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Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 20 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 20-10-2021 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. 61910  (ΦΕΚ 
4674/Β΄/08.10.2021) Κ.Υ.Α. και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη 
απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων. 



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

1)Κατάρτιση όρων του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση 
του έργου: «Αποκαταστάσεις μικρής κλίμακας πεζοδρομίων σε όλες τις δημοτικές 
κοινότητες (βάσει καταγεγραμμένων αναγκών) συμφωνία πλαίσιο ΤΠ» με αρ. μελ. 8/8-
03-2021 και π.δ. 1.500.000,00€ με ΦΠΑ.
(Α.Π. 264674/2021)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)

2) Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκαταστάσεις 
μικρής κλίμακας πεζοδρομίων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες (βάσει 
καταγεγραμμένων αναγκών) συμφωνία πλαίσιο ΤΠ» με αρ. μελ. 8/8-03-2021 και π.δ. 
1.500.000,00€ με ΦΠΑ.
(Α.Π. 264686/2021)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)

3)Κατάρτιση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια λευκού, φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος με 3,5% 
κατ'ελάχιστον λιπαρά για τους δικαιούχους υπαλλήλους (στους οποίους παρέχονται τα 
Μέσα Ατομικής Προστασίας) του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του 
καθώς και για τις ανάγκες των παιδιών που φιλοξενούνται από τους Παιδικούς 
Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης και τα νομικά πρόσωπά του για δύο (2) έτη π.δ. 
1.900.558,30€ με το Φ.Π.Α. 13%».
(Α.Π. 260922/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

4)  Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια και αξιολόγηση του δημόσιου 
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας με 
τίτλο: «Προμήθεια λευκού, φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος με 3,5% 
κατ'ελάχιστον λιπαρά για τους δικαιούχους υπαλλήλους (στους οποίους παρέχονται τα 
Μέσα Ατομικής Προστασίας) του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του 
καθώς και για τις ανάγκες των παιδιών που φιλοξενούνται από τους Παιδικούς 
Σταθμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης και τα νομικά πρόσωπά του για δύο (2) έτη π.δ. 
1.900.558,30€ με το Φ.Π.Α. 13%».
(Α.Π. 260921/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

5)Κατάρτιση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας 
με τίτλο: «Αναβάθμιση της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης αστικού πρασίνου 
και διασύνδεση της πλατφόρμας με την ιστοσελίδα του Δήμου για ενημέρωση και 
χρήση από φορείς και πολίτες - 8/2020 Μελέτη - προϋπολογισμού 41.000,00€ (με 
Φ.Π.Α. 24%)» της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Τμήματος 
Αλσών Δενδροστοιχιών & Φυτωρίων, {νυν Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & 
Περιβάλλοντος – Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Αστικού Πρασίνου - ΦΕΚ 



(Β΄1299/02-04-2021) περί έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης}, για την υλοποίηση του 2ου Υποέργου «Ψηφιακή 
Πλατφόρμα Αστικών Προκλήσεων», της 2ης Πράξης «Παρατηρητήριο Αστικής 
Ανθεκτικότητας Δήμου Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031177, στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020».
(Α.Π. 263853/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

6) Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη διενέργεια και αξιολόγηση του δημόσιου 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την εκτέλεση της παροχής 
υπηρεσίας με τίτλο: «Αναβάθμιση της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης αστικού 
πρασίνου και διασύνδεση της πλατφόρμας με την ιστοσελίδα του Δήμου για 
ενημέρωση και χρήση από φορείς και πολίτες - 8/2020 Μελέτη - προϋπολογισμού 
41.000,00€ (με Φ.Π.Α. 24%)» της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του 
Τμήματος Αλσών Δενδροστοιχιών & Φυτωρίων, {νυν Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου 
& Περιβάλλοντος – Τμήμα Μελετών και Σχεδιασμού Αστικού Πρασίνου - ΦΕΚ 
(Β΄1299/02-04-2021) περί έγκρισης τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης}, για την υλοποίηση του 2ου Υποέργου «Ψηφιακή 
Πλατφόρμα Αστικών Προκλήσεων», της 2ης Πράξης «Παρατηρητήριο Αστικής 
Ανθεκτικότητας Δήμου Θεσσαλονίκης», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5031177, στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020».
(Α.Π. 263849/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

7) Κατάρτιση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών για την «Ανάθεση 
ξεναγήσεων σε πρακτορεία ταξιδίων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, έτους 2021» π.δ. 12.608,32€ με ΦΠΑ., η οποία θα πραγματοποιηθεί με 
τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.  
(Α.Π. 263595/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

8)Συγκρότηση Ειδικής Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την «Ανάθεση ξεναγήσεων σε 
πρακτορεία ταξιδίων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, έτους 
2021» π.δ. 12.608,32€ με ΦΠΑ., η οποία θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.  
(Α.Π. 263596/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

9)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α) δικαιολογητικών-τεχνικών και 
β)οικονομικών προσφορών του δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών ένδυσης για την κάλυψη των αναγκών των 
υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 479.903,46€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 259663/2021 & 260021/2021)
(Πρακτικά)

10) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών-τεχνικής προσφοράς και 
οικονομικών προσφορών του δημόσιου διεθνούς ανοικτού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
για την “Προμήθεια λευκού, φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος με 3,5% 
κατ' ελάχιστον λιπαρά για τους δικαιούχους υπαλλήλους (στους οποίους παρέχονται τα 
Μέσα Ατομικής Προστασίας) της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων 
(υπηρεσία 20), της Διεύθυνσης Παιδείας και των ειδικοτήτων Βρεφονηπιοκόμων και 



Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών και των νομικών 
προσώπων του Δήμου Θεσσαλονίκης”, π.δ. 147.719,25 € με το Φ.Π.Α. 13%»  
(Α.Π. 263389/2021)
(Πρακτικό)

11) Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του δημόσιου  
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Κ.Σ. 106762) για την «Προμήθεια 
μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης 
Αστικών Απορριμμάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης, πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», π.δ. 
868.000,00€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 263845/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

12) Συγκρότηση τριμελών επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής, του δημόσιου  
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για “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. 260927/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

13)Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, του δημόσιου  
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Κ.Σ. 103703) για την εκτέλεση της 
παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου - Μελέτη 
7/2020 - Προϋπολογισμού 2.200.000,01€ (με Φ.Π.Α. 24%) συμπεριλαμβανομένου του 
δικαιώματος προαίρεσης ποσού 144.805,25€ (με Φ.Π.Α. 24%)», της Διεύθυνσης 
Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος {νυν Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & 
Περιβάλλοντος.- ΦΕΚ (Β΄1299/02-04-2021) περί έγκρισης τροποποίησης του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης}.
(Α.Π. 263577/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

14)Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου 
«Ανάπλαση πάρκου στη συμβολή των οδών Μ. Μπότσαρη και Ηλέκτρας» π.δ. 
860.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 264400/2021)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

15)Παράταση  κατά ένα μήνα  (ως 2-12-2021),  της με αριθ. Πρωτ. 101952/02-10-
2018 Σύμβασης του Δήμου Θεσσαλονίκης,  με την  «K/Ξ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – 
MATECO ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ» (ΑΔΑΜ: 18SYMV003770785 2018-10-02),  που αφορά την 
παροχή υπηρεσίας «Συντήρηση πάρκων  και  χώρων πρασίνου».
(Α.Π. 260072/2021)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος)

16) Κήρυξη ως άγονου του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση από το 
Δήμο Θεσσαλονίκης ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για την ίδρυση και λειτουργία 
του Πολιτιστικού Κέντρου της Β΄  Δημοτικής Κοινότητας και επανάληψη του παραπάνω 
διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.
(Α.Π. 257224/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)



                                                                             
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

17)Ανάκληση της υπ’αριθμ. 718/25-08-2021 A.O.E. η οποία αφορά: «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.», λόγω εκτέλεσης της 
παραπάνω προμήθειας και εργασίας μέσω σχετικής εργολαβίας.
(Α.Π. 257647/2021)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

18)Αποδοχή της δέκατης (Ι΄) τακτικής επιχορήγησης ποσού 2.948.744,53€ από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών 
γενικών δαπανών.
(Α.Π. 263025/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
                                                                                                                                 
19) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 10.700,00€ χορήγησης οικονομικών 
ενισχύσεων σε απόρους δημότες και πολύτεκνους.
(Α.Π. 256883/2021)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)
                                                                                                                                    
20) Έγκριση της μετακίνησης και της αποζημίωσης δαπάνης ποσού 1.200,00€ για τη 
μετάβαση της Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Τουρισμού κας Μαρίας Καραγιάννη στις 
21-23/10/2021 στη Βαρκελώνη αεροπορικώς, κατόπιν προσκλήσεως του Δικτύου 
MUFPP, προκειμένου  να συμμετάσχει στις εργασίες του 7ου Ετήσιου Παγκόσμιου 
Φόρουμ των εκπροσώπων των Πόλεων και των Δημάρχων-μελών του συμφώνου 
MILAN URBAN FOOD POLICY PACT για την κοινή Διατροφική Πολιτική. 
(Α.Π. 263833/2021)
(Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Απόδημου Ελληνισμού)

21)Έγκριση εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δ.Θ και του Γραβάνη 
Αιμιλίου ποσού 750,00€,  λόγω υλικών ζημιών που υπέστη το όχημά του με αριθμό 
κυκλοφορίας ΝΙΥ 8243, από πτώση δένδρου.
(Α.Π. 263823/2021)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος)

22) α)Σύνταξη έκθεσης για την εκτέλεση προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης 
Γ΄ τριμήνου έτους 2021 και β)Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση.
(Α.Π. 263855/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

23) Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 7.710,79€ για την 
πληρωμή των συνδέσεων με το δίκτυο της ΕΥΑΘ - Αποχέτευσης για τις προσωρινές 
εγκαταστάσεις στέγασης για την κάλυψη επειγουσών αναγκών της δίχρονης 
προσχολικής εκπαίδευσης του ΔΘ βάσει του αρ.220 Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70Α).
και ορισμός υπόλογου διαχείρισης της δαπάνης. 
(Α.Π. 264419/2021)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)



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. 263931/2021)  
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)
         
25)    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 726/25-08-2021 απόφασης της Ο.Ε. η οποία αφορά: 
«α)Προέλεγχος και σύνταξη έκθεσης Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων 
έτους 2020 του Δήμου Θεσσαλονίκης και β)Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
έγκριση.» 
(Α.Π. 264863/2021)  
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
                                                                                                                                 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

26) Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου με τρία -3- άτομα διαφόρων 
ειδικοτήτων, στο  πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου προγράμματος  ESTIA 
2021, με το διακριτικό τίτλο «REACT» του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου’’. 
(Α.Π.263471/2021)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων)  
                     
ΔΩΡΕΕΣ

27) Αποδοχή δωρεάς μηχανογραφικού εξοπλισμού από τα Γραφεία Τελετών 
Μπαμπούλας Κώστας, Παχούμης Νικόλαος, Μπαμπούλας Φάνης, Μισιρλής(Δαραβίγκας), 
Βλάχος Κωνσταντίνος, Πατσαλάς Βασίλειος, Βασιλάκης Κανάκης, Αφοί Κωνσταντινίδη, 
Μάμαλης Αναστάσιος, Νικολόπουλος Νέστωρας, Γκέσιος Σταύρος καθώς και από τις 
αίθουσες δεξιώσεων “Αναστάσεως του Κυρίου” (Ρωμαντζής Μιχαήλ & Γκαλίνα) και 
Billy’s Palace προκειμένου να διατεθεί για το Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων.
(Α.Π. 261831/2021)
(Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων)

28) Αποδοχή δωρεάς του «Εργαστηρίου Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών» (ΕΚΣΔ) 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την Fibran Α.Ε. και 
το εργαστήριο Πειραματικής Αντοχής Υλικών και Κατασκευών του τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών Α.Π.Θ., πιλοτικής εγκατάστασης ευφυών συστημάτων αεριζόμενων όψεων 
στο κτίριο του Δημοτικού Ωδείου, επί της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή, 
προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και ενεργειακή αναβάθμισή του.
(Α.Π. 260382/2021)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)

                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                              Εφραίμ Κυριζίδης
                                                                    Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
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