
     

           

                        

28η  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  21 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/Γ.Π.οικ. 43319 (ΦΕΚ 3066 /Β΄/09-07-2021)  και το άρθρο 77

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

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 27ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2021.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

1)Πρακτικό αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: "Συντήρηση υπαίθριων χώρων (πεζόδρομοι, πάρκα,
πλατείες), π.δ. 500.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 186296/2021)
(Πρακτικό)
_____________________________________________________________________________________
2)Επικύρωση  του  πρακτικού  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  και  οικονομικών  προσφορών  του  δημόσιου
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση της Νέας Παραλίας – Τ.Π.”,
π.δ. 2.180.000 με Φ.Π.Α.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

∆ήµος Θεσσαλονίκης 16/07/2021
Α. Π.: 186717

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 16.07.2021 14:24:33
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

ΑΠΟ
Eleftheria
Balaska



(Α.Π. 186488/2021)
(Πρακτικό)
_______________________________________________________________________________________
3)Επικύρωση  του  πρακτικού  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  οικονομικών  προσφορών  του
δημόσιου  ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  του  έργου  “Επισκευή,  συντήρηση,
αναβάθμιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων Δημοτικών κτιρίων έτους 2020 – Τ.Π.”, π.δ. 1.224.990,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 186602 /2021)
(Πρακτικό)

________________________________________________________________________________________
4)Έγκριση της διενέργειας, των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού για τη
“Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία 3* και 4*, έτους 2021, π.δ. 27.120,00 € με τον Φ.Π.Α. 13%” και με
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά
βάσει τιμής για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα του ενδεικτικού προϋπολογισμού.
(Α.Π. 185214/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

5)Συγκρότηση  Επιτροπής  διενέργειας  και  αξιολόγησης  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  τη  “Μίσθωση
δωματίων σε ξενοδοχεία 3* και 4*, έτους 2021 π.δ. 27.120,00€ με τον Φ.Π.Α. 13% 
(Α.Π. 185213/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

6) Έγκριση της διενέργειας, των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού για την
ανάθεση  υπηρεσίας  με  τίτλο:  «Φιλοξενία  των  στειρωμένων  ή  μη  αδέσποτων  ζώων  συντροφιάς  σε
ενδιαίτημα»,  προϋπολογισμού  δαπάνης  74.361,56€  με  ΦΠΑ  24%  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμή.
(Α.Π. 181814/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

7)Συγκρότηση  Επιτροπής  διενέργειας  και  αξιολόγησης  του  συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  ανάθεση
υπηρεσίας με τίτλο: «Φιλοξενία των στειρωμένων ή μη αδέσποτων ζώων συντροφιάς σε ενδιαίτημα», π.δ.
74.361,56€  με  ΦΠΑ  24%  με  κριτήριο  κατακύρωσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη
προσφορά βάσει τιμής. 
(Α.Π. 181810/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

8)α) Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας στολών των µουσικών της Φιλαρµονικής Ορχήστρας, π.δ.
19.165,44€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.», β) Κατάρτιση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών
του  διεθνούς  ηλεκτρονικού  ανοικτού   διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  στολών  των  µουσικών  της
Φιλαρµονικής  Ορχήστρας  και  ειδών ένδυσης  του ένστολου  προσωπικού  της Δημοτικής  Αστυνομίας,  π.δ.
499.068,90€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
(Α.Π. 186440/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)
________________________________________________________________________________________
9)Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για
την  προμήθεια  στολών  των  µουσικών  της  Φιλαρµονικής  Ορχήστρας  και  ειδών  ένδυσης  του  ένστολου
προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, π.δ. 499.068,90€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 186436/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)
_______________________________________________________________________________________
10)Έγκριση της διενέργειας, των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού για τον
«Τριετή  έλεγχο,  καθαρισμό,  απόφραξη,  συντήρηση,  συλλογή,  διαχείριση,  παράδοση  επικίνδυνων  ή  μη
επικίνδυνων  αποβλήτων  των  Αντλιοστασίων,  Μηχανοστασίων,  Φρεατίων,  Αποχετευτικών  δικτύων  –
εγκαταστάσεων  των  Δημοτικών  κτιρίων  και  χώρων  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης»  π.δ.  74.200,33€,
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% 
(Α.Π. 186434/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)
______________________________________________________________________________________
11)Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισμού για τον «Τριετή έλεγχο,
καθαρισμό,  απόφραξη,  συντήρηση,  συλλογή,  διαχείριση,  παράδοση  επικίνδυνων  ή  μη  επικίνδυνων
αποβλήτων των Αντλιοστασίων, Μηχανοστασίων, Φρεατίων, Αποχετευτικών δικτύων – εγκαταστάσεων των
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Δημοτικών κτιρίων και χώρων του Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 74.200,36€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ
24% 
(Α.Π. 186430/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

12)Συγκρότηση Eπιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κατόπιν του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για
την ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μηχανήματος θρυμματισμού ογκωδών (σπαστήρα), για
είκοσι τέσσερις μήνες. 
(Α.Π. 184859/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

13)Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κατόπιν του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού
για την «Προμήθεια Τεχνικού Εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας (Η/Ζ, Αντλίες Επιφ. Βενζίνης, Κομπρεσέρ)»,
π.δ. 35.971,79€, με Φ.Π.Α. 24% (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής
Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 184856/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

14)Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής Παρακολούθησης και  Παραλαβής,  κατόπιν του Ηλεκτρονικού Διεθνή
Ανοικτού Διαγωνισμού για την ”Προμήθεια ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου
των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 1.340.338,32 € με το Φ.Π.Α. 24%” 
(Α.Π. 184866/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

15)Έγκριση του 2ου και τελικού (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου :
΄΄ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΩΝ  ΣΤΑ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ  ΤΟΥ  Δ.Θ.  ΣΤΙΣ  Δ΄ΚΑΙ  Ε΄  ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ΄΄  Τ.Π.,  προϋπολογισμού  μελέτης  490.000,00€  (Αριθ.  Μελέτης  2/2019),  σε  επί  έλασσον
δαπάνη με την αρχική σύμβαση 
(Α.Π. 184715/2021)
(Διεύθυνση  Διαχείρισης Πρασίνου και  Περιβάλλοντος )

16)Έγκριση  Πρωτοκόλλου  Προσωρινής  και  Οριστικής  Παραλαβής  του  έργου  «Ανάπλαση  πάρκου  Ν.
Παπάζογλου (πρώην Αγ. Θεράποντα) 
(Α.Π. 183462/2021)
(Διεύθυνση Κατασκευών & Συντηρήσεων)

17)Κατάρτιση  όρων  διακήρυξης  δημοπρασίας   για  την  εκμίσθωση  κοινόχρηστων  χώρων  με  σκοπό  τη
διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε διαφημιστικά μέσα στεγάστρων που θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενες
στάσεις αστικών συγκοινωνιών, τη συντήρηση των οποίων αναλαμβάνει ο ανάδοχος 
(Α.Π. 186393/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

18)Έγκριση  μετακίνησης  και  αποζημίωσης  δαπάνης  ποσού  450,00  €  για  την  μετάβαση  του  Δημάρχου
Κωνσταντίνου Ζέρβα στην Αθήνα, αεροπορικώς, στις 24-25 Ιουλίου 2021. 
(Α.Π. 184906/2021)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου) 

19)Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, από τραπεζοκαθίσματα σε εφαρμογή του Ν. 4688/2020 και
του Ν.4795/2021 
(Α.Π. 184884/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

20)Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, από τραπεζοκαθίσματα σε εφαρμογή του Ν. 4688/2020 και
του Ν.4795/2021
(Α.Π. 184886/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)
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_______________________________________________________________________________________
21)Διαγραφή  από  οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους  ποσού,  από  τέλη  &  πρόστιμα  για  χρήση
κοινόχρηστου  χώρου  σε  εκτέλεση  της  υπ΄  αριθμ.  2528/21  Απόφασης  του  Διοικητικού  Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης .
(Α.Π. 179962/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)
_______________________________________________________________________________________
22)Διαγραφή από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους ποσού, από τέλη & πρόστιμα για χρήση κοινόχρη-
στου χώρου σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 2817/21 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
(Α.Π. 184883/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

23)Διαγραφές  από  οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους  τελών  επί  των  ακαθαρίστων  εσόδων  κέντρων
διασκέδασης κλπ .
(Α.Π. 178861/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων )
________________________________________________________________________________________
24)Διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλη Καθαριότητας
- Φωτισμού (ΔΤ), Δημοτικό Φόρο (ΔΦ) και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και αφορά μεταφορά επισφα-
λούς από τη ΔΕΗ.
 (Α.Π. 184844/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων )
________________________________________________________________________________________
25)Διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλη Καθαριότητας
- Φωτισμού (ΔΤ), Δημοτικό Φόρο (ΔΦ) και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας και αφορά μεταφορά επισφαλούς από
τη ΔΕΗ. » 
 (Α.Π. 184848/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων )

26)Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  και  απαλλαγή  της  υπόλογου  υπαλλήλου  Καραμικέ  Πολύνμιας  για  το
υπ’.αριθ.  3968/2021  χρηματικό  ένταλμα  προπληρωμής  που  αφορά  την  καταβολή  τελών  χρήσης  των
μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2021. 
(Α.Π. 184843/2021)
(Διεύθυνση Καθαριότητας & Μηχανικών Μέσων) 

27)α) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του με αριθμό 2158/2021 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, το
οποίο  εκδόθηκε  σε  εκτέλεση  της  με  αριθμό  325/21-4-2021  Α.Ο.Ε.,  για  την  πληρωμή  στα  ΕΛ.ΤΑ.  της
διακίνησης της αλληλογραφίας του Δ.Θ. β) Απαλλαγή από κάθε ευθύνη του υπολόγου υπαλλήλου για τη
διαχείριση της δαπάνης. 
(Α.Π. 185015/2021)
(Διεύθυνση Αστικής Κατάστασης)
________________________________________________________________________________________
28)Έγκριση τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας του Φιλοξενείου Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο του
Δήμου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 184716/2021)
(Διεύθυνση Κοινωνικής και Δημόσιας Υγείας) 

29)Έγκριση διάθεσης πόρων από το Πράσινο Ταμείο για την δυνατότητα επανεπιβολής απαλλοτρίωσης σε
περιοχή  της  Άνω  Πόλης  (ζώνη  πρασίνου  Β.  Βυζαντινών  τειχών,  φερόµενη  ιδιοκτησία  Χριστίνας  –  Ζωής
Κεφαλά)    
Α.Π. 184839/2021) 
(Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων)

30)Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας για το οικονομικό έτος 2022 και
παραπομπή  στο  Τμήμα  Προϋπολογισμού  για  ένταξή  του  στο  Ενιαίο  Σχέδιο  Προϋπολογισμού   Δήμου
Θεσσαλονίκης.
(Α.Π. 186087/2021)
(Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων)
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31)Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων της Α’ Δημοτικής Κοινότητας για το οικονομικό έτος 2022 και
παραπομπή  στο  Τμήμα  Προϋπολογισμού  για  ένταξή  του  στο  Ενιαίο  Σχέδιο  Προϋπολογισμού   Δήμου
Θεσσαλονίκης.
(Α.Π. 185911/2021)
(Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων)

________________________________________________________________________________________
32)Εξειδίκευση  πίστωσης  ποσού  17.000,00€  για  την  υλοποίηση  του  κύκλου  εκθέσεων  του  Τμήματος
Δημοτικής Πινακοθήκης της Διεύθυνσης Πολιτισμού και Τουρισμού, έτους 2021. 
(Α.Π. 185473/2021)
(Διεύθυνση Πολιτισμού & Τουρισμού)

33)Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων της Β’ Δημοτικής Κοινότητας για το οικονομικό έτος 2022 και
παραπομπή  στο  Τμήμα  Προϋπολογισμού  για  ένταξή  του  στο  Ενιαίο  Σχέδιο  Προϋπολογισμού   Δήμου
Θεσσαλονίκης.
(Α.Π. 185836/2021)
(Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων)

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

34)Τροποποίηση απόφασης 1033/18-11-2020 Ο.Ε. που αφορά την παροχή εντολής σε δικηγόρο Αθη-
νών για παράσταση στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών προς αντίκρουση αιτήσεως ασφαλιστικών
μέτρων εργαζομένων ορισμένου χρόνου κατά του Δήμου Θεσσαλονίκης για παραμονή στην εργασία
τους μετά τη λήξη των συμβάσεων εργασίας τους - Δικάσιμος 27-7-2021  .
(Α.Π. 185649/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)
_________________________________________________________________________________
35)Άσκηση ή μη ανακοπής κατά της υπ’ αριθ. 1638/2021 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσ-
σαλονίκης, με την οποία έγινε δεκτή η από 23-6-2021 αίτηση του Εμμανουήλ Παπαδόπουλου, ο οποίος
παρείχε υπηρεσίες καλλιτεχνικού συμβούλου στα πλαίσια των 52ων Δημητρίων.
(Α.Π. 186381/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)

36)Παροχή ή μη εντολής για ενδοδικαστική συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς που προέκυψε από
την  αγωγή  της  Μ  &  Κ  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΕΡΓΑ  -  ΤΕΧΝΙΚΗ  -  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ  -  ΕΜΠΟΡΙΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΜΗΤ. ΚΑΛ. Α.Ε.) κατά του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 184717/2021)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων) 

ΔΩΡΕΕΣ

37)Αποδοχή δωρεάς βιβλίων από την ιδιωτική συλλογή του κ. Ιωάννη Σταμέλου  η οποία περιλαμβάνει
202 τίτλους (206 σώματα)  βιβλίων,  τα οποία  πρόκειται  να αξιοποιηθούν για  τον εμπλουτισμό των
συλλογών των Βιβλιοθηκών του Δήμου Θεσσαλονίκης .
(Α.Π. 180389/2021)
(Διεύθυνση Βιβλιοθηκών)
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