
 

      
 

              

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9η 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 03 Μαρτίου 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. Δ1α/ΓΠ.οικ. 10969 ΚΥΑ (ΦΕΚ 648/Β΄/20-02-2021) 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.Λάμπρου 

Τηλ.   :2313317787 

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

 

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 7ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2021 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια υπαίθριων προκατασκευασμένων οστεοθηκών για τις ανάγκες του 
Αυτοτελούς Τμήματος των Κοιμητηρίων «Αναστάσεως του Κυρίου» π.δ. 73.507,20€ και β)κατακύρωση ή μη 
του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού 
(Α.Π.50927/2021) 
(Πρακτικό) 
__________________________________________________________________________        
2)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου συνοπτικού 
διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο «Συντήρηση – επισκευή και πιστοποίηση λειτουργίας του 
εξοπλισμού του δημοτικού δικτύου σταθμών ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών 
παραμέτρων της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος», π.δ. 82.757,60€ και β)κατακύρωση ή μη 
του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού   
(Α.Π.53058/2021)                            
(Πρακτικό)          

                                                                                                               
3)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και 
οικονομικών προσφορών του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο 
«Ανάθεση υποστηρικτικών αρχιτεκτονικών και συγκοινωνιακών μελετών» (συμφωνία πλαίσιο) π.α. 74.152€  
(Α.Π.49524/2021) 
(Πρακτικό) 
 

4)Συγκρότηση επιτροπής  διαγωνισμού, για τη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση προκήρυξης, 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.41218/2021) 
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
              
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 
5) α)Σύνταξη 1ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2021 
με σκοπό 1) την υποχρεωτική αναμόρφωση ΚΑ του σκέλους των εσόδων και εξόδων έτους 2021, σύμφωνα 
με το άρθρο 5 της υπ.αριθμ. 46735/23-7-2020 ΚΥΑ Οικονομικών-Εσωτερικών 2) την εγγραφή και ενίσχυση 
λοιπών ΚΑ εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού και β)Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση 
(Α.Π. 28449/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 

 

6)α) 1η Τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Θεσσαλονίκης, οικονομικού έτους 
2021 και β)Παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. 
(Α.Π. 53811/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 

 

7)Αποδοχή της δεύτερης τακτικής επιχορήγησης ποσού 2.948.744,53€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2021 προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών 
(Α.Π. 53141/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 

 

8) Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Ι.Δ. ΔΕΠΘΕ 
(Α.Π. 50810/2021) 
(Ν.Π.Δ.Δ. ΔΕΠΘΕ) 

  

9)Έγκριση υποβολής αιτημάτων χρηματοδότησης για μελέτες ωρίμανσης του Δήμου, στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο «Ωρίμανση 
έργων και δράσεων για την υλοποίηση του προγράμματος» 
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(Α.Π. 49854/2021) 
(Διεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Συστημάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών)   

 

10)Αποδοχή ποσού 1.318.260€  για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας 197 ατόμων σε θέσεις 
προσωπικού καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σε σχολικές μονάδες 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το χρονικό διάστημα έως τον Ιούνιο του 2021 
(Α.Π. 53809/2021)   
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 

 

11)Διαγραφή οφειλών παραβάσεων Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς βεβαιωτικούς  καταλόγους   
(Α.Π. 51471/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 

12)Διαγραφή οφειλών τελών καθαριότητας - φωτισμού (ΔΤ), δημοτικού φόρου (ΔΦ) και τέλους ακίνητης 
περιουσίας που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
(Α.Π. 53139/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 

 

13)Διαγραφή οφειλών τελών καθαριότητας - φωτισμού (ΔΤ), δημοτικού φόρου (ΔΦ) και τέλους ακίνητης 
περιουσίας που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
(Α.Π. 53143/2021)   
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 

 

ΝΟΜΙΚΑ 
 
14)Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Βουσνάκη Κωνσταντίνου 
λόγω υλικών ζημιών αξίας 349,99€ που υπέστη το όχημά του με αριθμό κυκλοφορίας ΗΜΗ 4806 από πτώση 
δένδρου 
(Α.Π. 48211/2021) 
(Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
 

15)Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Κωστόπουλου Αθανασίου 
λόγω υλικών ζημιών αξίας 1.700€ που υπέστη το όχημά του με αριθμό κυκλοφορίας ΝΕΤ 8646 από πτώση 
δένδρου 
(Α.Π. 47797/2021) 
(Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
 

16)Έγκριση συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του σωματείου με την 
επωνυμία «ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ», της Ζαμπέτας ή Ζωής συζ. Ανδρέα Τοφέογλου, του 
ιδρύματος με την επωνυμία «ΧΑΡΙΣΕΙΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» και του ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΥΦΛΩΝ» 
(Α.Π. 53534/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
  

ΔΩΡΕΕΣ 

 
17) Αποδοχή από τη Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης της δωρεάς δύο (2) έργων, των εικαστικών Νίκου 
Κεσσανλή και Γιάννη Σπυρόπουλου αντίστοιχα. 
(Α.Π. /2021) 
(Διεύθυνση Βιβλιοθηκών και Μουσείων)  
________________________________________________________________________________________ 

 

 

                                  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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