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Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. στην 
τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί 
μέσω τηλεδιάσκεψης ή δια ζώσης, 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. 52666 
(ΦΕΚ 3958/Β΄/27-08-2021), τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 53950 (ΦΕΚ 4054/Β΄/04-
09-2021) και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη απόφασης επί των 
παρακάτω θεμάτων 
 

 
 



 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 
1)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών 
προσφορών και β)οικονομικών προσφορών του δημόσιου διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια πλαστικών σάκων αποκομιδής 
απορριμμάτων και διαφόρων τύπων σακουλών για την κάλυψη των αναγκών 
των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του π.δ. 
287.703,00€ με Φ.Π.Α. »  
(Α.Π. 199200/2021, 223277/2021 ) 
(Πρακτικά) 
 

2)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών σίτισης 
Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης», προϋπολογισμού δαπάνης 58.150,66€ με 
ΦΠΑ 13% και 24%» , β)την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του εν λόγω 
διαγωνισμού. 
(Α.Π.:225835/09-09-2021) 
(Πρακτικό) 
________________________________________________________________ 
3)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών - τεχνικών 
προσφορών και β)οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για 
τον «Έλεγχο και Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης» 
π.δ. 14.818,00€ με Φ.Π.Α 24%.  
(Α.Π. 214484/2021, 225883/2021)  
(Πρακτικά) 
 

4)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: 
«Επισκευή, Συντήρηση, Αναβάθμιση ΗΛΜ Εγκαταστάσεων Δημοτικών Κτιρίων 
έτους 2020», π.δ. 1.224.990,00€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 223005/2021) 
(Πρακτικό) 
________________________________________________________________ 
5)Κατάρτιση των όρων και τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια  με τίτλο: «Προμήθεια 
υλικών εορταστικού διακόσμου και τοποθέτηση εκτοποθέτηση μεταφορά 
εορταστικών κατασκευών 2021», π.δ. 324.488,16€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 224733/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
_______________________________________________________ 
6)Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια 
υλικών εορταστικού διακόσμου και τοποθέτηση εκτοποθέτηση μεταφορά 
εορταστικών κατασκευών 2021», π.δ. 324.488,16€ με Φ.Π.Α.  
(Α.Π. 224737/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
 
________________________________________________________________ 



 

7)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού διεθνή 
ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: 
«Κλάδευση και φύτευση δένδρων στα πεζοδρόμια του Δήμου Θεσσαλονίκης 
2021 – 2025 - Μελέτη 2/2021 – π.δ. 7.499.956,48€ με Φ.Π.Α. 24%», της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης 
Πρασίνου Δυτικού Τομέα.  
(Α.Π. 225642/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
________________________________________________________________ 
8)Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού διεθνή 
ανοικτού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: 
«Κλάδευση και φύτευση δένδρων στα πεζοδρόμια του Δήμου Θεσσαλονίκης 
2021 – 2025 - Μελέτη 2/2021 - π.δ. 7.499.956,48€ με Φ.Π.Α. 24%», της 
Διεύθυνσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης 
Πρασίνου Δυτικού Τομέα.  
(Α.Π. 225702/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
________________________________________________________________ 
9)Κατάρτιση όρων του ηλεκτρονικού διαγωνισµού "ανοιχτής διαδικασίας" για 
την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή Γηπέδων οδού Παπαναστασίου (Ν. 
Ελβετία)» - Τ.Π. µε αρ. µελ. 14/2019 και π.δ. 622.000,00€ με ΦΠΑ 
(Α.Π. 225941/2021) 
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 
________________________________________________________________ 
10)Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση του έργου 
“Ανακατασκευή Γηπέδων οδού Παπαναστασίου (Ν. Ελβετία)” – Τ.Π. (Αριθµός 
Μελέτης: ∆ΒΚ∆ 14/2019) π.δ. 622.000,00 € με  Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 225940/2021) 
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 
________________________________________________________________ 
11)Συγκρότηση ειδικής επιτροπής διαγωνισμού (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, 
όπως ισχύει), του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
επιμέρους προμήθεια ειδικών μηχανημάτων, μικρομηχανημάτων, εργαλείων 
χειρός, εργαστηριακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρελκόμενων, 
περιφερειακών και αναλωσίμων αυτών, π.δ. 33.369,64 € με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 225257/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 

12)Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθµ. 604/14-07-2021 Απόφασης OE 
κατάρτισης όρων του διαγωνισµού για την ανάθεση του έργου “Ανακατασκευή 
Γηπέδων οδού Παπαναστασίου (Ν. Ελβετία)” – Τ.Π. 
(Α.Π. 224890/2021) 
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 
________________________________________________________________ 

13)Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου ολοκλήρωσης της 2ης φάσης 
Υλοποίησης του δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για 
«Αναβάθμιση- Επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος 
Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.)» 
(Α.Π. 223886/2021) 
(Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τεχνολογιών Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών) 
 



 

14)Έγκριση παράτασης κατά 1 μήνα (έως 02-11-2011) της με  αριθμ. 
Πρωτ.:101952/02-10-2018 Σύμβασης του Δήμου Θεσσαλονίκης, με την Κ/Ξ 
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘ.- MATECO ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ (ΑΔΑΜ:18SYMV003770785 2018-10-02) 
π.δ. 1.244.166,50€ και διάρκειας 36 μηνών, της παροχής υπηρεσίας 
«Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου» 
(Α.Π. 226232/2021) 
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος) 
 

15)Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας 
“Καθαρισμός γραφιστικών επαλείψεων και αντιγκράφιτι προστασία σε κτίρια και 
υπαίθριους χώρους του Δήμου Θεσσαλονίκης΄΄ και αρ. μελ. ΔΚΣ 03/06-02-2019 
(Α.Π.226415/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών & Συντηρήσεων) 
 

16)Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1ου ΠΚΤΜΝΕ , του 
έργου: «Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (Πράσινο δώμα στο 13ο Δημ. Σχολείο 
& 9ο/15ο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης)» και αρ. μελ. Α 06/2012. 
(Α.Π.226433/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών & Συντηρήσεων) 
 
________________________________________________________________ 
17)Έγκριση αντικατάστασης εξοπλισμού που αναφέρεται στην υπ’ αριθμ 
87197/7-4-2021 Σύμβαση για την Υλοποίηση της Αναβάθμισης – Επέκτασης του 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 
(Ο.Π.Σ.Ο.Υ.) 
(Α.Π. 219680/2021) 
(Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Τεχνολογιών Πληροφορικής & 
Επικοινωνιών) 
________________________________________________________________ 

18)Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της μελέτης για την 
Βελτιστοποίηση Κυκλοφοριακών Κόμβων Συμβατικής αμοιβής 24.242,00€  
(Α.Π. 220509/2021) 
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 
________________________________________________________________ 
19)Έγκριση παράτασης του έργου «Επισκευή συντήρηση αναβάθμιση 
εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Δημοτικών κτιρίων ΔΘ έτους 
2018» 
(Α.Π.225050/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών & Συντηρήσεων) 
 
________________________________________________________________ 
20)Εξέταση ενστάσεων κατά του αποτελέσματος του Σύνθετου Ανοιχτού 
Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Προσχεδίων ενός σταδίου με τίτλο ΜΕΛΕΤΗ 
ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ στην περιοχή 40 Εκκλησιών του ∆ήμου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 226786/2021) 
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών)  
________________________________________________________________ 
21)Εξέταση ενστάσεων κατά του αποτελέσματος του Σύνθετου Ανοιχτού 
Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Προσχεδίων ενός σταδίου με τίτλο “Ανάπλαση της 
Πλατείας και του Άξονα της Αριστοτέλους ”» 



 

(Α.Π. 226865/2021) 
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών)  
 

22)Επικύρωση του πρακτικού κατακύρωσης του αποτελέσματος του δημόσιου 
πλειοδοτικού διαγωνισμού που αφορά 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. 223263/2021) 
(Πρακτικό) 
 
________________________________________________________________ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
23)Έγκριση αποδοχής της Γ κατανομής ποσού 629.560,00€ από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων. 
(Α.Π. 220088/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 
_______________________________________________________________ 
24)Έγκριση αποδοχής της κατανομής ποσού 320.676,40€ από τους κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών 
μονάδων και των υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν 
(Α.Π. 225557/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 
________________________________________________________________ 
25)Διαγραφή ποσών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους για Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού (ΔΤ) μη Ηλεκτροδοτούμενων 
Χώρων  
(Α.Π.224293/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
________________________________________________________________ 
26)Διαγραφή ποσών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους για Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού (ΔΤ) μη Ηλεκτροδοτούμενων 
Χώρων 
(Α.Π.225983/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
________________________________________________________________ 
27)Διαγραφή ποσών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους για Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού (ΔΤ) μη Ηλεκτροδοτούμενων 
Χώρων 
(Α.Π.225984/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
________________________________________________________________ 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 



 

 
28)Έγκριση μετακίνησης – επιστροφής: α) του μηχανήματος έργου με αρ. κυκλ. 
ΜΕ 145222 (ΔΘ977), β) του μηχανήματος έργου με αρ. κυκλ. ΜΕ 145223 
(ΔΘ975) και γ) του μηχανήματος έργου με αρ. κυκλ. ΜΕ 145224 (ΔΘ976) με 
συνοδεία το επιβατηγό όχημα με αρ.κυκλ. ΚΗΗ8729 (ΔΘ985), στις 
εγκαταστάσεις της αναδόχου εταιρείας “Παπαδόπουλος Γεώργιος & Σία Ε.Ε.” με 
την επωνυμία “GEPA LIFT” στο 1ο χλμ. Αριδαίας - Λουτρακίου. 
(Α.Π.225605/2021) 
(Διεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων) 
 
________________________________________________________________ 
 

ΝΟΜΙΚΑ 
 
29)Παροχή εντολής ή μη εντολής σε δικηγόρο Αθηνών για παράσταση και 
εκπροσώπηση του Δήμου Θεσσαλονίκης ενώπιον του Α2' Πολιτικού Τμήματος 
του Αρείου Πάγου κατά τη δικάσιμο της 11-10-2021 ή σε οποιαδήποτε μετ' 
αναβολή δικάσιμο, προς υποστήριξη της αίτησης αναίρεσης και των πρόσθετων 
λόγων αυτής του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά της Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ και της 
υπ' αριθ.1683/2017 απόφασης του Εφετείου Θεσσαλονίκης (τμήμα Δ') 
(Α.Π. 209914/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
________________________________________________________________ 

30)Παροχή εντολής ή μη εντολής σε δικηγόρο Αθηνών να παρασταθεί για 
λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης  και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του 
Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 27.10.2021  
ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά την εκδίκαση της με αρ. κατ. 
2380 /2019 αιτήσεως αναιρέσεως της ΟΤΕ ΑΕ κατά του Δήμου Θεσσαλονίκης 
και κατά της με αρ. 502/2019 Αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης (Τμ.Ε΄ Τριμ.) 
(Α.Π. 211721/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 

31)Παροχή εντολής ή μη εντολής σε δικηγόρο Αθηνών να παρασταθεί για 
λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης  και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του 
Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 27.10.2021  
ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά την εκδίκαση της με αρ. κατ. 
2384 /2019 αιτήσεως αναιρέσεως της ΟΤΕ ΑΕ κατά του Δήμου Θεσσαλονίκης 
και κατά της με αρ. 518/2019 Αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης (Τμ.Ε΄ Τριμ.)      
(Α.Π. 211845/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
________________________________________________________________ 
32)Παροχή εντολής ή μη εντολής στη Δ/νση Νομικής Υποστήριξης για την 
έγκριση – νομιμοποίηση ασκηθείσας αίτησης ΚΟΤΜΑ ενώπιον του Τριμελούς 
Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά των Μαρία Χατζηπούφτη κλπ δικάσιμος της οποίας 
ορίσθηκε μετά από αναβολή, λόγω Covid, η 27-09-2021. 
(Α.Π. 220280/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
_______________________________________________________ 
33)Παροχή εντολής ή μη εντολής στη Δ/νση Νομικής Υποστήριξης για άσκηση ή 
μη ανακοπής και αίτησης αναστολής κατά: 1. της ομόρρυθμης εταιρίας με την 
επωνυμία «ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Θ. ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ Ι. Ο.Ε.», 2) της διαδικασίας 



 

αναγκαστικής εκτέλεσης, δυνάμει της από 23-7-2021 επιταγής προς πληρωμή 
κάτωθι του αντιγράφου εξ απογράφου της υπ’ αριθ. 489/2020 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 220712/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
________________________________________________________________ 
 
ΔΩΡΕΕΣ 
 
34)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία ΕΔΕΣΜΑ ΑΕΒΕ που αφορά την προσφορά 
48 κιλών λουκάνικων φέτα ΕΔΕΣΜΑ (σε συσκευασίες των 200 γρ) και 48 κιλών 
λουκάνικων γραβιέρα ΕΔΕΣΜΑ (σε συσκευασίες των 200 γρ), τα οποία θα 
διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου 
Θεσ/νίκης, σε ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου  
(Α.Π. 206817/2021) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας) 
________________________________________________________________ 
35)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία All Techonology Ltd ΜΕΠΕ (ALLTECH) που 
αφορά την προσφορά 100 εξάδων εμφιαλωμένου νερού για τις ανάγκες της 
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης.  
(Α.Π. 206815/2021) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας) 
________________________________________________________________ 
36)Αποδοχή δωρεάς από την οργάνωση Later- day Saint Charities που αφορά 
τη προσφορά  σε αναλώσιμα είδη, αξίας 10.000 ευρώ, για τις ανάγκες 
λειτουργίας των Δημοτικών ιατρείων. 
(Α.Π. 222227/2021) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας) 

37)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία METRO My Market, μέσω της ΜΚΟ 
«ΜΠΟΡΟΥΜΕ», που αφορά τη προσφορά ειδών τροφίμων τα οποία θα 
διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου 
Θεσ/νίκης σε ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 
Θεσσαλονίκης καθώς και σε Κοινωνικές Δομές του. 
(Α.Π. 206833/2021) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας) 

38)Αποδοχή δωρεάς από την εφημερίδα «Δημοκρατία», ΕΣΤΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 
Α.Ε., που αφορά τη προσφορά 250 Επετειακών σημαιών αντίγραφα αυτών του 
1821. 
(Α.Π. 224565/2021) 
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου) 
________________________________________________________________ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

Εφραίμ Κυριζίδης 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων 
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