
 

 
      
 

              

                         

 
 
 
 
 

 
 

25η  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 

Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης  
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων 

             

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 30 Ιουνίου 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. 39151 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2671/Β΄/23-06-2021) και το άρθρο 77 

του Ν.4555/2018, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων: 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 24ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2021. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

 
1) Έγκριση της διενέργειας, των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου συνοπτικού 
διαγωνισμού για τον “Έλεγχο και Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης”, π.δ. 
14.818,00€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 159300/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
 

 
 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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2) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για τον 
“Έλεγχο και Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης”, π.δ. 14.818,00€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 159299/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 

 

3) Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων (RFID) στην Κεντρική 
Βιβλιοθήκη και στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ.186.000,00€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 163122/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
 

4) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων (RFID) στην 
Κεντρική Βιβλιοθήκη και στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ.186.000,00€ με 
Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 160865/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
 

5) Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για μέρος 
της προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & ετοίμου χλοοτάπητα», για τα είδη 
που αναφέρονται στην Μελέτη ως: Β.ΕΡΡΙΖΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ (ΖΩΝΤΑΝΑ ΦΥΤΑ, ΒΟΛΒΟΙ, 
ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ) Γ.ΣΠΟΡΟΙ (ΣΠΟΡΟΙ), π.δ. 21.504,49€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 160641/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)  
 

6) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
μέρος της προμήθειας  με τίτλο: «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & ετοίμου χλοοτάπητα», για τα 
είδη που αναφέρονται στην Μελέτη ως: Β.ΕΡΡΙΖΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ (ΖΩΝΤΑΝΑ ΦΥΤΑ, 
ΒΟΛΒΟΙ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ) Γ.ΣΠΟΡΟΙ (ΣΠΟΡΟΙ),π.δ. 21.504,49€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 161161/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)  
 

7) Κατάρτιση όρων του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: 
“Διαμόρφωση καταστήματος για τη λειτουργία ΚΕΠ στην οδό Ελευθερίας – Τριανδρία”, π.δ. 74.276,00€ με 
Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 162933/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 

8) Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την εκτέλεση του έργου: “Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου – Δημ. Γούναρη”, π.δ. 1.400.000,00€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 163291/2021) 
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 

9) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες κηποτεχνίας, 
εγκατάστασης πρασίνου, συντήρησης αρδευτικών δικτύων και φυτικού υλικού – αναβάθμισης & ανάδειξης 
των χώρων πρασίνου στα Κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης  (Αναστάσεως του Κυρίου, Αγίας 
Παρασκευής, Μαλακοπής, Ευαγγελίστριας)”, π.δ. 1.380.000,02€ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
προαίρεσης συνολικού ποσού 46.169,23€ με Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του 
παραπάνω διαγωνισμού. 
(Α.Π. 161246/2021) 
(Πρακτικό) 
 

10) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου συνοπτικού 
διαγωνισμού για  “Μαθήματα Ελληνικής Γλώσσας και Στοιχείων Ελληνικής Ιστορίας και Ελληνικού Πολιτισμού 
σε ενήλικες μετανάστες και δικαιούχους διεθνούς προστασίας”, π.δ. 59.934,00€ με Φ.Π.Α. 0% και 
β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού. 
(Α.Π. 161276/2021) 
(Πρακτικό) 
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11) Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας σύμβασης μελέτης “Ανέγερση Λυκείου επί των οδών 
Δημάρχου Αθ. Γιαννούση 8 και Ν. Ζαρντινίδη στο ΟΤ Γ14 στα Τροχιοδρομικά” κατά 3 μήνες χωρίς 
υπαιτιότητα του αναδόχου. 
(Α.Π.159993/2021) 
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 

12) Εξέταση ένστασης της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας με την επωνυμία “ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και με διακριτικό τίτλο “TOWNHALL IKE” κατά του από 08-06-2021 
Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών για μισθώσεις, εκμισθώσεις, εκποιήσεις, αγορές ακινήτων 
του άρθρου 1 του Π.Δ.270/81. 
(Α.Π. 149913/2021) 
(Ένσταση) 
 

13) Κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού «για την παραχώρηση του 
δικαιώματος εκμετάλλευσης και λειτουργίας του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Δημαρχιακό Μέγαρο 
Θεσσαλονίκης». 
(Α.Π. 145138/2021) 
(Πρακτικό) 
 

14) Κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού  για τη μίσθωση ακινήτου που θα 
χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων. 
(Α.Π. 151350/2021)                                                                                                                                                        
(Πρακτικό)   

                                                                                                                                       

15) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων 
Νέων Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου». 
(Α.Π. 160807/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 

16) Έγκριση ανάθεσης δημόσιας σύμβασης στην Μείζονος Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης ΑΕ- Αναπτυξιακός 
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΜΑΘ ΑΕ - ΑΟΤΑ, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «παροχή 
συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαμόρφωση στρατηγικής ανάπτυξης, προώθησης και προβολής της 
επιχειρηματικότητας για την ανάκαμψη της τοπικής κοινωνίας», υπό μορφή έκθεσης αξιολόγησης της 
οικονομικής και επενδυτικής δραστηριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης με ανάλογη εκτίμηση των 
επιπτώσεων από την πανδημία σε επιλεγμένους επιχειρηματικούς κλάδους, με προϋπολογισμό 50.000€ (με 
ΦΠΑ) και χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. 
(Α.Π. 163102/2021) 
(Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 
17) Έγκριση τροποποίησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2021 του 
Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Δημοτική Εταιρεία Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας “Δ.Ε.Π.Θ.Ε.”. 
(Α.Π. 159087/2021) 
(Δ.Ε.Π.Θ.Ε.) 
 

18) Διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλη Καθαριότητας 
- Φωτισμού (ΔΤ), Δημοτικό Φόρο (ΔΦ) και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ). 
(Α.Π. 159282/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 

19) Διαγραφή  των οφειλών  των  προστίμων  για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από τους οριστικούς  βεβαιωτικούς  
καταλόγους. 
(Α.Π. 162249/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) 
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20)Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε 
εφαρμογή του Ν.4688/2020 και του Ν.4795/2021. 
(Α.Π. 159320/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 

21)Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε 
εφαρμογή του Ν.4688/2020 και του Ν.4795/2021. 
(Α.Π. 159303/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 

22)Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, σε 
εφαρμογή του Ν.4688/2020 και του Ν.4795/2021. 
(Α.Π. 160643/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 

23) α)Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του υπ΄αριθμ.1650/2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής το 
οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της με αριθμ.262/31-03-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
β)απαλλαγή του υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης. 
(Α.Π. 160805/2021) 
(Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών) 
 

24) α)Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του υπ΄αριθμ.3055/2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής το 
οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της με αριθμ.448/02-06-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
β)απαλλαγή του υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης. 
(Α.Π. 159941/2021) 
(Διεύθυνση Αθλητισμού & Εθελοντισμού) 
 

25)Έγκριση 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Βρεφοκομείο 
“Ο Άγιος Στυλιανός” Δήμου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 161489/2021) 
(Ν.Π.Δ.Δ. Ο Άγιος Στυλιανός) 
 

26) Έγκριση διαγραφής οφειλών, από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, τελών επί των 
ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης κλπ. 
(Α.Π. 162246/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 

27) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 18.600,00€ για δράσεις, εκδηλώσεις της Διεύθυνσης 
Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας, στο πλαίσιο διοργάνωσης της 85ης  Δ.Ε.Θ. από 
11-19-09-2021. 
(Α.Π. 159720/2021) 
(Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας) 
 

28)Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης της δαπάνης ποσού 222,00€ για τη μετάβαση του Δημάρχου κ. 
Κωνσταντίνου Ζέρβα στην Αθήνα, αεροπορικώς, στις 02 Ιουλίου 2021 αυθημερόν. 
(Α.Π. 163221/2021) 
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων) 
 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
29) Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δ.Θ και της Ηλιάδου Μαρίας λόγω υλικών ζημιών, αξίας 
145,00€, που υπέστη το όχημα της με αριθμό κυκλοφορίας ΝΕΝ 1090 από πτώση δένδρου. 
(Α.Π. 159076/2021) 
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος) 
 

30) Παροχή εντολής για την άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της ανακοπής, καθώς και κάθε άλλου πρόσφορου 
μέσου κατά της από 08-06-2021 δήλωσης επιβολής κατάσχεσης του Αναστασίου Κοσμίδη. 
(Α.Π.156819/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
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31) Παροχή εντολής για άσκηση ή μη ενδίκου μέσου της ανακοπής κατά της με αριθμό 1176/2021 διαταγής 
πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε κατόπιν αίτησης της Μαρίας Σιτζόγλου. 
(Α.Π. 160425/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
 

32) Παροχή ή μη εντολής στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης Χατζηθεοδώρου Ιωάννη (ΑΜ ΔΣΘ 3372), προκειμένου 
να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες όσον αφορά τη διόρθωση αρχικών κτηματολογικών εγγραφών για 
ακίνητα ιδιοκτησίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, στον Δήμο Πυλαίας. 
(Α.Π. 162867/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)  
                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Ν030002
Altintasiotou Kyriaki
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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