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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

46η 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 15 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 08-12-2021 
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. 75414 (ΦΕΚ 5673/Β΄/04-12-
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 του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών – τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια 
Ελαστικών Επισώστρων για την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ.141.900,64€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π.327127/2021) 
(Πρακτικό) 
____________________________________________________________________________ 
2)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: 
«Κλάδευση και φύτευση δένδρων στα πεζοδρόμια του Δήμου Θεσσαλονίκης 2021 – 2025 - 
Μελέτη 2/2021 - π.δ. 7.499.956,48€ με Φ.Π.Α. 24%», της Διεύθυνσης Διαχείρισης Πρασίνου & 
Περιβάλλοντος του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου Δυτικού Τομέα.» και β)κατακύρωση ή μη 
του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού. 
(A.Π. 328593/2021) 
(Πρακτικό) 
____________________________________________________________________________ 
3)Έγκριση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ημερομηνίας 
αποσφράγισης των προσφορών 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. 328020/2021) 
(Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών) 
___________________________________________________________________________ 

4)Έγκριση του 2ου ΠΚΝΤΜΕ, και του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Κατασκευή περιµετρικών πεζοδροµίων και κυβολιθικών επιστρώσεων για την ανάδειξη των 
Ιστορικών Κοιµητηρίων του ∆.Θ. (Ευαγγελίστριας, ∆ιαµαρτυροµένων, Αρµενίων)», µε 
αρ.µελέτης 44/10-12-2018, π.δ.1.250.000,00€ με ΦΠΑ. 
(Α.Π. 326389/2021) 
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων) 
 

5)Έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων 
Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) της «1ης Επιµέρους Σύµβασης της Συµφωνίας-Πλαίσιο µε τίτλο 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-Τ.Π», 
π.δ. 6.200.000,00€ με ΦΠΑ 
(Α.Π. 326968/2021) 
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων) 
____________________________________________________________________________ 
6)Έγκριση α)2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών αρχικής σύμβασης και β)1ου 
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου 
«Διαμόρφωση του σκάμματος του Θαλάσσιου Τείχους παρά την οδό Μητροπόλεως στο Ιστορικό 
κέντρο». π.δ.74.350,00€ με ΦΠΑ. 
(Α.Π. 327910/2021) 
(Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων) 
___________________________________________________________________________ 
7)Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή συντήρηση αναβάθμιση 
εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης Δημοτικών κτιρίων ΔΘ έτους 2018», 
π.δ.810.000,00€ με Φ.Π.Α. 
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(Α.Π. 327574/2021) 
(Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων) 
____________________________________________________________________________ 
8)Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής κατόπιν του ηλεκτρονικού διεθνή 
ανοικτού διαγωνισμού που αφορά στην “Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των 
αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των 
νομικών προσώπων του για δύο (2) έτη», π.δ. 5.349.117,15€ με το Φ.Π.Α. 24%». 
(Α.Π. 323835/2021) 
(Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών) 
___________________________________________________________________________ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
9)Αποδοχή της ενδεκάτης (ΙΑ΄) συμπληρωματικής κατανομής (μηνός Νοεμβρίου) ποσού 
2.733.265,30€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη λειτουργικών 
και λοιπών γενικών δαπανών ή/και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων και 
κατά προτεραιότητα για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους ή εκκρεμών 
υποχρεώσεων προς τρίτους προκειμένου να μην καταστούν ληξιπρόθεσμες 
(Α.Π. 328026)/2021) 
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης) 
_________________________________________________________________ 
10)Αποδοχή ποσού 32.400,00€, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού 
καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα 
Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κατά το χρονικό  διάστημα από 01/04/2021 έως 
και 30/06/2021 
(Α.Π. 328024/2021) 
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης) 
_________________________________________________________________ 
11)Έγκριση λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων μηνός Νοεμβρίου 2021 του Δήμου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 322694/2021) 
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης) 
 

12)Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 12.800,00€ χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε απόρους 
δημότες και πολύτεκνους. 
(Α.Π.326562/2021) 
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας) 
____________________________________________________________________________ 
13)Διαγραφή ποσών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους για Τέλη 
Καθαριότητας και Φωτισμού (ΔΤ) μη Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων 
(Α.Π. 324973/2021) 
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων) 
___________________________________________________________________________ 
14)Διαγραφή των οφειλών των προστίμων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ., από τους οριστικούς 
βεβαιωτικούς καταλόγους 
(Α.Π. 328012/2021) 
(Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας) 
____________________________________________________________________________ 
15)Έγκριση απόδοσης λογαριασµού και απαλλαγή των υπόλογων υπαλλήλων: α)Καραµικέ 
Πολύµνια για το υπ' αριθ. 7104/2021 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής ποσού 9.274,04€ που 
αφορά την καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2022, των επιβατικών οχηµάτων, δίκυκλων και 
λεωφορείων ιδιοκτησίας ∆ήµου Θεσσαλονίκης. β) Σιακαβάρα Κωνσταντίνο για το υπ' αριθ. 
7109/2021 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής ποσού 50.495,00€ που αφορά την καταβολή 



4 

τελών κυκλοφορίας έτους 2022, των φορτηγών οχηµάτων και τρίκυκλων ιδιοκτησίας ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 326828/2021) 
(Δ/νση Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων) 
____________________________________________________________________________ 

16)α) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 250,00 ευρώ που αφορά δαπάνη για 
την καταβολή ποσοστού ανταπόδοσης για την ηλεκτρονική έκδοση Οικοδομικής Άδειας 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4495/2017, υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) β) Ορισμός υπολόγου διαχείρισης του ανωτέρω ποσού     
(Α.Π.327573/2021) 
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών)  
 
___________________________________________________________________________ 
17)Ορθή επανάληψη της υπ΄αριθμ. 1170/01.12.2021 Α.Ο.Ε για έγκριση έκδοσης εντάλματος 
προπληρωμής ποσού 140,00 ευρώ  ως προς το Α΄ σκέλος για έκδοση εντάλματος προπληρωμής 
ποσού 140,00 € (αντί των 500,00€ που εκ παραδρομής ζητήθηκε στην πρόταση απόφασης) 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.) 
(Α.Π.328381/2021) 
(Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου& Περιβάλλοντος) 
 

18)Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης του κ.  
Σαχμουραντιάν Έντουαρντ του Ζάνεν, για τη χρηματική αποζημίωση αποκατάστασης ζημιών 
που υπέστη το Ι.Χ. επιβατικό ( Ταξί ) αυτοκίνητο με  αρ. κυκλοφορίας ΤΑΕ 5049  του δεύτερου, 
λόγω ολίσθησης - κύλισης μπλε κάδου ανακύκλωσης και σύγκρουσης,  επί της οδού Αγγελάκη 1 
στις 10-06-2021. 
(Α.Π.327779/2021) 
(Δ/νση Καθαριότητας & Μηχανικών Μέσων)  
 

19)α)Έγκριση Σχεδίου (όρων) και ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μεταξύ του “Δήμου 
Θεσσαλονίκης” και της “Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. - Αναπτυξιακός 
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 3 του Ν 4412/16 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εκπόνηση Στρατηγικού 
Σχεδίου, εξειδικευμένων δράσεων - ενεργειών και εφαρμογή ευφυών τεχνολογιών για τον 
Ψηφιακό Μετασχηματισμό και την ανάπτυξη “Έξυπνης Πόλης” στο Δήμο Θεσσαλονίκης», 
προϋπολογισμού  99.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και χρηματοδότηση ΕΤΕΠ και 
β) Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου, με τους αναπληρωτές, στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης 
(Α.Π.328519/2021) 
(Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών) 
____________________________________________________________________________ 
20)Έγκριση 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δημοτικού 
Ιδρύματος ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης  «Άγιος Στυλιανός» 
(Α.Π.326996/2021) 
(ΝΠΔΔ Άγιος Στυλιανός) 
 

21)Έγκριση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης οικονομικού έτους 2022 του 
Δημοτικού Ιδρύματος ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης  «Άγιος 
Στυλιανός» 
(Α.Π.326999/2021) 
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(ΝΠΔΔ Άγιος Στυλιανός) 
 

22)Έγκριση ετήσιου Προγράμματος Δράσης οικονομικού έτους 2022 του Δημοτικού Ιδρύματος 
ΝΠΔΔ με την επωνυμία Δημοτικό Βρεφοκομείο Θεσσαλονίκης  «Άγιος Στυλιανός» 
(Α.Π.326998/2021) 
(ΝΠΔΔ Άγιος Στυλιανός) 
 
________________________________________________________________________ 
 
ΝΟΜΙΚΑ 
 
23)Παροχή ή μη εντολής για άσκηση ενδίκων μέσων κατά Διαταγής Πληρωμής του 
Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (περί πληρωμής αμοιβών εξωτερικού δικηγόρου, 
πληρεξουσίου του πρώην Αντιδημάρχου Αθ. Παππά, σε ποινικές υποθέσεις στα πλαίσια των 
καθηκόντων του ως αιρετού) 
(Α.Π.327936/2021) 
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)  
 

 
ΔΩΡΕΕΣ 
 
24)Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας ΤΙΤΑΝ συνολικής αξίας 13.921 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ) 
(Α.Π.321652/2021) 
(Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων) 
____________________________________________________________________________ 
25)Αποδοχή δωρεάς για τη διεξαγωγή εργαστηρίων με τίτλο “Young Students for Smart Cities 
Workshops” στο Δήμο Θεσσαλονίκης από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 
(Α.Π.323830 /2021) 
(Δ/νση Παιδείας) 
 

26)Αποδοχή δωρεάς εορταστικού διακόσμου από την εταιρεία WELCOME STORES ΑΕ συνολικής 
αξίας 3.720,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 
(Α.Π.322280/2021) 
(Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων) 
 

 
      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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