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12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ
Προς
Τα τακτικά μέλη κ.κ.
Στ. Λιακόπουλο, Χ. Αηδονόπουλο,
Δ. Δαγκλή, Μ. Καραγιάννη,
Ν.Βαρσάμη, Στ. Καλαϊτζίδη,
Ερ. Θεοτοκάτο, Ελ. Χρυσίδου,
Αν. Κουράκη, Ι. Κοσμοπούλου
Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.
Στ. Τανιμανίδου,Γ. Αβαρλή,
Β. Γάκη, Μ. Πασχαλίδου,
Σπ. Βούγια, Ν. Ζεϊμπέκη
Κοινοποίηση
κ. Κ. Ζέρβα, Δήμαρχο
κ. Π. Λεκάκη, Πρόεδρο ΔΣ
Αντιδημάρχους
Εντεταλμένες/ους Συμβούλους
κ. Ε. Φωτόπουλο, Γενικό Γραμματέα
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων
Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 24 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/ΓΠ.οικ. 16320 ΚΥΑ (ΦΕΚ 996/Β΄/13-03-2021) και το άρθρο 77
του Ν.4555/2018, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 11ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
1)Κατάρτιση όρων του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανοιχτά κέντρα
εμπορίου ΚΑΠΑΝΙ» π.δ. 2.883.656€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 71551/2021)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)
________________________________________________________________
2)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προσφορών και
β)οικονομικών προσφορών του δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση
της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου π.δ. 2.200.000,01€ (με Φ.Π.Α.
24%) συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ποσού 144.805,25€ (με Φ.Π.Α. 24%)»
(Α.Π. 65532/2021 & 69832/2021)
(πρακτικά)
________________________________________________________________
3)α) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 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)» και β) κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π. 70182/2021)
(πρακτικό)
4)α) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας «Ανάθεση υπηρεσιών περισυλλογής, στειρώσεων,
περίθαλψης και φιλοξενίας των αδέσποτων ζώων» του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 599.996,32€ με Φ.Π.Α. και
β) κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π. 70979/2021)
(πρακτικό)
5)α)Ανάκληση: i)της υπ’αριθμ. 6/13-01-2021 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά: «Κατάρτιση όρων και τεχνικών
προδιαγραφών 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» και
ii) της υπ’αριθμ. 124/17-02-2021 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά: «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»,
σε συμμόρφωση με τη με αριθμ. 491/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π.
β) Επαναπροκήρυξη του εν λόγω δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ι)σε συμμόρφωση
με τη με αριθμ. 491/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. και ιι)σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.
(Α.Π. 68771/2021)
(491/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π.)
________________________________________________________________
6)Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων σε διεθνή σύνθετο ανοικτό διαγωνισμό
προσχεδίων ενός σταδίου με τίτλο «Ανάπλαση της Πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους».
(Α.Π. 70080/2021)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
7)Έγκριση αποδοχής της τρίτης (Γ΄) τακτικής επιχορήγησης ποσού 2.948.744,53€ από τους Κεντρικούς
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
(Α.Π. 71639/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
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8)Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης (μελέτη) με τίτλο «Υποδομές Λειτουργικής και Αισθητικής
Αναβάθμισης στον Άξονα Αριστοτέλους και στο Παραλιακό Μέτωπο Θεσσαλονίκης για την Ενίσχυση της
Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης», στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
(Α.Π. 41447/2021)
(Διεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Συστημάτων, ΤΠΕ)
9)Αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην ΑΤ08 Πρόσκληση του
Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ του Υπουργείου Εσωτερικών .
(Α.Π. 71617/2021)
(Διεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Συστημάτων, ΤΠΕ)
10)Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 140/23-02-2021 απόφασης της Ο.Ε. που αφορά: «Έγκριση υποβολής αίτησης
χρηματοδότησης στην πρόσκληση ΑΤ14 (Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021) για το έργο με τίτλο “Ψηφιακή
ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή της νεότερης άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου
Θεσσαλονίκης”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αντώνης Τρίτσης”»
(Α.Π. 71609/2021)
(Διεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραμματισμού, Συστημάτων, ΤΠΕ)
11)Έγκριση της 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ανοικτής
Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Θεσσαλονίκης.
(Α.Π. 71401/2021)
(Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης)
12)Διαγραφή των οφειλών των προστίμων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), από τους
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους.
(Α.Π.68768/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
13)Τροποποίηση της υπ’αριθμ. 216/17-03-2021 απόφασης Ο.Ε. η οποία αφορά «Έγκριση πολυετούς
προγραμματισμού
ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2022-2025,
ανά κλάδο /ειδικότητα,
εκπαιδευτική βαθμίδα και αριθμό κατά έτος (2022,2023,2024 και 2025)»
(Α.Π. 71852/2021)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων)
ΝΟΜΙΚΑ
14)Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και των Αναστασιάδου ΜάγιαςΑρζουμανίδη Βλαδήμηρου, ποσού 1.574,80€ λόγω υλικών ζημιών που υπέστη το όχημα τους με αριθμό
κυκλοφορίας ΙΟΚ 3984 από πτώση δένδρου-κλάδων.
(Α.Π. 67338/2021)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος)
15)Παροχή ή μη εντολής στον εξωτερικό ειδικευμένο δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Στράνη της Δικηγορικής
εταιρίας «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ και Συνεργάτες» να παρασταθεί στις 7.4.2021 κατά τη συζήτηση της με
ΑΒΔ.576/2018 (ΒΔΥ 29/2021) και αρ.πιν.6 αίτησης αναίρεσης του Δήμου Θεσσαλονίκης ενώπιον της
Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά της υπ’ αριθ. 1467/2017 απόφασης του VIΙ Τμήματος του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που είχε κάνει μερικώς δεκτή την έφεση του κ. Παπαγεωργόπουλου Βασιλείου κατά
της με αρ.1/2012 Καταλογιστικής Πράξης του Επιτρόπου του ΕλΣυν.
(Α.Π. 68871/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)
16)Παροχή εντολής στη Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Θεσσαλονίκης για άσκηση ή μη έφεσης
κατά της υπ’ αριθ. 214/2021 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ι’ Μονομελές),
σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή η προσφυγή του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» (ΠΑ.ΜΑΚ.) και ακυρώνεται η εγγραφή του στους φορολογικούς
καταλόγους του Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2018 (Α.Φ.Ε. 55/1843119), αναδρομικά για τέλη καθαριότητας
και φωτισμού έτους 2014, ποσού 59.179,23 ευρώ, η οποία του γνωστοποιήθηκε με το υπ’ αριθμ. πρωτ.
5/27-04-2018 Απόσπασμα Βεβαιωτικού Καταλόγου, συνταχθέν από το Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών της
Διεύθυνσης Δημοτικών Προσόδων και Πόρων του Δήμου Θεσσαλονίκης.
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(Α.Π. 67980/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)
17)Παροχή εντολής στη Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Θεσσαλονίκης για άσκηση ή μη έφεσης
κατά της υπ’ αριθ. 489/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία έγινε δεκτή
η με αριθμ. 1035/40298/16-11-2018 αγωγή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Θ.
ΤΟΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Ι. Ο.Ε.».
(Α.Π. 70851/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)
ΔΩΡΕΕΣ
18)Αποδοχή δωρεάς από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ στα πλαίσια του προγράμματος PAOK Action, 15.000 (0,5ml)
εμφιαλωμένου νερού για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου
Θεσσαλονίκης, για εξυπηρέτηση των αστέγων του Υπνωτηρίου, όλων των Κοινωνικών Δομών καθώς και
των ωφελουμένων που συμμετέχουν στο επισιτιστικό πρόγραμμα απόρων και εισέρχονται για παραλαβή
τροφίμων.
(Α.Π. 68000/2021)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)
19)Αποδοχή δωρεάς από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βία Μάθησης 60 μπουφάν γυναικεία-αντρικά, 60
κουβερτών και 60 νεσεσέρ με προϊόντα προστασίας κατά του Covid-19 τα οποία θα δοθούν από τη Δ/νση
Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης σε ωφελούμενους του Υπνωτηρίου
αστέγων.
(Α.Π. 68002/2021)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)
20)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία STONE GROUP INTERNATIONAL, ενός ψυγείου και ενός φορητού
υπολογιστή (laptop), συνολικής αξίας 991€, τα οποία θα παραχωρηθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής
Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας
κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους.
(Α.Π. 69677/2021)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)
ΚΙΝΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
21)Έγκριση μετακίνησης μηχανήματος έργου με αρ. κυκλ. ΜΕ 81849 (ΔΘ597) με συνοδεία το επιβατηγό
όχημα με αρ.κυκλ. ΚΗΗ8186 (ΔΘ863) την Παρασκευή 26-03-2021 με επιστροφή την ίδια ημέρα στις
εγκαταστάσεις της αναδόχου εταιρείας, “Παπαδόπουλος Γεώργιος & Σία Ε.Ε.” με την επωνυμία “GEPA LIFT”
στο 1ο χλμ. Αριδαίας-Λουτρακίου.
(Α.Π. 71148/2021)
(Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
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