
     

           

                        

  5η 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 10 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.  Δ1α/ΓΠ.οικ.6877/29-01-2021  (ΦΕΚ  341/Β/29-1-2021)  Κοινή

Υπουργική Απόφαση 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. :Ελ. Μπαλάσκα
Τηλ. :2313317786
Fax :2313316101



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 4ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2021

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

1)α) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  για  την  ανάθεση  της  μελέτης  με  τίτλο  «Μελέτη  για  τη  βελτιστοποίηση  λειτουργίας
κυκλοφοριακών  κόμβων»  π.α.  37.060,44€  και  β)κατακύρωση  ή  μη  του  αποτελέσματος  του  παραπάνω
διαγωνισμού                                                                                  
(Α.Π. 31433/2021)                           
(Πρακτικό)                                                                                                                       
__________________________________________________________________________                           
2)  Επικύρωση των  πρακτικών  αξιολόγησης  α)δικαιολογητικών  – τεχνικών  προσφορών και  β)οικονομικών
προσφορών  του  δημόσιου  ηλεκτρονικού  διεθνούς  ανοικτού  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της  παροχής
υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες κηποτεχνίας, εγκατάστασης πρασίνου, συντήρησης αρδευτικών δικτύων και
φυτικού υλικού – αναβάθμισης & ανάδειξης των χώρων πρασίνου στα Κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης
(Αναστάσεως του Κυρίου, Αγίας Παρασκευής, Μαλακοπής, Ευαγγελίστριας)» - π.δ. 1.380.000,02€ με Φ.Π.Α.
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης συνολικού ποσού 46.169,23€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 15414/2021 και 32471/2021)                                                                                                        
(Πρακτικά)
_______________________________________________________________________                               
3)  Επικύρωση των  πρακτικών  αξιολόγησης  α)δικαιολογητικών  – τεχνικών  προσφορών και  β)οικονομικών
προσφορών  του  δημόσιου  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  υπαίθριων  προκατασκευασμένων
οστεοθηκών, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης
π.δ. 73.507,20€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 30361/2021 και 30362/2021)
(Πρακτικά)  
_______________________________________________________________________                               
4)  Επικύρωση των  πρακτικών  αξιολόγησης  α)δικαιολογητικών  – τεχνικών  προσφορών και  β)οικονομικών
προσφορών του δημόσιου  συνοπτικού διαγωνισμού  για  την προμήθεια  σπόρων,  φυτών,  δενδρυλλίων  &
ετοίμου χλοοτάπητα π.δ. 67.954,27€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 21235/2021 και 30318/2021)
(Πρακτικά)  
_______________________________________________________________________                               
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

5) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 14.889,92€ εκδηλώσεων της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και
Δημόσιας Υγείας έτους 2021
(Α.Π. 28838/2021)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής &  Ισότητας των Φύλων)  
_______________________________________________________________________                               
6) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 30.200€ για την οργάνωση και τον προγραμματισμό πολιτιστικών
εκδηλώσεων της Κοινότητας Τριανδρίας έτους 2021
(Α.Π.31307/2021)
(Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων)
_______________________________________________________________________                               
7)α)  Έγκριση  έκδοσης  εντάλματος  προπληρωμής  ποσού  500€  που  αφορά  δαπάνη  για  την  καταβολή
ποσοστού ανταπόδοσης για την ηλεκτρονική έκδοση πράξεων εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας (κοπή
δένδρων) του άρθρου 29 παρ.2 του Ν. 4495/2017-τροποποίηση ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 4520/16.10.2018 (τέλος
20€/δένδρο)  υπέρ  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδος  (Τ.Ε.Ε.)  β)  Ορισμός  υπολόγου  διαχείρισης  του
ανωτέρω ποσού  
(Α.Π. 29730/2021)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 

                                                                                                                                                                         
8)α) Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 150€ για την καταβολή δαπάνης που
απαιτείται για την παραλαβή κτηματολογικών διαγραμμάτων από το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης
και β) ορισμός υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης 
(ΑΠ 27432/2021)  
(Διεύθυνση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών)

                                                                                                                                                                                      
9)  Έγκριση  αποδοχής  της  πρώτης  τακτικής  επιχορήγησης  ποσού  2.948.744,53€  από  τους  Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών
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(Α.Π. 31259/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)
                                                                                                                                                                         
10)  Έγκριση  αποδοχής  χρηματοδότησης  ποσού  828.620,79€  από  το  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  του
Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση ελευθέρων Κοινοχρήστων Χώρων στις πόλεις 2018» 
(ΑΠ. 31252/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)  
________________________________________________________________________________________
11)  Έγκριση  αποδοχής  χρηματοδότησης  ποσού  558.953,60€  από  το  χρηματοδοτικό  πρόγραμμα  του
Πράσινου Ταμείου «Απόκτηση ελευθέρων Κοινοχρήστων Χώρων στις πόλεις 2018»
(ΑΠ. 31256/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)  
_______________________________________________________________________________________
12)  Διαγραφή  των  οφειλών  των  προστίμων  από  παραβάσεις  Κ.Ο.Κ.  από  τους  οριστικούς  βεβαιωτικούς
καταλόγους
(Α.Π.27495/2021)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)  
___________________________________________________________________________                        
13)  Διαγραφή  βεβαιωμένων  οφειλών  συνολικού  ποσού  κεφαλαίου  59.302,97€  καθώς  και  των  τυχόν
προσαυξήσεων,  λόγω  θανάτου  οφειλέτη και  αποποίησης  κληρονομιάς  εκ  μέρους  των  πλησιέστερων
συγγενών
(ΑΠ. 33099/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)  
___________________________________________________________________________                        
14)  Έγκριση  τροποποίησης  του  «Ολοκληρωμένου  Πλαισίου  Δράσης  (ΟΠΔ  –  Πίνακας  5Α)  -  Στοχοθεσία
oικονομικών αποτελεσμάτων» του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2021
(Α.Π.31877/2021)
(Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης)
_______________________________________________________________________                               
15)  Έγκριση της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021  του Ν.Π.Δ.Δ.
Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π.31851/2021)
(Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης)
_______________________________________________________________________                               
16) Έγκριση μετακίνησης και  αποζημίωσης της δαπάνης ποσού 321€ για τη μετάβαση της Εντεταλμένης
Δημοτικής Συμβούλου κ. Ναταλίας Βαρσάμη στην Αθήνα κατά το διάστημα 10 Φεβρουαρίου έως 10 Μαρτίου

2021,  για  δράσεις  που αφορούν στον  αστικό  και  στρατηγικό σχεδιασμό για  την  ανάπτυξη  της σχολικής
στέγης 
(Α.Π.32199/2021)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων)
________________________________________________________________________________________
17) Έγκριση μετακίνησης και  αποζημίωσης της δαπάνης ποσού 369€ για τη μετάβαση της Αντιδημάρχου
Διαδημοτικής  Συνεργασίας  και  Αποδήμου  Ελληνισμού  κ.  Στεφανίας  Τανιμανίδου  στην  Αθήνα  κατά  το
διάστημα από 10 Φεβρουαρίου έως 10 Μαρτίου 2021
(Α.Π.32200/2021)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων)
________________________________________________________________________________________
ΝΟΜΙΚΑ

18)  Παροχή ή μη εντολής  σε εξωτερικό δικηγόρο προκειμένου να παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου
Θεσσαλονίκης  και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του E΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά
τη δικάσιμο της 17.02.2021 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά την εκδίκαση της με αρ. κατ.
1479/2018  αιτήσεως  ακύρωσης  της  εταιρίας  με  την επωνυμία  «ΠΕΝΛΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ» κατά  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  και  της  απόρριψης  της  υποβληθείσας  στις  20  και  21.12.2017
αίτησης κήρυξης απαλλοτρίωσης ή απευθείας εξαγοράς και καταβολής αποζημίωσης στέρησης χρήσης επί
μακροχρόνιας πολεοδομικής δέσμευσης ακινήτου της
(Α.Π.18224/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)  
________________________________________________________________________________________
19) Παροχή ή μη εντολής στη Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ.
11440/2020 Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Μισθωτικών Διαφορών), με
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την οποία έγινε μερικώς δεκτή η από 30-10-2019 και αριθ. κατάθ. ΓΑΚ 20888/2019 αγωγή του ΝΠΔΔ με την
επωνυμία «ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 
(Α.Π. 29772/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)

________________________________________________________________________________________
20)  Παροχή  ή  μη  εντολής  στη  Διεύθυνση  Νομικής  Υποστήριξης  για  την  άσκηση  έφεσης  ενώπιον  του
Συμβουλίου Επικρατείας κατά της με αριθμ. 188/2020 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
(Ακυρωτικός Σχηματισμός-Τμήμα Β)
(Α.Π. 29728/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)

________________________________________________________________________________________
21) Παροχή ή μη εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο να παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης
στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Β’ Τμήμα) στην συζήτηση της εφέσεως (Β.Δ.Υ. 38/2020 και Α.Β.Δ. 1476/2020) μετ’
αναίρεση του κ. Παπαγεωργόπουλου Βασιλείου κατά της με αρ. 1/2013 Πράξης του Προϊσταμένου Ομάδας
Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Θεσσαλονίκης
(Α.Π. 29877/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)

________________________________________________________________________________________
22)  Παροχή  ή  μη  εντολής  για  δικαστική  διεκδίκηση  κυριότητας  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  ενώπιον  του
κτηματολογικού δικαστή (αγωγή άρθρου 6 παρ. 2 Ν. 2664/1998) για τα γεωτεμάχια με ΚΑΕΚ 190448503014
και 190448503009 που εμπίπτουν εντός του περιβάλλοντος χώρου της Βίλλας Μορντώχ, στη συμβολή των
οδών  25ης Μαρτίου  και  Λεωφόρου  Βασιλίσσης  Όλγας,  και  αποδόθηκαν  το  πρώτο  εξ’  ολοκλήρου  και  το
δεύτερο κατά ποσοστό σε άγνωστο ιδιοκτήτη
(Α.Π. 32100/2021)
(Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών)

________________________________________________________________________________________
23) Παροχή ή μη εντολής στη Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης για την άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό
9252/2020 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
(Α.Π. 29844/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)

________________________________________________________________________________________
24) Παροχή ή μη εντολής  στη Διεύθυνση Νομικής  Υποστήριξης,  προκειμένου να καταθέσει  στο αρμόδιο
δικαστήριο,  αίτηση  καθορισμού  προσωρινής  τιμής  μονάδας  για  την  αποζημίωση  υπό  απαλλοτρίωση
ιδιοκτησιών, κατ’ εφαρμογή της με αρ.5262/1985 πράξης αναλογισμού αποζημιώσεως οικοπέδων (ΠΑΑ) και
ειδικότερα για τις ιδιοκτησίες με α/α (20) και με α/α (23) με υπόχρεο αποζημίωσης το Δήμο Θεσσαλονίκης,
με  σκοπό  τη  διάνοιξη  της  οδού  Μιχαήλ  Ψελλού  στη  συμβολή  της  με  οδό  Α.  Παπαναστασίου,  για  την
εξυπηρέτηση του τερματικού σταθμού «Ν.Ελβετία» του μετρό Θεσσαλονίκης
(Α.Π. 33392/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)

________________________________________________________________________________________
ΔΩΡΕΕΣ

25) Αποδοχή δωρεάς από το μη κερδοσκοπικό σωματείο «Τράπεζα Τροφίμων Θεσσαλονίκης» 267 κιβωτίων
κρουασάν προκειμένου να διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου
Θεσσαλονίκης σε οικονομικά και  κοινωνικά ευπαθείς  κατοίκους  του Δήμου Θεσσαλονίκης,  καθώς και  στο
υπνωτήριο αστέγων
(Α.Π. 26971/2021)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων) 

________________________________________________________________________________________
26) Αποδοχή δωρεάς από το μη κερδοσκοπικό σωματείο «ΔΕΣΜΟΣ» γαντιών μιας χρήσης latex (150 κουτιά)
προκειμένου  να  διατεθούν  από  τη  Δ/νση  Κοινωνικής  Προστασίας  και  Δημόσιας  Υγείας  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης  σε  ευπαθείς  οικονομικά  και  κοινωνικά  ωφελούμενους  των  Κοινωνικών  Δομών  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης και για τις ανάγκες των δομών 
(Α.Π. 28836/2021)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής &  Ισότητας των Φύλων) 

4



________________________________________________________________________________________
27)  Αποδοχή  δωρεάς  από  την  εταιρία  «Ι.  &  Ε.  ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ  Α.Ε.Ε.»  μηνιαίας  χορηγίας  δωροεπιταγών
συνολικής αξίας 10.000€ για αγορά ειδών τροφίμων και ειδών καθαριότητας-ευπρεπισμού ως ενίσχυση του
Κοινωνικού Παντοπωλείου και των κοινωνικών δομών του Δήμου Θεσσαλονίκης από Ιανουάριο 2021 έως και
Δεκέμβριο 2021
(Α.Π. 31381/2021)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Ισότητας των Φύλων) 
________________________________________________________________________________________
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                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                           ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γ030002
Balaska Eleftheria
∆ήµος Θεσσαλονίκης


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Δήμος Θεσσαλονίκης 05/02/2021
Α. Π.: 33670
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
	AkrivesAntigrafoStamp: 
		2021-02-05T13:06:31+0000
	Not specified




