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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 14 Απριλίου 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. 20651 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1308 /Β /03-04-2021) και το άρθρο
77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 14ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2021
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
1)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης
Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», π.δ. 868.000€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 85983/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
________________________________________________________________
2)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και
Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», π.δ. 868.000€
με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 85956, 87369/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
________________________________________________________________
3)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την
ανάθεση εργασιών ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων έτους 2021, π.δ. 182.247,39€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 89970/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
4)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την ανάθεση εργασιών ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων έτους 2021, π.δ. 182.247,39€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 89969/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
5)Έγκριση της διενέργειας, των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού για την
ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων, αντικειμένων και έργων τέχνης για τις ανάγκες
υλοποίησης εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού, της Δ/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων και
της Δ/νσης Βαφοπουλείου και Πνευματικών Ιδρυμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 32.515,60€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 88817/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
6)Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των
υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών οργάνων, αντικειμένων και έργων τέχνης, για τις ανάγκες υλοποίησης
εκδηλώσεων της Δ/νσης Πολιτισμού και Τουρισμού, της Δ/νσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων και της Δ/νσης
Βαφοπουλείου και Πνευματικών Ιδρυμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 32.515,60€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 87366/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
7)Μερική ανάκληση της με αριθμ.1172/22-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά:
α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών οριζόντιας και κάθετης σήμανσης» για την κάλυψη
της ανάγκης του Δήμου Θεσσαλονίκης ώστε να εξοπλιστούν τα συνεργεία των τεχνικών διευθύνσεων του
Δήμου για δύο (2) έτη π.δ. 842.263,80€ με Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του
παραπάνω διαγωνισμού, ως προς σκέλος Γ που αφορά την ματαίωση και την επανάληψη του διαγωνισμού με
τους ίδιους όρους
(Α.Π. 88775/2021)
(Πρακτικό)
8)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών του δημόσιου
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, με τη 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. χωρίς να συμπεριλαμβάνεται η υποχρεωτική έκπτωση του άρθρου 3.3 της Διακήρυξης του ήδη
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διενεργηθέντος Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού, με την μελετητική ομάδα που έλαβε το 1ο βραβείο στον
ομότιτλο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό
(Α.Π. 89587/2021)
(Πρακτικό)
9)Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων για τον Ανοιχτό Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό
προσχεδίων ενός σταδίου, µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην περιοχή 40 Εκκλησιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης»
(Α.Π. 89996/2021)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
10)Έγκριση

τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2021 του
Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης

(Α.Π. 86198/2021)
(Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης)
11)Διαγραφή οφειλής που βεβαιώθηκε στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους για παράβαση άσκησης
υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων
(Α.Π. 84667/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας)
12)Διαγραφή οφειλής που βεβαιώθηκε στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους από παράβαση
κανονισμού καθαριότητας.
(Α.Π. 84436/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας)
13)Διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
(Α.Π.84459/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)
14)Διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους από παραβάσεις Κ.Ο.Κ.
(Α.Π.84444/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)
15)Διαγραφή οφειλής που βεβαιώθηκε στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους από παράβαση
δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς
(Α.Π.90037/2021)
(Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος)
16)α) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του υπ΄αριθμ.302/2021 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
ποσού 20.000€ το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της με αριθμό 52/20-1-2021 Α.Ο.Ε. που αφορά: «α) Έγκριση
έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 20.000€ για την πληρωμή στα ΕΛ.ΤΑ. της διακίνησης της
αλληλογραφίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και β) ορισμός υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης», και
β)απαλλαγή του υπολόγου διαχείρισης της παραπάνω δαπάνης
(Α.Π. 89971)
(Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών)
ΝΟΜΙΚΑ
17)Έγκριση εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς, για το ποσό των 1.116€, μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και
της κ. Γαρεφαλάκη Φραγκούλας λόγω υλικών ζημιών που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΝΗΟ 1101
τύπου Peugeot 207 όχημα της, από πτώση βραχίονα δένδρου.
(Α.Π. 73240/2021)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος)
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ΔΩΡΕΕΣ
18)Αποδοχή χορηγίας, στο πλαίσιο δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των εταιρειών BIO-INSECTA
IKE και IONOS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, για την υλοποίηση εφαρμογής και ψεκασμών με βιολογικά σκευάσματα
και χρήση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) σε δένδρα είδους φτελιάς, για την αντιμετώπιση του
κολεοπτέρου Xanthogaleruca luteola (Coleoptera:Chrysomelidae), αξίας 2.000€
(Α.Π. 68410/2021)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος)
19)Αποδοχή δωρεάς – χορηγίας της εταιρίας COMO Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, 3.000 μασκών μίας χρήσεως (100
πακέτα των 10 δέκα τεμαχίων = 1000 μάσκες σε κάθε αιμοδοσία) , για τις προγραμματισμένες Τακτικές
Αιμοδοσίες του έτους 2021
(Α.Π. 86414/2021)
(Αυτοτελές Τμήμα Εθελοντισμού Νεολαίας & Διοικητικής Βοήθειας)
20)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία GRC TECH, δύο (2) ηλεκτρικών ποδηλάτων Blaupunkt, τύπου CLARA
400, εκτιμώμενης αξίας 2.100€ (λιανική τιμή) έκαστο με σκοπό να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες:
(α) Της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος και
(β) της Αντιδημαρχίας Οικονομικών, Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης
(Α.Π. 90253/2021)
(Διεύθυνση Πρασίνου και Περιβάλλοντος)
21)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία GRC TECH, δύο (2) ηλεκτρικών ποδηλάτων Blaupunkt, τύπου CLARA
400, εκτιμώμενης αξίας 2.100€ (λιανική τιμή) έκαστο εκ των οποίων το ένα θα χρησιμοποιηθεί για τις
μετακινήσεις επιδοτών του Τμήματος Ταμείου της Διεύθυνσης Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης
(Α.Π. 90308/2021)
(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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