
 

      
 

              

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6η 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 17 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΄), τη με αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.9147/10-02-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 534/Β΄/10-02-2021) 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. Αλτιντασιώτου 

Τηλ.   :2313317792 

Τηλεομοιοτυπία (fax) :2313316101 
Ηλ.ταχυδρομείο  :financialquality@thessaloniki.gr 



 2 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 5ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2021 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονομικών 
προσφορών του επαναληπτικού δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση 
της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπού εξοπλισμού (π.χ. χρώματα, ξυλεία, 
σκαλωσιές κλπ) – σιδηρικά, για τις ανάγκες δύο (2) οικονομικών ετών των τεχνικών και λοιπών υπηρεσιών 
του Δήμου Θεσσαλονίκης” - π.δ. 55.049,80€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π.17758 και 35619/2021)                            
(Πρακτικά)                                                                                                                        
__________________________________________________________________________             
2) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονομικών 
προσφορών του επαναληπτικού δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την “Συντήρηση και 
επισκευή των ανελκυστήρων στα δημοτικά καταστήματα και στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου 
Θεσσαλονίκης για τρία (3) έτη, π.δ. 205.507,68€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π.31604 & 40467/2021) 
(Πρακτικά) 
 

3) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Ανάθεση υπηρεσιών περισυλλογής, 
στειρώσεων, περίθαλψης και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων” του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 599.996,32€ 
με Φ.Π.Α. 
(Α.Π.37447 & 40270/2021) 
(Πρακτικά) 
 

4) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου ανοικτού διεθνούς 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο “Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της 
απρόσκοπτης, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των Κεντρικών Υποδομών Πληροφορικής του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, για διάστημα είκοσι (20) μηνών” π.δ. 252.960€ με Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή μη του 
αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού 
(Α.Π.39402/2021)                            
(Πρακτικό)  
                                                                                                                       
5) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 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. και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού 
(Α.Π.40405/2021) 
(Πρακτικό) 
 

6) Κατάρτιση όρων του δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο “Ανάθεση μελέτης για τη 
δημιουργία χώρου εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Αλοννήσου – 
Μυκόνου – Άνδρου – Σιδηροκάστρου (πρώην Στάβλοι Παπάφη) κατόπιν αρχιτεκτονικού διαγωνισμού”, π.α. 
1.894.933,01 € με Φ.Π.Α. 
(Α.Π.35115/2021)                                                                                                              
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 

 

7) Έγκριση α)της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την 
εκτέλεση του έργου “Εργασίες διαμόρφωσης οικοπέδων για την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων 
αιθουσών διδασκαλίας Δ.Θ.”, π.δ. 550.000€ με Φ.Π.Α. β)της πρόσκλησης συμμετοχής στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης και γ)της συγκρότησης ειδικής επιτροπής διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του 
παραπάνω έργου 
(Α.Π.40845/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
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8) Κατάρτιση όρων του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 
“Συντήρηση της Νέας Παραλίας – Τ.Π.”, π.δ. 2.180.000 με Φ.Π.Α. 
(Α.Π.40505/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 

9) Έγκριση αναστολής της προόδου της διαγωνιστικής διαδικασίας, ήτοι της καταληκτικής ημερομηνίας 
προθεσμίας υποβολής προσφορών, του δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού 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,  σε συμμόρφωση με τη με αριθμ. Α-25/2021 
απόφαση της Α.Ε.Π.Π. περί αναστολής της διαγωνιστικής διαδικασίας και μέχρι την έκδοση απόφασής της επί 
της προδικαστικής προσφυγής 
(Α.Π. 40854/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 
10) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πρόγραμμα «Horizon 2020» στην πρόσκληση που 
αφορά την “Πράσινη Συμφωνία” (Green Deal) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συγκεκριμένα στη θεματική 
«LC-GD-5-1-2020: Green airports and ports as multimodal hubs for sustainable and smart mobility (πράσινα 
αεροδρόμια και λιμάνια ως κόμβοι για τη βιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα)» με ενδεικτικό προϋπολογισμό 
73.000€ 
(Α.Π. 35068/2021) 
(Διεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Τ.Π.Ε.)   
_______________________________________________________________________             

11) Έγκριση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ07 (αξιοποίηση του κτιριακού 
αποθέματος των Δήμων) για τα έργα “Ανέγερση Λυκείου επί των οδών Δημάρχου Αθ. Γιαννούση 8 και 
Ζαρτινίδη στο Ο.Τ. Γ14 στα τροχιοδρομικά” και “Ανέγερση ειδικού νηπιαγωγείου και ειδικού δημοτικού 
σχολείου επί των οδών Ευσταθίου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης και Επιδαύρου στην Κάτω Τούμπα” 
αντίστοιχα, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» 
(Α.Π. 40438/2021) 
(Διεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού και Τ.Π.Ε.)   

 

12) α) Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 248€ για την εξόφληση αμοιβής του 
ελεγκτή δόμησης για τον αρχικό έλεγχο της με αριθμ.124/05-12-2018 άδειας δόμησης με τίτλο “Ανέγερση 
ισόγειου τριθέσιου νηπιαγωγείου στην οδό Λαχανά 13 με περίφραξη και κοπή 13 δένδρων” β)ορισμός 
υπολόγου διαχείρισης της παραπάνω δαπάνης  
(Α.Π. 36529/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)  

              

13) α) Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 15€ για την καταβολή δαπάνης που 
απαιτείται για την παραλαβή κτηματολογικού διαγράμματος από το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης 
και β) ορισμός υπολόγου διαχείρισης της παραπάνω δαπάνης 
(Α.Π. 36512/2021)   
(Διεύθυνση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών) 

              

14) α) Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 15€ για την καταβολή δαπάνης που 
απαιτείται για την παραλαβή κτηματολογικού διαγράμματος από το Κτηματολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης 
και β) ορισμός υπολόγου διαχείρισης της παραπάνω δαπάνης  
(Α.Π. 36528/2021) 
(Διεύθυνση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών) 

              

15) α) Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 114€ για την καταβολή δαπάνης που 
απαιτείται για την παραλαβή κτηματολογικών και κτηματογραφικών διαγραμμάτων από το Κτηματολογικό 
Γραφείο Θεσσαλονίκης και β) ορισμός υπολόγου διαχείρισης της παραπάνω δαπάνης 
(Α.Π. 37612/2021)   
(Διεύθυνση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών) 
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16) α) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αριθμ.303/2021 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 
(ΧΕΠ) ποσού 200€ το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της με αριθμ.51/20-01-2021 Α.Ο.Ε. και β) απαλλαγή 
υπολόγου διαχείρισης της παραπάνω δαπάνης 
(ΑΠ. 37081/2021) 
(Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού)  

 

17) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 1.655€ για τη συνδρομή έτους 2021 της συμμετοχής του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, ως μέλος, στη Διεθνή Ένωση «Μπιενάλε Νέων Δημιουργών της Ευρώπης και της Μεσογείου 
(BJCEM)» 
(ΑΠ. 36979/2021) 
(Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού)  

 

18) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 4.278€ για γραφιστική εργασία σε επτά (7) banners που θα 

αποτυπώνουν ιστορικά γεγονότα της Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων από την 

Επανάσταση του 1821 

(Α.Π. 41153/2021) 
(Διεύθυνση Βαφοπουλείου και Πνευματικού Κέντρου) 
 

19) Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2017 του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία “Δημοτική 
Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας - Δ.Ε.Π.Θ.Ε. ” 
(ΑΠ. 38842/2021) 
(Δ.Ε.Π.Θ.Ε.)  
 

20) Διαγραφή των οφειλών των προστίμων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους 
(Α.Π.38470/2021) 
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)   

 

21) Διαγραφή οφειλών για Τέλη Καθαριότητας-Φωτισμού (ΔΤ) μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων από τους 
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
(Α.Π.39365/2021) 
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)   

 

ΝΟΜΙΚΑ 
 
22) Παροχή ή μη εντολής στην δικηγορική εταιρία Αθηνών «Δ.ΣΤΡΑΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» προκειμένου να παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο 
(Πρώτο Τμήμα) κατά δικάσιμο της 02.03.2021 και σε κάθε άλλη μετ’ αναβολή δικάσιμο, στη συζήτηση της 
εφέσεως με αρ.πιν.25 (Β.Δ.Υ.37/2021 και Α.Β.Δ.380/2016) του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά της με αρ. 16/11-
01-2016 Απόφασης Καταλογισμού υπέρ του Δημοσίου μη αποδοθεισών κρατήσεων υπέρ τρίτων της 
Οικονομικής Επιθεωρήτριας κ. Θεοδωροπούλου 
(Α.Π. 39296) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
  

ΔΩΡΕΕΣ 

 
23) Αποδοχή δωρεάς από την κ. Μαρία Ιωαννίδου 580 τίτλων (617 σώματα) βιβλίων, μέρος από την ιδιωτική 
συλλογή βιβλίων του εκλιπόντος νηπιαγωγού Αναστασίου Γλαντζή, προκειμένου να αξιοποιηθούν για τον 
εμπλουτισμό των συλλογών των βιβλιοθηκών της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών & Μουσείων 

(Α.Π. 34399/2021) 
(Διεύθυνση Βιβλιοθηκών & Μουσείων)  
________________________________________________________________________________________ 
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24) Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία “EUROLAMP ABEE εισαγωγή και εμπορία λαμπτήρων” 60.000 μασκών 
μιας χρήσεως ενηλίκων MEDICAL, 20.000 μασκών μιας χρήσεως παιδικές kity MEDICAL για κορίτσια, 20.000 
μασκών μιας χρήσεως παιδικές Monkey MEDICAL για αγόρια, 120 αντισηπτικών gel χεριών των 300ml με 
αντλία και 12 αντισηπτικών gel χεριών των 4L ανταλλακτικά 

(Α.Π. 38469/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)  
 

 
 

 

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
                           ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γ030002
Altintasiotou Kyriaki
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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