
9) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 6.702,20€ για την κάλυψη εξόδων των πολιτιστικών εκδηλώσεων 
έτους 2021 της Β’ Δημοτικής Κοινότητας 
(ΑΠ.22827/2021) 
(Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων)   
_______________________________________________________________________________________ 
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10) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο 
«NATURAL» στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020», με ενδεικτικό προϋπολογισμό για το Δήμο 
Θεσσαλονίκη 80.000€  
(ΑΠ.22719/2021) 
(Διεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Τ.Π.Ε.)   
_______________________________________________________________________________________ 
11) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο 
«POTATOES-Poverty reduction through urban agricultural innovative practices»», στην πρόσκληση του 
προγράμματος URBACT III με τίτλο UIA Transfer Mechanism, με ενδεικτικό προϋπολογισμό για το Δήμο 
Θεσσαλονίκης 115.000€  
(ΑΠ.25150/2021)   
(Διεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Τ.Π.Ε.)  
                             
12) Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1015/11-11-2020 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 
«α)Καθορισµό των τελών για χρήση των κοινοχρήστων χώρων έτους 2021 β) παραποµπή στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο», ως προς την παράταση της προθεσμίας καταβολής τέλους για έκδοση – ανανέωση αδειών 
χρήσης κοινόχρηστου χώρου  
(Α.Π.22695/2021) 
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)   
___________________________________________________________________________     
13) Διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλη Καθαριότητας 
- Φωτισμού (ΔΤ) και Δημοτικό Φόρο (ΔΦ) και αφορά μεταφορά επισφαλούς από τη ΔΕΗ 
(Α.Π.20267/2021) 
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)   
___________________________________________________________________________ 

14) Διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλη Καθαριότητας 
- Φωτισμού (ΔΤ), Δημοτικό Φόρο (ΔΦ) και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και αφορά μεταφορά επισφαλούς από 
τη ΔΕΗ 
(Α.Π.20252/2021) 
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)  
 ___________________________________________________________________________ 

 
15) Διαγραφή ποσών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους για Τέλη Καθαριότητας 
και Φωτισμού (ΔΤ) μη Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων» 
(Α.Π.25792/2021) 
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)  
 
_______________________________________________________________________ 

  
 
 
 
 
                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
                           ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γ030002
Spanou Maria
∆ήµος Θεσσαλονίκης


