
 

      
 

              

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7η 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 Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 13:30΄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.   :Ζ.Καραγιάννη 

Τηλ.   :2313317790 

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

 

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 6ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2021 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1) Έγκριση της διενέργειας, των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού για την 
ανάθεση υπηρεσιών για την «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του 
Κολυμβητηρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης για ένα (1) έτος» της Δ/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων του 
Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 66.384,02€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π.44144/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 

2) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση 
υπηρεσιών για τη «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, για ένα (1) έτος» π.δ. 66.384,02€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π.44142/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
__________________________________________________________________________         
3) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός 
ερπυστριοφόρου μικρού εκσκαφέα» π.δ. 52.700€, στο πλαίσιο της πράξης «Προμήθεια υλικοτεχνικού και 
μηχανολογικού εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών», κωδικός ΟΠΣ 
5029920 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2014-2020, (ΕΣΠΑ)» 
(Α.Π.44899 και 45988/2021)                            
(Πρακτικά)          

                                                                                                               
4) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 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, π.δ.74.125,96€ με Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή μη του 
αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού 
(Α.Π.47096/2021) 
(Πρακτικό) 
 

5) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 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. 
και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού 
(Α.Π.46737/2021) 
(Πρακτικό)                            
 

6)Ανάκληση της υπ’αριθμ. 57/27-01-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «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% μετά την υπ’αριθμ.87/10-02-
2021 Α.Ο.Ε. 
(Α.Π.35170/2021) 
(87/10-02-2021 Α.Ο.Ε.) 
              
7)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια παθολογικού υλικού, 
φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων & βελτιωτικών υλικών» π.δ. 33.472,11€ με Φ.Π.Α. 13% και 24%  
(Α.Π.42313 και 42318/2021) 
(Πρακτικά) 
 

8) Μερική ανάκληση της ορθής επανάληψης της υπ’ αριθμ. 517/17-06-2020 Α.Ο.Ε. η οποία αφορά: 
«α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μικροεργαλείων, αναλωσίμων και λοιπών ειδών για την 
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 275.138,73€ με ΦΠΑ και 
β)κατακύρωση  του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού και γ) ματαίωση του διαγωνισμού και 
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επανάληψη με τους ίδιους όρους για τα είδη συνολικού π.δ. 75.365,19€ με Φ.Π.Α», ως προς το σκέλος γ. 
που αφορά στην επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους 
(Α.Π.45791/2021) 
(Πρακτικό) 
 

9) Κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση και λειτουργία της 
Περιφερειακής Βιβλιοθήκης Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας (Μαρτίου) 
(Α.Π. 42547/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 
10) Αποδοχή της A΄ κατανομής ποσού 636.540€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(Α.Π. 42984/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 

  

11) Διαγραφή των οφειλών των προστίμων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς βεβαιωτικούς  
καταλόγους 
(Α.Π. 41810/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 

12) Διαγραφή των οφειλών των προστίμων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς βεβαιωτικούς  
καταλόγους   
(Α.Π. 42149/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)   

 

13) Έγκριση τροποποίησης της ενταγμένης Πράξης «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης 
του Πολίτη» (κωδ. ΟΠΣ: 5023638), που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΚΜ (ΕΣΠΑ 2014-2020) 
(Α.Π. 31373/2021) 
(Διεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Συστημάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών) 

 

14) Έγκριση του απολογισμού εσόδων-εξόδων έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Βρεφοκομείο 
Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» 
(Α.Π. 46722/2021)   
(Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός») 

 

15) Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Βρεφοκομείο 
Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» 
(Α.Π. 46714/2021)   
(Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός») 

 

ΝΟΜΙΚΑ 
 
16) Έγκριση ενδοδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ενάγουσας εταιρείας 
μονοπρόσωπη «ΙΚΕ CLOUDPRINT DIGITAL AND PRODUCTS», για την επίλυση της διαφοράς που προέκυψε 
από την με αρ.κατ. ΑΓ394/01-10-2020 και της πράξης ΠΟΕ419/11-11-2020 του Διοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 46043/2021) 
(Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού) 
  

17) Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Λιβέρη Αλέξανδρου, λόγω 
υλικών ζημιών αξίας 2.093,37€ που υπέστη το όχημά του με αριθμό κυκλοφορίας ΙΡΑ 3087 από πτώση 
δένδρου 
(Α.Π. 41831/2021) 
(Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
 

18) Παροχή ή μη εντολής για άσκηση ενδίκου μέσου της ανακοπής κατά της με αριθμό 55/2021 διαταγής 
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, που εκδόθηκε κατόπιν αίτησης της ΕΠΕ με την επωνυμία 
«ΠΡΑΞΗ ΕΠΕ»  
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(Α.Π. 41977/2021 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
  

19) α)Ανάκληση της υπ’αριθμ. 338/08-04-2020 Α.Ο.Ε. η οποία αφορά «Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής 
μονάδας για προσκυρούμενο τμήμα (καταργούμενος κοινόχρηστος χώρος) εμβαδού 75,70 τ.μ., ιδιοκτησίας 
Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την 4318/1979 Π.Τ.Α.Α., επί της οδού Γρηγορίου Ε΄ 53, στην περιοχή 
Χαριλάου και β) Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδας προσκυρούμενου τμήματος (καταργούμενος 
κοινόχρηστος χώρος) εμβαδού 75,70 τ.μ., ιδιοκτησίας Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την 4318/1979 
Π.Τ.Α.Α., που βρίσκεται επί της οδού Γρηγορίου Ε΄ 53, στην περιοχή Χαριλάου 
(Α.Π. 45231/2021) 
(Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών) 
  

20) Παροχή ή μη εντολής για άσκηση έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 681/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία), με την οποία έγινε δεκτή η από 24-12-2018 και αριθ. κατάθ. ΓΑΚ 
47131/2018 αγωγή του Χαράλαμπου Κόκκινου του Κωνσταντίνου κατά του Δήμου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 46261/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
  

21) Παροχή ή μη εντολής για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμ. 8761/2020 απόφασης του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα ΙΑ΄) που αφορά την αριθ. κατάθ. ΑΓ2394/2017 αγωγή των 
Δημητρίου Σιωμόπουλου και Μαρίας Καρασούλη κατά του Δήμου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 46958/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
  

ΔΩΡΕΕΣ 

 
22) Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία Aegean Airlines, μέσω της ΜΚΟ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», ειδών διατροφής και 
γευμάτων τα οποία θα διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης σε ωφελούμενους των κοινωνικών δομών του Δήμου Θεσσαλονίκης καθώς και σε τακτικούς 
αλλά και έκτακτους αστέγους. 
(Α.Π. 44399/2021) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)  
________________________________________________________________________________________ 

23) Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία PEPSICO HELLAS M.A.B.E.E., επίπλων, συνολικής αξίας 657,20€, 
προκειμένου να διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας σε κοινωνικές δομές και 
υπηρεσίες της καθώς και σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης που τα έχουν ανάγκη. 
(Α.Π. 47404/2021) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)  
 

24) Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική  Εταιρία» 
κατεψυγμένων λαχανικών, προϊόντων ζύμης ή νωπά–διατηρημένα σε ψύξη λαχανικά, για όλο το έτος 2021, 
προκειμένου να διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, σε κοινωφελείς φορείς ή σε ευπαθείς οικονομικά και κοινωνικά οικογένειες ή άτομα που έχουν 
ανάγκη σίτισης. 
(Α.Π. 47411/2021) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)  
 

 
 

 

                                  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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