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Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. στην 
μεικτή τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα 
πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης με προθεσμία 
ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας την 13-10-2021 και ώρα 10:00 πμ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4830/Α΄/2021, τη με αριθμ. 643/24-09-2021 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη με  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 60400  Τεύχος 
B’ 4577/03.10.2021 (ΦΕΚ 4577/B/3.10.2021)και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, 
για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων.  

 
 
 



 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 
1)α)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης 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 ΦΠΑ και β) κατακύρωση ή μη του 
αποτελέσματος του εν λόγω διαγωνισμού. 
(Α.Π. 257147/2021 ) 
(Πρακτικό) 
 
2)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού που αφορά «Έλεγχο και Πιστοποίηση 
ανυψωτικών μηχανημάτων Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 14.818,00€ με Φ.Π.Α. 
β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του εν λόγω διαγωνισμού. 
(Α.Π.:256878/2021) 
(Πρακτικό) 
________________________________________________________________ 
3)Επικύρωση των πρακτικών ελέγχου α)δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών 
και β)οικονομικών προσφορών του 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. 
24%  
(Α.Π. 251062/2021, 256693/2021)  
(Πρακτικά) 
 
4)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «προμήθεια 
απορριμματοφόρων οχημάτων μέσω του προγράμματος επιχορήγησης 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και 
Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης ( νυν Διεύθυνση 
Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων- ΦΕΚ 1299/Β΄/02-04-2021 περί έγκρισης 
τροποποίησης ΟΕΥ Δ.Θ) , π.δ. 2.523.400,00€ με Φ.Π.Α. 24%, β) κατακύρωση ή 
μη του αποτελέσματος του εν λόγω διαγωνισμού. 
(Α.Π. 251422/2021) 
(Πρακτικό) 
________________________________________________________________ 
 
5)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ετήσια συντήρηση και υποστήριξη του 
υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών 
Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.) του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 49.972,00€ με Φ.Π.Α.. 
(Α.Π. 257133/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
________________________________________________________________ 
 
6)Κατάρτιση  όρων του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση του έργου «Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμορρόπων & 
ρυμοτομούμενων κτισμάτων Δήμου Θεσσαλονίκης, έτους 2021», - Τ.Π., με αρ. 
μελ. 10/2021 και π.δ. 750.000,00 € με ΦΠΑ 24%. 



 

(Α.Π. 255608/2021) 
(Διεύθυνση Συντηρήσεων και Κατασκευών) 
_______________________________________________________ 
7)Συγκρότηση επιτροπής του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για 
την εκτέλεση του έργου «Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμορρόπων & 
ρυμοτομούμενων κτισμάτων Δήμου Θεσσαλονίκης, έτους 2021»,  - Τ.Π., με αρ. 
μελ. 10/2021 και π.δ. 750.000,00 € με ΦΠΑ  
(Α.Π. 255607/2021) 
(Διεύθυνση Συντηρήσεων και Κατασκευών) 
_________________________________________________________ 
8)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού για τις 
ανάγκες του Δημοτικού Δικτύου σταθμών ελέγχου ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
μετεωρολογικών παραμέτρων» π.δ  69.936,00€ με Φ.Π.Α.24% 
(Α.Π. 249255/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
________________________________________________________________ 
9)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανταλλακτικά λοιπού εξοπλισμού 
για τις ανάγκες του Δημοτικού Δικτύου σταθμών ελέγχου ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης και μετεωρολογικών παραμέτρων» π.δ 69.936,00€ με Φ.Π.Α.24%. 
(Α.Π. 249117/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
________________________________________________________________ 
10) Κατάρτιση όρων του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την 
εκτέλεση του έργου «Κατασκευή ραμπών και  χώρων υγιεινής για την 
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, ΤΠ», ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Αρ. Μελέτης ΔΚΣ 19/18-8-2021, π.δ 
186.806,00 €  με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 250660/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
________________________________________________________________ 
11)Συγκρότηση επιτροπής του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού    
για την ανάθεση του έργου  «Κατασκευή ραμπών και  χώρων υγιεινής για την 
πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, ΤΠ», ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, Αρ. Μελέτης ΔΚΣ 19/18-8-2021,  π.δ 
186.806,00 €  με Φ.Π.Α. . 
(Α.Π. 251893/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
________________________________________________________________ 
12)Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής κατόπιν του 
επαναληπτικού ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια οικοδομικών υλικών και λοιπού εξοπλισμού (π.χ. χρώματα, ξυλεία, 
σκαλωσιές κ.λ.π.) – σιδηρικά, για τις ανάγκες δύο (2) οικονομικών ετών των 
τεχνικών και λοιπών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», για τα είδη 10, 12, 
13, 14, 117, 152, 153, 155, 160, 164, 165, 187, 191, 192, 193 και 198 του 
ενδεικτικού προϋπολογισμού π.δ. 55.049,80€  με Φ.Π.Α. 24% 
(Α.Π. 251616/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
 
 



 

13)Κατάρτιση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού 
διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων αποκομιδής 
απορριμμάτων διαφόρων τύπων και διαστάσεων και απορριμματοκιβωτίων 
συμπίεσης απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Μηχανικών Μέσων»  π.δ. 1.391.900,00€ με  Φ.Π.Α. 24% 
(Α.Π. 257151/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
 
14)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού 
διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων αποκομιδής 
απορριμμάτων διαφόρων τύπων και διαστάσεων και απορριμματοκιβωτίων 
συμπίεσης απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Μηχανικών Μέσων»  π.δ. 1.391.900,00€ με  Φ.Π.Α. 24% 
(Α.Π. 257150/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
 
 
15)Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Κατασκευή νέων παιδικών χαρών Ευαγόρα & Κορίνθου» με αρ. μελέτης 
Α05/2017 και προϋπολογισμό 445.000,00€ με ΦΠΑ 
(Α.Π.256742/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών & Συντηρήσεων) 
 
16)Έγκριση του 1ου  και τελικού Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή παιδικής χαράς 
Ροτόντας» και προϋπολογισμό 385.000,00€ με ΦΠΑ 
(Α.Π. 256643/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
_____________________________________________________________ 
17)Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε - 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: 
«Διαμόρφωση του σκάμματος του Θαλάσσιου Τείχους παρά την οδό 
Μητροπόλεως στο Ιστορικό Κέντρο» και προϋπολογισμό 74.350,00€ με ΦΠΑ 
(Α.Π. 256646/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
_______________________________________________________________ 
18)Έγκριση του 2ου  Α.Π.Ε. του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ’ 
Δημοτικής Κοινότητας και Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης 2019»  και προϋπολογισμό 600.000,00€ με ΦΠΑ 
(Α.Π. 250119/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
_______________________________________________________________ 
19)Έγκριση  του 1ου  ΠΚΝΤΜΕ, και του 1ου   Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή 
περιμετρικών πεζοδρομίων και κυβολιθικών επιστρώσεων για την ανάδειξη των 
Ιστορικών Κοιμητηρίων του Δ.Θ. (Ευαγγελίστριας, Διαμαρτυρομένων, 
Αρμενίων)», με αρ.μελέτης 44/10-12-2018           
(Α.Π. 255379/2021) 
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 
_______________________________________________________________ 
20)Έγκριση 2ου και 3ου Α.Π.Ε. του έργου «Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πλατείας 
Ελευθερίας» και προϋπολογισμό 5.075.000,00€ με ΦΠΑ 
 



 

(Α.Π. 255605/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
_______________________________________________________________ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
21)Διαγραφή των οφειλών των προστίμων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ, από τους 
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους  
(Α.Π.253840/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) 
________________________________________________________________ 
22)Διαγραφή από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους από τέλη και  πρόστιμα 
για χρήση κοινόχρηστου χώρου. 
(Α.Π.257268/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
___________________________________________________________ 
23)Διαγραφή από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους από τέλη και  πρόστιμα 
για χρήση κοινόχρηστου χώρου. 
(Α.Π.257153/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
______________________________________________________________ 
24)Διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους, για Τέλη Καθαριότητας - Φωτισμού (ΔΤ)και Δημοτικό Φόρο (ΔΦ) 
και αφορά μεταφορά επισφαλούς από τη ΔΕΗ» 
(Α.Π.253854/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
______________________________________________________________ 
25)Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης σε υποβολή 
χρηματοδοτούμενης Πρότασης με τίτλο «Optimal Trustworthy Edge AI for 
smart cities (OTE)», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Horizon Europe» 
(Α.Π.255370/2021) 
(Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Π.Α.Π) 
________________________________________________________________ 
26)Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης σε υποβολή 
χρηματοδοτούμενης Πρότασης με τίτλο «NATURENOMICS» (Οικονομικά του 
περιβάλλοντος), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Horizon Europe» 
(Α.Π.256210/2021) 
(Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Π.Α.Π) 
 
27)Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης σε υποβολή 
χρηματοδοτούμενης Πρότασης με τίτλο «OLIVE- Optimized Logistics 
Innovations for Vélos to protect the Environment» (Βέλτιστες καινοτόμες λύσεις 
πάνω στο σύστημα εφοδιασμού για την προστασία του περιβάλλοντος), στο 
πλαίσιο του Προγράμματος «Horizon Europe» 
(Α.Π.257162/2021) 
(Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Π.Α.Π) 
 
28)Εξειδίκευση πίστωσης 1.200,00 € για τη μετάβαση της Αντιδημάρχου 
Πολιτισμού & Τουρισμού κας Μ.Καραγιάννη στη Βαρκελώνη στις 21-23/10/2021 
(Α.Π.254671/2021) 
(Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Απόδημου Ελληνισμού) 



 

________________________________________________________________ 
 
ΝΟΜΙΚΑ 
 
29)Παροχή 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. 2386 
/2019 αιτήσεως αναιρέσεως της ΟΤΕ ΑΕ κατά του Δήμου Θεσσαλονίκης και 
κατά της με αρ. 481/2019 Αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 
(Τμ.Ε΄ Μονομελές) 
(Α.Π. 248805/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
________________________________________________________________ 
30)Παροχή 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. 2383 
/2019 αιτήσεως αναιρέσεως της ΟΤΕ ΑΕ κατά του Δήμου Θεσσαλονίκης και 
κατά της με αρ. 480/2019 Αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 
(Τμ.Ε΄ Μονομελές) » 
(Α.Π. 248808/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
________________________________________________________________ 
31)Παροχή ή μη εντολής για άσκηση ένδικων μέσων κατά της με αριθμό 
4399/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα ΙΒ’- 
Μονομελές) 
(Α.Π. 256145/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
_______________________________________________________ 
32)Παροχή ή μη εντολής για άσκηση ένδικων βοηθημάτων κατά της υπ΄ αριθμ. 
5564/2021 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
των Γεωργίου Ματζίρη κλπ» 
(Α.Π. 257245/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
_______________________________________________________ 
 
ΔΩΡΕΕΣ 
 
33) α)Αποδοχή  δωρεάς από τον κ. Χρήστο Καραμανλίδη ύψους 80.000,00€ με 
σκοπό την οικονομική ενίσχυση μαθητών και μαθητριών του 5ου ΓΕΛ 
Θεσσαλονίκης με χαμηλό εισόδημα, υπό την μορφή ετήσιας υποτροφίας, κατά 
τις διατάξεις του νόμου 4182/2013 όπως τροποποιήθηκε από τον νόμο 
4758/2020 και β) έγκριση δημιουργίας ξεχωριστού έντοκου τραπεζικού 
λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς στο όνομα του κληροδοτήματος κατά τις 
διατάξεις του νόμου 4647/2019 
(Α.Π. 254707/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
________________________________________________________________ 
34) Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία UNILEVER HELLAS Α.Ε. μέσω της ΜΚΟ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ, 91 κιβωτίων με κυπελάκια παγωτών (80γρ), 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. 254448/2021) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας) 
 
35)Αποδοχή δωρεάς  από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Τράπεζα Τροφίμων,  
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. 254450/2021) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας) 
 
36)Αποδοχή  δωρεάς από τη Βιομηχανία Αλουμινίου ΑΕ Alumil, εργασιών 
μεταφοράς και ασφάλισης έργων τέχνης για την επετειακή έκθεση : ” Νικόλαος 
Γύζης   120 χρόνια από το θάνατό του”. 
(Α.Π. 256908/2021) 
(Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού) 
________________________________________________________________ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

Εφραίμ Κυριζίδης 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων 
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