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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

44η 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 Τετάρτη 01 Δεκεμβρίου 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 01-12-2021 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. 
72486 (ΦΕΚ 5401/Β΄/20-11-2021) 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)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών και β)οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
“προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών του Δ.Θ.”, π.δ. 
317.668,16€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 280876, 307765/2021) 
(Πρακτικά) 
___________________________________________________________________________ 
2)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών και β)οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου 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. 
(Α.Π. 308617, 309504/2021) 
(Πρακτικά) 
___________________________________________________________________________ 
3)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών και β)οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
“Κλάδευση και φύτευση δένδρων στα πεζοδρόμια του Δήμου Θεσσαλονίκης 2021-2025”, 
π.δ. 7.499.956,48€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 311659, 311664/2021) 
(Πρακτικά) 
___________________________________________________________________________ 
4)Επικύρωση πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την  συντήρηση και 
υποστήριξη του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών 
Υπηρεσιών  (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.), διάρκειας ενός (1) έτους, π.δ. 49.972,00€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 311848/2021) 
(Πρακτικό) 
 
5)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
έργου: “Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση 
Α.με.Α. σε σχολικές μονάδες του Δήμου Θεσσαλονίκης”, π.δ. 186.806,00€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 307467/2021) 
(Πρακτικό) 
 
6)Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: “Συντήρηση 
Σχολικών Κτιρίων Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας και Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας του Δήμου 
Θεσσαλονίκης 2019”, π.δ. 600.000,00€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 308716/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
7)Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: “Διαμόρφωση 
δημοτικού κτιρίου σε χώρο τεχνικής δημιουργίας για την εκπόνηση του Ευρωπαϊκού έργου 
Pop-Machina”, π.δ. 65.000,00€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 311480/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
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8)Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: 
“Διαμόρφωση σχολικών αυλών στις Δ΄ και Ε΄ Δημοτικές Κοινότητες με βιοκλιματικά 
κριτήρια”, π.δ. 2.478.000,00€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 311481/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
9)Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών -1ου ΑΠΕ 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης, και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων και 
ρυμοτομούμενων κτισμάτων Δήμου Θεσσαλονίκης”, π.δ. 975.000,00€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 311642/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
10)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάταξης, επέκτασης και 
συντήρησης των συστημάτων εντοπισμού γεωγραφικής θέσης του στόλου των οχημάτων 
του Δήμου Θεσσαλονίκης”, π.δ. 72.862,40€ με Φ.Π.Α.  
(Α.Π. 305507/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
___________________________________________________________________________ 
11)Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 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. 308109/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
___________________________________________________________________________ 
12)Τροποποίηση της με αριθμ.543/26-09-2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: 
“Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής (αρ.221 του Ν.4412/16) του Δημόσιου Διεθνούς 
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών επισκευής των εγκαταστάσεων 
του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.) για δύο έτη, π.δ. 744.000,00 € με Φ.Π.Α., 
για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων”, με την 
αντικατάσταση μελών της επιτροπής παραλαβής 
(Α.Π. 308826/2021) 
(Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας) 
 
13)Έγκριση παράτασης της με αριθ.πρωτ.138695/19-12-2018 σύμβασης της παροχής υπηρεσίας 
«Κλάδευση και φύτευση δένδρων στα δημοτικά πεζοδρόμια», κατά τρεις (3) μήνες  
(Α.Π. 312022/2021) 
(Διεύθυνση Πρασίνου & Περιβάλλοντος) 
___________________________________________________________________________ 
14)Έγκριση παράτασης προγραμματικής σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης με τίτλο “Μελέτη 
της κατασκευής της πλατείας Διοικητηρίου και των προσβάσεών της με πιθανή κατασκευή 
συγκοινωνιακού πολυτροπικού κέντρου – Μελέτη ανάπλασης πλατείας Διοικητηρίου με 
ταυτόχρονη προστασία και ανάδειξη αρχαιολογικού χώρου” 
(Α.Π. 311155/2021) 
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
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15)Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων που αφορούν την προμήθεια τροφίμων, για το 
πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες 
Τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών 
Μέτρων 2018-2019»   
(Α.Π. 311808/2021) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας) 
___________________________________________________________________________ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
16)Έγκριση α) της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας και β) της συμμετοχής του Δήμου 
Θεσσαλονίκης στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας 
ΟΤΑ με την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. -
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ». 
(Α.Π. 311669/2021) 
(Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων) 
 
17)Έγκριση Ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου 
Θεσσαλονίκης Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» 
(Α.Π. 310344/2021) 
(Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός») 
____________________________________________________________________________ 
18)Έγκριση υποβολής χρηματοδοτούμενης πρότασης με τίτλο “Αποκατάσταση στατική ενίσχυση 
και ενεργειακή αναβάθμιση διατηρητέου σχολικού συγκροτήματος στην οδό Ικτίνου 5”, στο 
πλαίσιο του προγράμματος “Περιβαλλοντικό ισοζύγιο 2021” του Πράσινου Ταμείου, με ενδεικτικό 
προϋπολογισμό για τον Δήμο Θεσσαλονίκης τουλάχιστον 3.418.780,90€ 
(Α.Π. 310465/2021) 
(Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων) 
 
19)Αποδοχή της Δ΄ κατανομής ποσού 629.560,00€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
έτους 2021, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων  
(Α.Π. 310471/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 
20)Αποδοχή της συμπληρωματικής κατανομής ποσού 157.390,00€ από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων και κατά 
προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρμανσης 
(Α.Π. 311419/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 
21)Διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους για Τέλη 
Καθαριότητας και Φωτισμού (ΔΤ) μη ηλεκτροδοτούμενων χώρων 
(Α.Π. 299630/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
____________________________________________________________________________ 
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22)Διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους από 
παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 
(Α.Π. 307038/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) 
 
23)Διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους από 
παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 
(Α.Π. 308106/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) 
 
24)Έγκριση εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του 
Σαββόγλου Γεωργίου, ποσού 379,20€, λόγω υλικών ζημιών που υπέστη η τζαμαρία του 
καταστήματος του από συνεργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 306846/2021) 
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος) 
 
25)Έγκριση μετακίνησης και  ημερήσιας αποζημίωσης ποσού 500,00€, για την μετάβαση της 
Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Μαρίας Καραγιάννη στο Λονδίνο 6-11/12/2021 
(Α.Π. 311796/2021) 
(Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) 
 
26) Έγκριση α) έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 140,00€  που αφορά 
δαπάνη για την καταβολή ποσοστού ανταπόδοσης για την ηλεκτρονική έκδοση πράξεων 
εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας (κοπή δένδρων) του άρθρου 29 παρ.2  του Ν. 4495/2017-
τροποποίηση ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 4520/16.10.2018 (τέλος 20€/)  υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και β) Ορισμός υπολόγου διαχείρισης της ανωτέρω δαπάνης 
(Α.Π. 312017/2021) 
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος) 
 
ΝΟΜΙΚΑ 
 
27)Παροχή ή μη ειδικής εντολής στη δικηγορική εταιρία με την επωνυμία «Δ.ΣΤΡΑΝΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και στη συνεργάτιδα δικηγόρο της εν λόγω εταιρίας 
Φωτεινή Νουρ Αμπντέλ Σαλάμ Οικονόμου, προκειμένου να παραστεί για λογαριασμό του Δήμου 
Θεσσαλονίκης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) 
στην εκδίκαση της με Αριθμό Κατάθεσης 24361/594/2014 αγωγής που άσκησαν ο Γεώργιος 
Αναστασόπουλος κλπ (67 στο σύνολό τους ενάγοντες) όλοι σχολικοί φύλακες, κατά του Δήμου 
Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 307494/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)  
_________________________________________________________________ 
28)Παροχή ή μη εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο Αθηνών να παρασταθεί για λογαριασμό του 
Δήμου Θεσσαλονίκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Δεύτερο Τμήμα) στην συζήτηση της εφέσεως 
(Β.Δ.Υ. 43/2021 και Α.Β.Δ. 5173/2021 και αρ. πιν.20) αναπεμφθείσας μετ’ αναίρεση του κ. 
Γερογιάννη Αναστασίου κατά της με αρ. 1/2013 Πράξης του Προϊσταμένου Ομάδας Ελέγχου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 307165/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)  
_________________________________________________________________ 
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29)Παροχή ή μη εντολής σε δικηγόρο Αθηνών να παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου 
Θεσσαλονίκης  και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου της 
Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 6.12.2021  ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά την 
εκδίκαση της με αρ. κατ. Α’ 3819/18.9.2013 αιτήσεως αναιρέσεως του Ευάγγελου 
Τριανταφυλλίδη κατά του Δήμου Θεσσαλονίκης και κατά της με αρ. 581/2013 Αποφάσεως του 
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 306900/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)  
_________________________________________________________________ 
 
ΔΩΡΕΕΣ 
 
30)Αποδοχή δωρεάς εορταστικού διακόσμου από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, 
συνολικής αξίας 6.200,00€ 
(Α.Π. 307364/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
31)Αποδοχή δωρεάς εορταστικού διακόσμου από τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., 
συνολικής αξίας 24.800,00€ 
(Α.Π. 307372/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
32)Αποδοχή δωρεάς εορταστικού διακόσμου από την εταιρεία JT International Hellas AEBE  
συνολικής αξίας 18.600,00€ 
(Α.Π. 308187/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
33)Αποδοχή δωρεάς εορταστικού διακόσμου από την εταιρεία Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών 
Α. Καούσης ΑΕ,  συνολικής αξίας 12.400,00€ 
(Α.Π. 308166/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
34)Αποδοχή δωρεάς εορταστικού διακόσμου από την εταιρεία DIMAND AE,  συνολικής αξίας 
18.600,00€ 
(Α.Π. 311266/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
35)Αποδοχή δωρεάς εορταστικού διακόσμου από την εταιρεία ΜΑΣΟΥΤΗΣ,  συνολικής αξίας 
86.800,00€ 
(Α.Π. 311378/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
36)Αποδοχή δωρεάς εορταστικού διακόσμου από την εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΣ Α.Ε.Ε.,  συνολικής αξίας 6.200,00€ 
(Α.Π. 311678/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
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37)Σύσταση Επιτροπής δωρεών, για τη δωρεά της ΚΕΔΕ προς τον Δήμο Θεσσαλονίκης στα 
πλαίσια της διοργάνωσης του Πανελληνίου Συνεδρίου Ανωτάτων Στελεχών (Γενικών 
Διευθυντών-Διευθυντών) Ο.Τ.Α. που πραγματοποιήθηκε 7-9 Νοεμβρίου 2021  
(Α.Π. 311402/2021) 
(Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων) 
 
38)Σύσταση Επιτροπής δωρεών, για τις δωρεές που θα προκύψουν και θα αφορούν την περίοδο 
των Χριστουγέννων – Πρωτοχρονιάς 2021-2022 σύμφωνα με το άρθρο 3Α του Νόμου 4182/2013  
(Α.Π. 312111/2021) 
(Διεύθυνση Πολιτισμού & Τουρισμού) 
 
 
 
 
                                                                                       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
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