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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

39η 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 Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. στην τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και 
ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας 
την 29-10-2021 και ώρα 10:00 π.μ., 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΄/08.10.20201) Κ.Υ.Α. και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη 
λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 
1)Ανάκληση της με αριθμ.804/15-09-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: 
«Κατάρτιση όρων του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
έργου “Ανακατασκευή Γηπέδων οδού Παπαναστασίου (Ν. Ελβετία)-Τ.Π.”, π.δ. 622.000,00€ με 
Φ.Π.Α.» 
(Α.Π. 272716/2021) 
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 
 
2)Κατάρτιση όρων του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
έργου “Ανακατασκευή Γηπέδων οδού Παπαναστασίου (Ν. Ελβετία)-Τ.Π.”, π.δ. 622.000,00€ με 
Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 272713/2021) 
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 
 
3)Επικαιροποίηση της με αριθμ.805/15-09-2021 (ΑΔΑ:ΩΝΨ1ΩΡ5-1ΩΗ) απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: «Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση 
του έργου “Ανακατασκευή Γηπέδων οδού Παπαναστασίου (Ν. Ελβετία)–Τ.Π.”, π.δ. 
622.000,00€ με  Φ.Π.Α.» 
(Α.Π. 272939/2021) 
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 
 
4)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου 
συνοπτικού διαγωνισμού για τον «Έλεγχο και πιστοποίηση ανελκυστήρων Δήμου 
Θεσσαλονίκης, έτους 2021», π.δ. 9.991,30€ με Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή μη του 
αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού. 
(Α.Π. 265588/2021) 
(Πρακτικό) 
                                                                                                                                               
5)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 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. 
β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού. 
(Α.Π. 270437/2021) 
(Πρακτικό) 
 
6)Επικύρωση των πρακτικών α)αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών 
προσφορών και β)οικονομικών προσφορών 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. 272319, 272322/2021) 
(Πρακτικά) 
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7)Ανάκληση της με αριθμ.701/25-08-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: 
Επικύρωση του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για μέρος της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & 
ετοίμου χλοοτάπητα», για τα είδη που αναφέρονται στην Μελέτη ως: Β.ΕΡΡΙΖΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ (ΖΩΝΤΑΝΑ ΦΥΤΑ, ΒΟΛΒΟΙ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ) Γ.ΣΠΟΡΟΙ 
(ΣΠΟΡΟΙ),π.δ. 21.504,49€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 272446/2021) 
(Πρακτικό) 
 
8)Επικύρωση του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για μέρος της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων & 
ετοίμου χλοοτάπητα», για τα είδη που αναφέρονται στην Μελέτη ως: Β.ΕΡΡΙΖΑ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ (ΖΩΝΤΑΝΑ ΦΥΤΑ, ΒΟΛΒΟΙ, ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ) Γ.ΣΠΟΡΟΙ 
(ΣΠΟΡΟΙ),π.δ. 21.504,49€ με Φ.Π.Α. 13%. 
(Α.Π. 272584/2021) 
(Πρακτικό) 
 
9)Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του δημόσιου διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (Κ.Σ. 106545) 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. 
(Α.Π. 266915/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών) 
                                                                                                                                              
10)Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κατόπιν του δημόσιου 
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: «Έλεγχος και 
Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 14.818,00€ με 
Φ.Π.Α.  
(Α.Π. 266206/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών) 
                                                                                                                                              
11)Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: “Εργασίες 
διαμόρφωσης οικοπέδων για την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων αιθουσών 
διδασκαλίας” π.δ. 550.000,00€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 272223/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
12)Έγκριση αποστολής Σχεδίου Απόφασης προς τη Διυπουργική Επιτροπή της παρ. 9 του 
άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για τη διαπίστωση επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων της 
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΣΑΚΚΟΣ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΤΣΟΤΟΥΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ » προς απόδειξη της 
αξιοπιστίας του ως προσωρινού αναδόχου του έργου «Συντήρηση της Νέας Παραλίας-ΤΠ » 
προϋπολογισμού  2.180.000,00€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 272843/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
                                                                                                                                     
 
 
 
 



4 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
13)α)Σύνταξη 5ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δ.Θ. οικονομικού έτους 2021 
β)υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση 
(Α.Π. 269499/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
                                                                                                                                     
14)Καθορισμός Συντελεστών Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού και Δημοτικού Φόρου για την 
κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας-φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων, 
για το έτος 2022 
(Α.Π. 272845/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
15)Αποδοχή της δέκατης (Ι΄) συμπληρωματικής επιχορήγησης (μηνός Οκτωβρίου) ποσού 
2.948.744,53€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη 
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων 
(Α.Π. 271562/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 
16)Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα σε εφαρμογή του 
Ν.4688/2020 και του Ν.4795/2021 
(Α.Π. 262387/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
                                                                                                                                     
17)Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα σε εφαρμογή του 
Ν.4688/2020 και του Ν.4795/2021 
(Α.Π. 265558/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
                                                                                                                                     
18)Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου από τραπεζοκαθίσματα σε εφαρμογή του 
Ν.4688/2020 και του Ν.4795/2021 
(Α.Π. 269887/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
                                                                                                                                     
19)Διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους χωρίς να 
οφείλονται, για Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων 
(Α.Π. 268922/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)  
 
20)Διαγραφή οφειλών των προστίμων για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) 
από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
(Α.Π. 271903/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) 
 
21)Διαγραφές από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων 
κέντρων διασκέδασης κλπ 
(Α.Π. 269884/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)  
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22)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αριθμ.2850/2021 Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής ποσού 500,00€ το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της με αριθμ.433/26-05-2021 
απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για την καταβολή ποσοστού ανταπόδοσης για την 
ηλεκτρονική έκδοση πράξεων εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας (κοπή δένδρων) υπέρ του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και β)απαλλαγή του υπόλογου διαχείρισης της 
δαπάνης 
(Α.Π. 272062/2021) 
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος) 
 
ΝΟΜΙΚΑ 
 
23)Παροχή ή μη εντολής για άσκηση ενδίκων μέσων κατά της με αριθμό 3985/2021 απόφασης 
του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα ΙΔ΄- Μονομελές) 
(Α.Π. 270747/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)  
 
24)Παροχή ή μη εντολής για άσκηση ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ του Δήμου Θεσσαλονίκης ενώπιον του 
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, υπέρ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ κλπ, α) επί της αγωγής 
και β) αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που άσκησαν εναντίον τους 316 ιδιώτες με σκοπό τη 
ματαίωση, άλλως αναστολή της εγκριθείσης διαδικασίας προσωρινής απόσπασης και 
επανατοποθέτησης – Ανάθεση σε εξειδικευμένο δικηγόρο 
(Α.Π. 272451/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)  
 
ΔΩΡΕΕΣ 
 
25)Αποδοχή δωρεάς της μελέτης για το έργο: «Διαμόρφωση οδού Βασ. Ηρακλείου από την 
οδό Αριστοτέλους έως την οδό Καρόλου Ντηλ», από την εταιρεία Μηχανική Περιβάλλοντος 
Α.Ε. 
(Α.Π. 272718/2021) 
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                                                           ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
                                                                                     Εφραίμ Κυριζίδης 
                                                                           Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων 



Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Ν030002
altintasiotou k.altintasiotou
∆ήµος Θεσσαλονίκης


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Δήμος Θεσσαλονίκης 22/10/2021
Α. Π.: 272971
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
	AkrivesAntigrafoStamp: 
		2021-10-22T12:52:04+0000
	Not specified




