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Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 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 17-11-2021 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. 
69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138) ΚΥΑ 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)α) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών του 
βασικού μελετητή ως τεχνικού συμβούλου, για την ανάθεση υπηρεσιών, με 
διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, κατά την εκτέλεση του έργου: 
«Ενεργειακή αναβάθμιση και παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 
σχολικό συγκρότημα επί της οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούμπα, Δήμου Θεσσαλονίκης» 
β)κατακύρωση της ανάθεσης των παραπάνω υπηρεσιών 
(Α.Π. 289395/2021) 
(Πρακτικό) 
________________________________________________________________________ 
2)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 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. β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω 
διαγωνισμού. 
(Α.Π. 291331/2021) 
(Πρακτικό) 
________________________________________________________________________ 
3)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών - τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου, διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια «Προμήθεια υλικών εορταστικού διακόσμου και τοποθέτηση εκτοποθέτηση 
μεταφορά εορταστικών κατασκευών 2021», π.δ. 324.488,16€ με Φ.Π.Α.» 
(Α.Π. 295054/2021) 
(Πρακτικό) 
________________________________________________________________________ 
4)Επικύρωση του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης του δημόσιου, ανοικτού, 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού 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. 294955/2021) 
(Πρακτικό) 
________________________________________________________________________ 

5)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 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.» β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω 
διαγωνισμού. 
(Α.Π. 294658/2021) 
(Πρακτικό) 
________________________________________________________________________ 
6)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 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 



3 

€ με το Φ.Π.Α. 13%.» β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω 
διαγωνισμού. 
(Α.Π. 293477/2021) 
(Πρακτικό) 
_________________________________________________________________________ 
7)Έγκριση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού δημόσιου 
ανοικτού διαγωνισμού για την «Μίσθωση φορητών αυτόνομων τουαλετών – οικίσκων και 
χημικής τουαλέτας ΑΜΕΑ έτους 2022, για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 
85.541,40 € με ΦΠΑ 24% 
(Α.Π. 294905/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών) 
_________________________________________________________________________ 
8)Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού δημόσιου 
ανοικτού διαγωνισμού για την «Μίσθωση φορητών αυτόνομων τουαλετών – οικίσκων και 
χημικής τουαλέτας ΑΜΕΑ έτους 2022, για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 
85.541,40 € με ΦΠΑ 24%» 
(Α.Π. 293883/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών) 
 

9)Μερική Ανάκληση της 959/20-10-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 
: «α)Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32.2.γ του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, με ανοιχτή πρόσκληση, για την προμήθεια τετρακοσίων εβδομήντα (470) Η/Υ και 
τεχνικού εξοπλισμού, π.δ. 371.863,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% για την 
αντιμετώπιση της κυβερνοεπίθεσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης, κατόπιν της σύμφωνης 
γνώμης της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, β)  Έγκριση των τεχνικών 
προδιαγραφών, του ενδεικτικού προϋπολογισμού και των ειδικών όρων της Δ/νσης 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Μελέτη 
16/2021), γ) Έγκριση της ανάθεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια τετρακοσίων 
εβδομήντα (470) Η/Υ και τεχνικού εξοπλισμού, για την αντιμετώπιση της κυβερνοεπίθεσης 
στο Δήμο Θεσσαλονίκης» και με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη από οικονομική άποψη 
προσφορά στην εταιρία εταιρίας COSMOS BUSINESS SYSTEMS, ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, τηλ. 2310477670, Α.Φ.Μ. 094223430, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ με τη διαδικασία 
της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση βάσει του άρθρου 32.2.γ του Ν. 
4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δ) Έγκριση δέσμευσης της Ο.Ε. ότι θα εισηγηθεί 
την αναμόρφωση του προϋπολογισμού στο δημοτικό συμβούλιο στην πρώτη μετά την 
ανάθεση συνεδρίασή του για την κάλυψη της υπολειπόμενης πίστωσης ποσού 56.583,60 € 
σε βάρος του Κ.Α. 7134.01.01/10.008 με λεκτικό «Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και 
Ηλεκτρονικά Συγκροτήματα», ε) Έγκριση της επανάληψης της διαδικασίας για το άγονο 
τμήμα.»,  
ως προς το σημείο ε) που αφορά την επανάληψη της διαδικασίας για το άγονο τμήμα του 
διαγωνισμού. 
(Α.Π. 292135/2021) 
(Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) 
________________________________________________________________________ 
10)Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 872/29-09-2021 ΑΟΕ που αφορά : «α)Επικύρωση του 
πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης 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 
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ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό ενός 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. και 
β)κατακύρωση του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού» ,  
ως προς Γ΄ σκέλος αυτής. 
(Α.Π.293383/2021) 
(Πρακτικό) 
________________________________________________________________________ 
11)Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του ηλεκτρονικού διεθνούς, 
ανοικτού διαγωνισμού που αφορά στη “Μίσθωση α) 148 φωτοτυπικών μηχανημάτων και 
β) ενός μηχανήματος έγχρωμου ψηφιακού συστήματος σάρωσης-αναπαραγωγής και 
εκτύπωσης σχεδίων και χαρτών (plotter) για δύο (2) έτη π.δ. 380.166,52€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ.Θ.”.  
(Α.Π. 286953/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών) 
________________________________________________________________________ 
12)Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κατόπιν του συνοπτικού 
διαγωνισμού που αφορά στην «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών βασικών υλικών 
γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 
44.004,94€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. 
(Α.Π. 290881/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών) 
 

13)Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και αναβάθμιση έξι 
γηπέδων στη Ν. Παραλία Θεσσαλονίκης» και αρ. μελ. ΔΚΣ 06/2019. 
(Α.Π. 290458/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών & Συντηρήσεων) 
____________________________________________________________________________ 
14)Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Συντήρηση Πεζοδροµίων και 
Πεζοδρόµων» 
(Α.Π. 293271/2021) 
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων) 
_____________________________________________________________________________ 
15)Έγκριση Δεύτερης (2ης) παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες 
διαμόρφωσης οικοπέδων για την τοποθέτηση των προκατασκευασμένων αιθουσών 
διδασκαλίας». 
(Α.Π. 294787/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών & Συντηρήσεων) 
____________________________________________________________________________ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
16)Έγκριση της μετάβασης και της αποζημίωσης δαπάνης ποσού 450,00€ για τη μετάβαση του 
Δημάρχου Θεσσαλονίκης κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα στην Κωνσταντινούπολη στις 28/11/2021-
1/12/2021 για συμμετοχή στη Σύνοδο Δημάρχων Βαλκανικών Πόλεων 
(Α.Π. 294831/2021) 
(Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Απόδημου Ελληνισμού) 
_____________________________________________________________________________ 
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17)Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των Κοιμητηρίων ευθύνης  του Δήμου Θεσσαλονίκης  για 
το έτος 2022. 
(Α.Π. 292205/2021) 
(Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων) 
___________________________________________________________________________ 
18)Καθορισμός των τελών στάθμευσης οχημάτων για το έτος 2022 
(Α.Π. 290998/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) 
___________________________________________________________________________ 
19)Έγκριση λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων  ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 του Δήμου   Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 294911/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)  
 

20)Διαγραφή ποσών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους για Τέλη 
Καθαριότητας και Φωτισμού (ΔΤ) μη Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 
(Α.Π. 292905/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
_____________________________________________________________________________ 
21)Διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλη 
Καθαριότητας - Φωτισμού (ΔΤ), Δημοτικό Φόρο (ΔΦ) και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και 
αφορά μεταφορά επισφαλούς από τη ΔΕΗ 
(Α.Π. 293895/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 

22)Διαγραφή από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους από τέλη και πρόστιμα για χρήση 
κοινόχρηστου χώρου.  
(Α.Π. 286955/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
____________________________________________________________________________ 
23)Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, από τραπεζοκαθίσματα σε εφαρμογή του Ν. 
4688/2020 και του Ν.4795/2021 
(Α.Π. 287347/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
____________________________________________________________________________ 
24)Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, από τραπεζοκαθίσματα σε εφαρμογή του Ν. 
4688/2020 και του Ν.4795/2021 
(Α.Π. 287342/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
____________________________________________________________________________ 

25)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 8.700,00€ χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε 
απόρους δημότες και πολύτεκνους. 
(Α.Π. 293246/2021) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας) 
____________________________________________________________________ 

26)Έγκριση καταβολής σε δύο (2) ετήσιες δόσεις στο Φιλανθρωπικό Σωματείο «ΜΕΡΙΜΝΑ 
ΠΑΙΔΙΟΥ», της αποζημίωσης για απαλλοτρίωση εδαφικών τμημάτων, που ρυμοτομούνται για τη 
διάνοιξη των οδών Ν. Μάνου, Κίμωνος Βόγα,  Β. Όλγας και Μ. Μπότσαρη. 
(Α.Π. 287113/2021) 
(Διεύθυνση Τοπογραφίας, Απαλλοτριώσεων & Γεωχωρικών Δεδομένων)  
____________________________________________________________________________ 
27)Έγκριση 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2021 του ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η) Δήμου Θεσσαλονίκης. 
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(Α.Π. 289634/2021) 
(ΝΠΔΔ Κ.Α.Π.Η Δήμου Θεσσαλονίκης) 
____________________________________________________________________________ 
28)Έγκριση αποδοχής όρων και προϋποθέσεων για την λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού 
δανείου, συνολικού ποσού 2.213.922,30 €, το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 
Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ. 2019» του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 290449/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)  
 

29)Έγκριση για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ του Δάγκουλα Κωνσταντίνου και του 
Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω υλικών ζημιών αξίας 645,79€ που υπέστη το όχημα του με αριθμό 
κυκλοφορίας ΖΚΒ 7013 από πτώση δένδρου 
(Α.Π. 292452/2021) 
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος)  
 

 
ΝΟΜΙΚΑ 
 
30)Παροχή εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο για άσκηση Παρέμβασης του Δήμου Θεσσαλονίκης - 
ενώπιον της Ολομελείας του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπέρ της Υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού και υπέρ του Προϊσταμένου της Δνσης Αναστύλωσης Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών  Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπέρ του κύρους 
των αποφάσεών τους, που των οποίων ζητεί την ακύρωση το Σωματείο με την επωνυμία 
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΣΕΑ» κλπ ( συνολικά 27 αιτούντες) με την με αρ. 
καταθ. Ε1863/2021 αίτηση ακυρώσεώς του - παράστασης κατά τη συζήτηση της αιτήσεως 
ακυρώσεως και της παρεμβάσεως.  
(Α.Π. 293886/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
 

 
ΔΩΡΕΕΣ 
 
31)Αποδοχή δωρεάς ειδών προκειμένου να διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και 
Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης σε οικονομικά ευπαθείς κατοίκους του Δήμου 
Θεσσαλονίκης από την Εταιρία METRO My Market μέσω της ΜΚΟ  ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
(Α.Π. 291285/2021) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας) 
____________________________________________________________________________ 
32)Αποδοχή δωρεάς ειδών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες στο Ξενώνα Φιλοξενίας 
γυναικών και των παιδιών τους από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του 
Δήμου Θεσσαλονίκης από την εταιρία από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ. 
(Α.Π. 293217/2021) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας) 
 

33)Αποδοχή δωρεάς απολυμαντικών προϊόντων της Εταιρείας Unilever στα σχολεία 
Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης.  
(Α.Π. 293926/2021) 
(Διεύθυνση Παιδείας) 
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34)Αποδοχή δωρεάς ειδών από την εταιρία COSMOS BUSINESS SYSTEMS τα οποία θα 
διατεθούν στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών του δήμου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 294892/2021) 
(Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,  
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) 
____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
                                                                           ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
                                                                                     Εφραίμ Κυριζίδης 
                                                                           Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων 



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