
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

30η 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. Θεοτοκάτος, 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  25  Αυγούστου  2021  και  ώρα  13:00  μ.μ.  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 (ΦΕΚ55/11-03-2020 τεύχος Α΄), τη με αριθμ.Δ1α/ΓΠ.
οικ.50907 (ΦΕΚ  3793/Β΄/13-08-2021)  και  το  άρθρο  77  του  Ν.4555/2018,  για  τη  λήψη
απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών α)της 28ης τακτικής συνεδρίασης Οικονομικής
Επιτροπής και β)της 29ης έκτακτης συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

1)Εξέταση ένστασης της εταιρίας “ERGOCERT HELLAS A.E.” κατά των όρων διακήρυξης του
δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για τον “Έλεγχο και Πιστοποίηση ανελκυστήρων Δήμου
Θεσσαλονίκης έτους 2021” π.δ. 9.991,30€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π.194489, 198669/2021)
(Ένσταση)

                                                                                                                                  
2)Κατάρτιση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  για  την  “Προμήθεια  αθλητικού  εξοπλισμού,  εξοπλισμού  γυμναστικής  και
εξοπλισμού για αθλήματα υπαίθριων χώρων”, π.δ. 134.429,08€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 205435/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

                                                                                                                                             
3)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού  για  την  “Προμήθεια  αθλητικού  εξοπλισμού,  εξοπλισμού  γυμναστικής  και
εξοπλισμού για αθλήματα υπαίθριων χώρων”, π.δ. 134.429,08€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 205423/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

                                                                                                                                    
4)α) Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας σφραγίδων με φράσεις, π.δ. 1.945,56€  με
Φ.Π.Α.
β)  Έγκριση  της  διενέργειας,  των  όρων  και  των  τεχνικών  προδιαγραφών  του  δημόσιου
συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  γραφικής  ύλης  και  λοιπών  βασικών  υλικών
γραφείου  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  των  υπηρεσιών  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης,  π.δ.
44.004,94€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 205622/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

                                                                                                                                  
5)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού
για την προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών βασικών υλικών γραφείου για την κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 44.004,94€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 205614/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)
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6)α)Επικύρωση  του  πρακτικού  ελέγχου  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  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. και β)κατακύρωση ή
μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού
(Α.Π.202320/2021)
(Πρακτικό)

_________________________________________________________________
7)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου διεθνούς
ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο:  «Προμήθεια  προϊόντων
ασφάλτου» για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Δήμου
Θεσσαλονίκης, π.δ. 450.008,40€ με Φ.Π.Α., και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του
παραπάνω διαγωνισμού
(Α.Π. 198069/2021)
(Πρακτικό)

_________________________________________________________________
8)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου ανοικτού
ηλεκτρονικού   διαγωνισμού  για  την  «Προμήθεια  αεροπορικών  εισιτηρίων  και  ανάθεση
ξεναγήσεων  σε  πρακτορεία  ταξιδίων,  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  Δήμου
Θεσσαλονίκης,  έτους  2021»  π.δ.  67.818,32€  με  Φ.Π.Α.  και  β)κατακύρωση  ή  μη  του
αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού
(Α.Π. 196716/2021)
(Πρακτικό)

____________________________________________________________________
9)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου διεθνούς
ανοικτού  ηλεκτρονικού  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 Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος
του παραπάνω διαγωνισμού
(Α.Π. 204723/2021)
(Πρακτικό)

 ____________________________________________________________________
10)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου διεθνούς
ανοικτού  επαναληπτικού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  (4)  μικρών
λεωφορείων  ΑμεΑ  για  τις  ανάγκες  της  Διεύθυνσης  Κοινωνικής  Προστασίας  και  Δημόσιας
Υγείας  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης,  π.δ.  319.920,00€  με  Φ.Π.Α.,  σε  συμμόρφωση  με  την
υπ΄αριθμ.29/2021 απόφαση της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης
(Α.Π. 206473/2021)
(Πρακτικό)

                                                                                                                                   
11)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών –  τεχνικών προσφορών και
β)οικονομικών προσφορών  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
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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. 193576, 196626/2021)
(Πρακτικά)

_________________________________________________________________
12)Επικύρωση  του  πρακτικού  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  –  τεχνικών  και  οικονομικών
προσφορών του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια
ειδών σίτισης των ζώων του Ζωολογικού Κήπου” π.δ. 58.150,66€ με Φ.Π.Α. 13% και 24%
(Α.Π. 198803/2021)
(Πρακτικό)

_________________________________________________________________
13)Επικύρωση  του  πρακτικού  διενέργειας  –  αποσφράγισης  του  δημόσιου  ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για μέρος της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σπόρων, φυτών,
δενδρυλλίων  &  έτοιμου  χλοοτάπητα»,  για  τα  είδη  που  αναφέρονται  στην  Μελέτη  ως:
Β.ΕΡΡΙΖΑ  ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ  ΚΑΙ  ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ  (ΖΩΝΤΑΝΑ  ΦΥΤΑ,  ΒΟΛΒΟΣ,  ΡΙΖΕΣ  ΚΑΙ
ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ) Γ.ΣΠΟΡΟΙ (ΣΠΟΡΟΙ), π.δ. 21.504,49€ με Φ.Π.Α. 13%
(Α.Π.196956/2021)
(Πρακτικό)

_______________________________________________________________
14)Επικύρωση  του  πρακτικού  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  οικονομικών
προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:
“Αναβάθμιση παιδικών χαρών, ΤΠ” π.δ. 1.999.999,99€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π.197006/2021)
(Πρακτικό)

_______________________________________________________________
15)Επικύρωση  του  πρακτικού  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  οικονομικών
προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:
“Ανοικτά κέντρα εμπορίου – Καπάνι, ΕΣΠΑ,ΤΠ”, π.δ. 2.883.656,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π.196991/2021)
(Πρακτικό)

_________________________________________________________________________
16)Επικύρωση  του  πρακτικού  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  οικονομικών
προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:
“Διαμόρφωση καταστήματος για την λειτουργία ΚΕΠ στην οδό Ελευθερίας – Τριανδρία”, π.δ.
74.276,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 205750/2021)
(Πρακτικό)
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17)Έγκριση  παράτασης  χρονικής  ισχύος  του  υπ΄αριθμ.  47809/22-02-2021  με  ΑΔΑΜ
21SYMV008170784  2021-02-22  συμφωνητικού  μεταξύ  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  και  της
“MES  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  Α.Ε.”  που  αφορά  την  προμήθεια  ηλεκτροκίνητων  οχημάτων  Δήμου
Θεσσαλονίκης
(Α.Π.198953/2021)
(Διεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων)

_________________________________________________________________________
18)Έγκριση παράτασης του υπ΄αριθμ.183174/26-06-2020 συμφωνητικού, μεταξύ του Δήμου
Θεσσαλονίκης και της εταιρείας LEVER-ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΕ, στο πλαίσιο υλοποίησης
του έργου “Implementation of a forecAsting System for urban hea T Island effect for the
development  of  urban  adaptation  strategies  –  LIFE  ASTI”,  λόγω  καθυστερήσεων  που
προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19
(Α.Π. 207023/2021)
(Διεύθυνση Τοπογραφίας, Απαλλοτριώσεων & Γεωχωρικών Χώρων)

                                                                                                                                   
19)Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  έργου  “Ανάπλαση
Πλατείας Αγίου Σπυρίδωνα”
(Α.Π. 200171/2021)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

                                                                                                                                 
20)Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση Πλατείας Μαβίλη με
στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού”
(Α.Π. 199651/2021)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

                                                                                                                                                       
21)Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης
του έργου “Αποκατάσταση Διατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου”
(Α.Π. 205907/2021)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

                                                                                                                                    
22)Έγκριση των πρακτικών της Κριτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων για τον
Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προσχεδίων ενός σταδίου, με τίτλο “Ανάπλαση της Πλατείας και
του άξονα της Αριστοτέλους”
(Α.Π. 205812/2021)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)

                                                                                                                                    
23)Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής, κατόπιν διεθνούς ηλεκτρονικού
ανοικτού διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια ειδικών μηχανημάτων, μικρομηχανημάτων,
εργαλείων  χειρός,  εργαστηριακού εξοπλισμού,  ηλεκτρονικών υπολογιστών,  παρελκόμενων,
περιφερειακών και αναλωσίμων αυτών, π.δ. 47.556,48€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 206653/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

24)Έγκριση απολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού έτους 2020
(Α.Π. 206640/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

                                                                                                                                    
25)Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 32.400,00€ για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του
προσωπικού  καθαριότητας  με  σχέση  εργασίας  Ιδιωτικού  Δικαίου  Ορισμένου  Χρόνου  που
απασχολείται στα Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κατά το χρονικό διάστημα
από 01/01/2021 έως και 31/03/2021
(Α.Π. 206650/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

                                                                                                                                    
26)Αποδοχή της 4ης, 5ης και 6ης μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης ποσού 551.842,50€ για την
υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
έτους 2021
(Α.Π. 206651/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

                                                                                                                                    
27)Αποδοχή  της  έβδομης  (Ζ΄)  τακτικής  επιχορήγησης  ποσού  2.948.744,53€  από  τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Δήμου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.199192/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)

_________________________________________________________________________
28)Αποδοχή  της  όγδοης  (Η΄)  τακτικής  επιχορήγησης  ποσού  2.948.744,53€  από  τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών
δαπανών του Δήμου Θεσσαλονίκης
(Α.Π. 205151/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)

_____________                                                                                                 ______
29)Αποδοχή κατανομής ποσού 662.900,00€ για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021
(Α.Π.199266/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

_________________________________________________________________________
30)Έγκριση έκτακτης  επιχορήγησης Σχολικής Επιτροπής,  Β/θμιας Εκπαίδευσης  Δ.Θ. ύψους
5.788,06€ με Φ.Π.Α.  για την προμήθεια  και  αντικατάσταση κατεστραμμένων θερμαντικών
σωμάτων για το 6ο Εσπερινό ΕΠΑΛ - 8ο ΕΠΑΛ (ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ) Θεσσαλονίκης, με ταχυδρομική
διεύθυνση: Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 13, Θεσσαλονίκη
(Α.Π.195931/2021)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

_________________________________________________________________________
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31)α)Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  του  με  αριθμό  3886/2021  Χρηματικού  Εντάλματος
Προπληρωμής ποσού 10.895,47€, το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της με αριθμό 515/23-06-
2021  Α.Ο.Ε.,  για  την  εξόφληση της  πληρωιμής  της  δαπάνης  για  την  κατασκευή  αγωγού
επέκτασης  του δικτύου ομβρίων υδάτων της  ΕΥΑΘ για  το  έργο:  “Ανάπλαση πάρκου στη
συμβολή των οδών Μ.Μπότσαρη και Ηλέκτρας” και  β) απαλλαγή  της υπολόγου υπαλλήλου
διαχείρισης της δαπάνης 
(Α.Π. 199659/2021)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

_________________________________________________________________________
32)α)Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  του  με  αριθμό  3005/2021  Χρηματικού  Εντάλματος
Προπληρωμής ποσού 120,00€, το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της με αριθμό 432/26-05-2021
Α.Ο.Ε.,  για  την  καταβολή  ποσοστού  ανταπόδοσης  για  την  ηλεκτρονική  έκδοση  πράξεων
υπαγωγής για δήλωση αυθαιρέτων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4495/2017, καθώς και για
την ηλεκτρονική έκδοση πάσης φύσεως Οικοδομικών Αδειών του άρθρου 28 του ιδίου Νόμου
(Οικοδομικών  Αδειών,  εγκρίσεων  εργασιών  μικρής  κλίμακας,  κλπ)  υπέρ  του  Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και  β) απαλλαγή  της υπολόγου υπαλλήλου διαχείρισης της
δαπάνης
(Α.Π.198062/2021)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών)

___________________________________________________________________________
33)α)Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  του  με  αριθμό  3736/2021  Χρηματικού  Εντάλματος
Προπληρωμής ποσού 20,00€, το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της με αριθμό 483/16-06-2021
Α.Ο.Ε.,  για  την  πληρωμή  παραβόλου  που  απαιτείται  για  την  έκδοση  αριθμού  μητρώου
εκμεταλλευόμενου του αεροχήματος (drone)  του Δήμου Θεσσαλονίκης και β)απαλλαγή του
υπολόγου υπαλλήλου διαχείρισης της δαπάνης
(Α.Π. 206110/2021)
(Διεύθυνση Τοπογραφίας, Απαλλοτριώσεων και Γεωχωρικών Δεδομένων)

                                                                                                                                   
34)α)Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  του  με  αριθμό  3969/2021  Χρηματικού  Εντάλματος
Προπληρωμής ποσού 1.592,16€, το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της με αριθμό 514/23-06-
2021 Α.Ο.Ε., για την πληρωμή της δαπάνης για τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ στο
έργο:  “Ανάπλαση  πάρκου  στη  συμβολή  των  οδών  Μ.  Μπότσαρη  και  Ηλέκτρας”  και
β)απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου διαχείρισης της δαπάνης
(Α.Π. 205928/2021)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

                                                                                                                                    
35)α)Έγκριση  απόδοσης  λογαριασμού  του  με  αριθμό  4183/2021  Χρηματικού  Εντάλματος
Προπληρωμής ποσού3.184,32€, το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της με αριθμό 580/07-07-
2021 Α.Ο.Ε.,  για την  χορήγηση νέων παροχών ισχύος: Νο 3/27  KVA  με  αριθμό παροχής
205713/18-11-2020 στα 33ο, 17ο, 25ο και 103ο Νηπιαγωγεία Θεσσαλονίκης και Νο 3/33 KVA
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)απαλλαγή
της υπολόγου υπαλλήλου διαχείρισης της δαπάνης
(Α.Π. 206848/2021)
(Διεύθυνση Κατασκξευών και Συντηρήσεων)
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36)Έγκριση παράτασης για 1 (ένα) μήνα, ήτοι μέχρι τις 26-09-2021, της υπ΄αριθμ. 433/26-
05-2021 Α.Ο.Ε. που αφορά “α) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 500,00€
για την καταβολή ποσοστού ανταπόδοσης για την ηλεκτρονική έκδοση πράξεων εκτέλεσης
εργασιών  μικρής  κλίμακας  (κοπή  δένδρων)  του  άρθρου  29  παρ.2  του  Ν.4495/2017-
τροποποίηση  ΦΕΚ  Τεύχος  Β΄4520/16-10-2018  (τέλος  20€/δένδρο)  υπέρ  του  Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και β) Ορισμός υπολόγου διαχείρισης της παραπάνω δαπάνης
(Α.Π.197641/2021)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος)

__________________________________________________________________________  
37)Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 553/30-06-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά:
“Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης της δαπάνης ποσού 378,00€ για την μετάβαση του
Δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα στην Αθήνα, αεροπορικώς, 01-02 Ιουλίου 2021”
(Α.Π.189539/2021)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου)

______________________________________________________________ _____________
38)α)Προέλεγχος  και  σύνταξη έκθεσης  Ισολογισμού και  Οικονομικών  Καταστάσεων έτους
2020 του Δήμου Θεσσαλονίκης και β)υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση
(Α.Π. 205139/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

                                                                                                                                    
39)Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 18.400,00€ για την χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε
απόρους δημότες και πολύτεκνους
(Α.Π. 205517/2021)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)

                                                                                                                                    
40)Διαγραφή βεβαιωμένης  οφειλής  ποσού 619,92€  καθώς και  των τυχόν προσαυξήσεων,
λόγω εκ παραδρομής είσπραξης του προστίμου αντί του τέλους κατάληψης πεζοδρομίου
(Α.Π. 206031/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

                                                                                                                                    
41)Τροποποίηση  της  με  αριθμ.516/23-06-2021 απόφασης της  Οικονομικής  Επιτροπής  που
αφορά: «Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθµ.19/13-01-2021  Απόφασης   Οικονοµικής
Επιτροπής  (ΟΡΘΗ  ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)  (Α∆Α:6XΓΖΩΡ5-Σ∆Ζ)  που  αφορά:  «Έγκριση  εξειδίκευσης
πιστώσεων της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού & Τουρισµού έτους 2021,ποσού Α)125.000€ για την
οργάνωση του κύκλου εκδηλώσεων του Τµήµατος ∆ιοργάνωσης Εκδηλώσεων και Φεστιβάλ,
πλην του Φεστιβάλ των 56ων ∆ηµητρίων Β) 180.000€ για την υλοποίηση εκδηλώσεων –
συναυλιών του Τµήµατος ∆ηµοτικών Μουσικών Σχηµάτων Γ) 151.000€ για την οργάνωση του
κύκλου  δράσεων  του  Τµήµατος  Τουρισµού»,  ως  προς  τον  συνηµµένο  ενδεικτικό
προϋπολογισµό του Γ) ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – Συνολική δαπάνη 151.000,00€ ΕΤΗΣΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ έτους 2021 και συγκεκριµένα του Κ.Α. 6431.01.01
«ΕΞΟ∆ΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ»
(Α.Π. 206920/2021)
(Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού)
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ΔΩΡΕΕΣ

42)Αποδοχή δωρεάς  από την  εταιρία  Α.Ε.  Μακεδονικών Ξενοδοχείων 70  μεταχειρισμένων
τηλεοράσεων, αξίας 50,00€ ανά τηλεόραση, για τα σχολεία του Δήμου Θεσσαλονίκης
(Α.Π. 203628/2021)
(Διεύθυνση Παιδείας)

                                                                                                                                       
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

43)Επικύρωση  του  πρακτικού  αξιολόγησης  δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  οικονομικών
προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου:
Αναβάθμιση  Δημόσιου  Χώρου  Δ.  Γούναρη  της  Πράξης  “Ανοικτά  Κέντρα  Εμπορίου  –  Δ.
Γούναρη, ΕΣΠΑ – Τ.Π.”, π.δ. 1.400.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 207127/2021)
(Πρακτικό)

                                                                                                                                    
44) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών και β)οικονομικών
προσφορών  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. 207180, 207185/2021)
(Πρακτικά)

                                                                                                                                    

                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                           ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                     Εφραίμ Κυριζίδης
                                                                           Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
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