
 

 
      
 

              

                         

 
 
 
 
 

 
 

26η  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 07 Ιουλίου 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. 39842 (ΦΕΚ 2744/Β΄/26-06-2021) και το άρθρο 77 του 

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

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 25ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2021. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

 
1) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την «Aνάθεση εργασιών ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης 
έτους 2021», π.δ. 182.247,39€ με Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω 
διαγωνισμού. 
(Α.Π. 171035/2021) 
(Πρακτικό) 
 

2) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια προϊόντων 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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ασφάλτου» για τις ανάγκες του συνεργείου της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, π.δ. 450.008,40€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 165644/2021, 167649/2021) 
(Πρακτικά) 
 

3) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  «Προμήθεια Τεχνικού Εξοπλισμού 
Πολιτικής Προστασίας (Η/ Ζ, ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΠΙΦ. ΒΕΝΖΙΝΗΣ, ΚΟΜΠΡΕΣΕΡ)», π.δ. 35.971,79€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 158626/2021, 170375/2021) 
(Πρακτικά) 
 

4) Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση 
του έργου: «∆ιαµόρφωση καταστήµατος για τη λειτουργία ΚΕΠ στην οδό Ελευθερίας - Τριανδρία» π.δ. 
74.276,00€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 168302/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 

 

5) Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την 
«Ανάθεση παροχής υπηρεσιών 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%. 
(Α.Π. 164875/2021) 
(Δ/νση Προμηθειών και Αποθηκών) 
 

6) Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 417/26-05-2021 (ΑΔΑ:ΩΦΘΔΩΡ5-ΣΕΚ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που 
αφορά: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου “Αναβάθμιση παιδικών χαρών”, π.δ.1.999.999,99€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 168305/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 

7) Κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος 
εκμετάλλευσης της χρήσης του ακινήτου που βρίσκεται στον Κεδρηνό Λόφο. 
(Α.Π. 167310/2021)                                                                                                                                                        
(Πρακτικό)   
 

8) Κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση κυλικείου στο 
κολυμβητήριο της πλατείας Μικρασιατικού και Θρακικού Ελληνισμού. 
(Α.Π. 165330/2021) 
(Πρακτικό) 
 

9) Παραλαβή των εργασιών και των παραδοτέων της Φάσης 1 των υπηρεσιών για την Αναβάθμιση –
Επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.) από την 
ανάδοχο εταιρεία Neuropublic A.E. 
(Α.Π. 169929/2021) 
(Πρωτόκολλο παραλαβής) 
 

10) Επέκταση σύμβασης χρόνου λειτουργίας του έργου ελεγχόμενης στάθμευσης. 
(Α.Π.169874/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) 
 

11) Ανάκληση της υπ΄ αριθ. 482/2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά «Τροποποίηση της με 
αριθμ.πρωτ.138695/19-12-2018 σύμβασης για την παροχή της υπηρεσίας “Κλάδευση και Φύτευση δένδρων 
στα δημοτικά πεζοδρόμια», π.δ. 1.208.113,92€. 
(Α.Π. 169163/2021) 
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος) 
 

12) Τροποποίηση της με αριθμ.πρωτ. σύμβασης 13869/2018 ( 18SYMV004229010) και αντικείμενο 
«Κλάδευση και Φύτευση δένδρων στα Δημοτικά Πεζοδρόμια» συνολικής αξίας 1.208.113,92€. 
(Α.Π. 168829/2021) 
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος) 
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13) Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση του σκάμματος του θαλάσσιου τείχους 
παρά την οδό Μητροπόλεως στο Ιστορικό Κέντρο.  
(Α.Π. 169023/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 
14) α) Σύνταξη 3ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δ.Θ. οικονομικού έτους 2021 με σκοπό: 1) 
την 2η υποχρεωτική αναμόρφωση μείωσης ΚΑ του σκέλους των εσόδων και εξόδων προϋπολογισμού έτους 
2021, σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.2, της υπ. αριθμ. 46735/23-7-2020 ΚΥΑ Οικονομικών-Εσωτερικών και τα 
άρθρα 1-3 της υπ. αριθμ. 34574/5-7-2018 ΚΥΑ Εσωτερικών-Οικονομικών 2) την ισοσκέλιση εγγραφών 
προϋπολογισμού ειδικευμένων εσόδων και εξόδων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων από πόρους του 
Π.Δ.Ε. και της Ε.Ε.  3) την εγγραφή του νέου έργου ‘’Ολοκληρωμένη Ανάπλαση περιοχής Ιπποκρατείου 
Νοσοκομείου ‘’ λόγω ένταξης της πράξης στο ΕΣΠΑ 4) την εγγραφή και ενίσχυση λοιπών ΚΑ εσόδων και 
εξόδων του προϋπολογισμού» και β)παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. 
(Α.Π. 166617/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 

15) α) 2η τροποποίηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Θεσσαλονίκης, οικονομικού 
έτους 2021 και β)παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. 
(Α.Π. 166679/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 

16) Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Θεσσαλονίκης». 
(Α.Π. 168933/2021) 
(Διεύθυνση Παιδείας) 
 

17) Αποδοχή των όρων συμμετοχής και υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση 14.6i.26.5.1.2 
του Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ (ΕΣΠΑ), που έχει τίτλο ««Δημιουργία Πράσινων Σημείων και δικτύωσή τους, 
σε όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου» και κωδικό ΟΠΣ 4115. 
(Α.Π. 170794/2021) 
(Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) 
 

18) Διαγραφή  των οφειλών  των  προστίμων  για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) από 
τους οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους. 
(Α.Π. 169145/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) 
 

19) Έγκριση α) έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00€) για την καταβολή 
παραβόλου που αφορά στην έγκριση γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Δημοτικού Γυμναστηρίου επί 
της οδού Κρυστάλλη 4, σε βάρος του Κ.Α 00/6331.02.01«Λοιποί Φόροι, Τέλη, Παράβολα», β) Ορισμός 
υπολόγου υπαλλήλου διαχείρισης της δαπάνης. 
(Α.Π. 167572/2021) 
(Διεύθυνση Aθλητισμού και Εθελοντισμού) 
 

20) α)Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής ποσού 17.428,50€ για την πληρωµή των τελών χρήσης 
µηχανηµάτων έργου για το έτος 2021 ιδιοκτησίας ∆ήµου Θεσσαλονίκης και β)ορισµός υπολόγου διαχείρισης 
της δαπάνης. 
(Α.Π. 165502/2021) 
(Διεύθυνση Καθαριότητας & Μηχανικών Μέσων) 
 

21) α) Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής ποσού 100,00 ευρώ που αφορά δαπάνη για την καταβολή 
χρηµατικού ποσού για τη χορήγηση αντιγράφων κτηµατολογικών φύλλων, αποσπασµάτων κτηµατολογικών 
διαγραµµάτων από το Κτηµατολογικό Γραφείο Θεσσαλονίκης, καθώς και για τη χορήγηση αεροφωτογραφιών 
από την Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού και β) ορισµός υπολόγου διαχείρισης του ανωτέρω ποσού. 
(Α.Π. 165056/2021) 
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
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22) α) Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την  πληρωμή ποσού 3.184,32€ για την 
χορήγηση νέων παροχών ισχύος: Νο 3/ 27KVA με  αριθμό παροχής 205713/18-11-2020 στα 33ο, 17ο, 25ο 

και 103ο Νηπιαγωγεία Θεσσαλονίκης και  Νο 3/ 33KVA με αριθμό παροχής 205714/19-11-2020 στα 1ο, 2ο, 
67ο, 78ο και 102ο  Νηπιαγωγεία Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, στα πλαίσια του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ» και β) 
ορισµός υπολόγου διαχείρισης του ανωτέρω ποσού. 
(Α.Π. 170380/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 

23) Προσδιορισμός ποσοστού συνυπαιτιότητας. 
(Α.Π. 168830/2021) 
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος) 
 

24) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 8.500,00€ για την κάλυψη εξόδων πολιτιστικής εκδήλωσης της Ε´ 
Κοινότητας οικονομικού έτους 2021. 
(Α.Π. 165265/2021) 
(Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών ) 
 

25) Έγκριση εγκατάστασης  και λειτουργίας δύο (2) τερματικών αποδοχής καρτών (POS) για τις ανάγκες της 
Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού. 
(Α.Π. 167536/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
26) Παροχή ή μη εντολής στην δικηγορική εταιρία Αθηνών «Δ.ΣΤΡΑΝΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΙΑ» προκειμένου να συντάξει, να καταθέσει και να ασκήσει αίτησης αναίρεσης και να  παρασταθεί κατά 
την ημερομηνία συζήτησης αυτής, στο όνομα και για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά της υπ' 
αριθμόν 632/2021 απόφασης του Δεύτερου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έκανε εν μέρει δεκτή 
την από 13.10.2017 έφεση (ΑΒΔ: 2665/16.10.2017) του Αθανασίου Διαμέλα του Δημητρίου, και η οποία 
μεταρρυθμίζει την 552/10.4.2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης και περιορίζει το ποσό 
του καταλογισμού σε βάρος του εκκαλούντος σε 10.000,00€. 
(Α.Π.167811/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
 

ΔΩΡΕΕΣ 
 
27) Αποδοχή δωρεάς από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ του προγράμματος PAOK Action, της ανακαίνισης των μπάνιων στο 
Υπνωτήριο Αστέγων του Δήμου Θεσσαλονίκης, συνολικής αξίας  8.729,92€ + ΦΠΑ κατά δήλωση του 
δωρητή. 
(Α.Π. 164482/2021) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)  
                     

28) Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία METRO My Market, μέσω της ΜΚΟ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», τροφίμων ξηράς τροφής 
και κατάψυξης-συντήρησης τα οποία θα διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του 
Δήμου Θεσ/νίκης σε ωφελούμενους των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 166995/2021) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας) 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 



Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Ν030002
Lamprou Konstantina
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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