
      
 

              

                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16η 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 21 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. 22439 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1441/Β/10-04-2021) 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 15ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2021 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

 
1)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια ειδικών μηχανημάτων, μικρομηχανημάτων, εργαλείων χειρός, εργαστηριακού εξοπλισμού, 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρελκόμενων, περιφερειακών και αναλωσίμων αυτών, τα οποία θα 
αποτελέσουν τον ηλεκτρονικό, και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ενός χώρου τεχνικής δημιουργίας 
(makerspace), που αναπτύσσεται στον Δήμο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Pop-
Machina» με τον πλήρη τίτλο «Collaborative production for the circular economy; a community approach / 
Pop-Machina» (“Συνεργατική παραγωγή για την κυκλική οικονομία˙ μια κοινοτική προσέγγιση” - Pop-
Machina), του ευρωπαϊκού προγράμματος «HORIZON 2020» με αναγνωριστικό αριθμό CE-SC5-03-2018», για 
τις ανάγκες της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία, του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 47.556,48€ με Φ.Π.Α.  
(Α.Π. 95610/2021)  
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 

 

2)Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια ειδικών μηχανημάτων, μικρομηχανημάτων, εργαλείων χειρός, εργαστηριακού 
εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρελκόμενων, περιφερειακών και αναλωσίμων αυτών, τα οποία θα 
αποτελέσουν τον ηλεκτρονικό, και ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ενός χώρου τεχνικής δημιουργίας 
(makerspace), που αναπτύσσεται στον Δήμο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Pop-
Machina» με τον πλήρη τίτλο «Collaborative production for the circular economy; a community approach / 
Pop-Machina» (“Συνεργατική παραγωγή για την κυκλική οικονομία˙ μια κοινοτική προσέγγιση” - Pop-
Machina), του ευρωπαϊκού προγράμματος «HORIZON 2020» με αναγνωριστικό αριθμό CE-SC5-03-2018», για 
τις ανάγκες της Δ/νσης Εξυπηρέτησης Επιχειρηματία, του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 47.556,48€ με Φ.Π.Α.  
(Α.Π. 95606/2021)  
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
 

3)Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανοιχτά κέντρα εμπορίου ΚΑΠΑΝΙ» π.δ. 2.883.656€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 95791/2021) 
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 

4)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. 95181/2021) 
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 

5)Επικαιροποίηση της υπ’ αρίθμ. 7/13-01-2021 (ΑΔΑ:ΨΩ1ΤΩΡ5-1ΞΞ)  Α.Ο.Ε. που αφορά «Συγκρότηση 
Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης 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». 
(Α.Π. 95608/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
 

6)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του 
δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» π.δ. 620.268€ με ΦΠΑ. 
(Α.Π. 95652/2021) 
(Πρακτικό) 
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7)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του επαναληπτικού δημόσιου διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού 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.» β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού. 
(Α.Π. 93728/2021) 
(Πρακτικό) 
 

8)Παράταση της προγραμματικής σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Συντηρήσεις-μικροκατασκευές 
αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Θεσσαλονίκης» μεταξύ της ΠΚΜ και του Δήμου Θεσσαλονίκης ως προς το 
χρόνο περαίωσής της, κατά δεκαοχτώ (18) μήνες. 
(Α.Π. 93633/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

 

9)Αποδοχή της επιχορήγησης ποσού 1.091.635,89€ για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από τελεσίδικες 
δικαστικές αποφάσεις και διαταγές πληρωμής.  
(Α.Π. 95774/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 

10)Αποδοχή της τέταρτης (Δ΄) τακτικής επιχορήγησης ποσού 2.948.744,53€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.  
(Α.Π. 95770/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 

11)Ορθή επανάληψη της υπάριθμ. 193/10-03-2021 Α.Ο.Ε. (ΑΔΑ: 973ΘΩΡ5-Γ7Ψ) η οποία αφορά: «Έγκριση 
της 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός 
Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) Δήμου Θεσσαλονίκης», σύμφωνα με 
την υπ’αριθμ. 26/05-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΕΠΩΟΞΕΞ-Ζ3Π) απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Οργανισμός 
Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) 

(Α.Π. 93907/2021) 

(Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριμνας «Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.») 

 

12)Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδος προσκυρούμενου τμήματος 39,60τμ της Κοινότητας Τριανδρίας 
στην ιδ.(22) της με αρ. 3545/73 ΠΤΑΑ φερόμενου ιδιοκτήτη  «Στυλιανού Συκά».  
(Α.Π. 94389/2021) 
(Διεύθυνση Τοπογραφίας-Απαλλοτριώσεων και Γεωγραφικών Δεδομένων) 

                                                                                                                                                                                                                           

13)α)Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 25.000€ για την πληρωμή στα ΕΛ.ΤΑ. 
της δαπάνης διακίνησης της αλληλογραφίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και β) ορισμός υπολόγου διαχείρισης 
της δαπάνης.  
(Α.Π.95603/2021) 
(Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών)  

    

14)α)Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 40€, που αφορά την καταβολή 
ανταποδοτικού τέλους, για το έτος 2020, για την χρήση χορηγηθείσας αδείας πρατηρίου υγρών καυσίμων και 
β)ορισμός υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης. 
(Α.Π.94407/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
  

15)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του υπ΄αριθμ.403/2021 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 
120.000€  το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 65/27-01-2021 Α.Ο.Ε. για την καταβολή ποσοστού 
ανταπόδοσης για την ηλεκτρονική έκδοση των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4495/2017, υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και β)απαλλαγή του 
υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης. 
(Α.Π. 95050) 
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
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16)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του υπ΄αριθμ.1723/2021 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 
ποσού 360.000€  το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ’αριθμ. 263/31-03-2021 Α.Ο.Ε. για την πληρωμή 
παραβόλων ανανέωσης αδειών κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων, ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης και 
β)απαλλαγή του υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης. 
(Α.Π. 95173) 
(Διεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων) 
 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
17)Παροχή ή μη εντολής στο Δικηγόρο Αθηνών Δημήτριο Στράνη (Α.Μ.Δ.Σ.Α. 11856) εκπρόσωπο και μέλος 
της Δικηγορικής Εταιρίας με την επωνυμία «Δ. ΣΤΡΑΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» να ασκήσει 
αίτηση αναίρεσης και αίτηση αναστολής κατά της υπ’ αριθ. 7135/2020 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου 
Αθηνών, με την οποία έγινε τελεσίδικα δεκτή η με αριθμό κατάθεσης 582951/2406/2017 αγωγή, που 
άσκησαν η Παναγιωτίδου Παρθένα του Παναγιώτη κλπ. ενάγουσες και να την προσδιορίσει στο αρμόδιο 
τμήμα του Αρείου Πάγου, προκειμένου στη συνέχεια να καταθέσει αίτηση αναστολής εκτέλεσης της 
προσβαλλόμενης απόφασης στο αρμόδιο Συμβούλιο του Αρείου Πάγου, να παρασταθεί κατά την εκδίκασή 
της καθώς και να ζητήσει προσωρινή διαταγή από τον αρμόδιο Αρεοπαγίτη υπηρεσίας. 
(Α.Π. 95618/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 

ΔΩΡΕΕΣ 

 
18)Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας 3stars sports Χ. ΡΩΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. που αφορά την προμήθεια 
15 σταθερών κάδων απορριμμάτων 80 λίτρων, αξίας 6.510€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 95618/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 

 
 
 
 

                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
                           ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Ν030002
Karagianni Zoi
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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