
 

 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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48η 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 22 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 17-12-2021 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 την αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/10.12.2021  
(ΦΕΚ 5816/B/11.12.2021) ΚΥΑ και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη 
απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων.  

 
 

 



 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 
1) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «ασφάλιση ακινήτων, 
τεχνικών εγκαταστάσεων και µη επανδρωµένου πτητικού µέσου (UAV-Drone) 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για είκοσι τέσσερις µήνες,” π.δ. 110.972,14€, µη 
επιβαρυµένου µε Φ.Π.Α. σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 
Α΄147).» και β) κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω 
διαγωνισμού. 
(Α.Π. 336210/2021 ) 
(Πρακτικό) 
 
2) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ανταλλακτικά λοιπού 
εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δημοτικού Δικτύου σταθμών ελέγχου 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης και μετεωρολογικών παραμέτρων», με συνολική 
δαπάνη 69.936,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και β) κατακύρωση ή 
μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού. 
(Α.Π. 336771/2021 ) 
(Πρακτικό) 
 
3) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
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 ΦΠΑ και β) 
κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού. 
(Α.Π.: 335503/2021) 
(Πρακτικό) 
________________________________________________________________ 
4) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
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 ΦΠΑ και 
β) κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του εν λόγω διαγωνισμού. 
(Α.Π. 332433/2021) 
(Πρακτικό) 
 
5)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και 
οικονομικών προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τη 
σύναψη συμφωνίας - πλαίσιο για την εκτέλεση του έργου "ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ" π.δ. 2.000.000.00€ με Φ.Π.Α 
(Α.Π. 336875/2021) 
(Πρακτικό) 
 
6) Κατάρτιση όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση 
του έργου «Διάνοιξη οδού Αγ. Δημητρίου από την  οδό Κατσιμίδου έως την οδό 
Μήλου» με αρ. μελ. 19/2021 και π.δ. 670.000,00€  με ΦΠΑ. 
(Α.Π. 335994/2021) 
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 



 

7) Κατάρτιση όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την εκτέλεση 
του έργου: ’’ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ’’ Τ.Π., αρ. μελέτης 7/2021, προϋπολογισμού δαπάνης 
800.000,00€  συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ 24%».  
(Α.Π. 332382/2021) 
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος) 
________________________________________________________________ 
8)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού: «Προμήθεια  λουτήρων  - WC  τύπου ISOBOX» στο πλαίσιο 
πράξης «Προμήθεια υλικοτεχνικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» π.δ. 113.732,80€, με 
Φ.Π.Α. 24%,   
(Α.Π. 334679/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
_______________________________________________________ 
9)Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού: «Προμήθεια λουτήρων  - WC τύπου ISOBOX», 
π.δ.113.732,80 €, με Φ.Π.Α. 24% (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ) για τις ανάγκες του 
Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.    
(Α.Π. 334678/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
 
10)Κατάρτιση των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
δημοπράτησης του έργου «Εκτέλεση εργασιών στο Βαφοπούλειο Πνευματικό 
Κέντρο για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας» προϋπολογισμού 
730.000,00 € με ΦΠΑ 24% 
(Α.Π. 335464/2021) 
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
________________________________________________________________ 
11) Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του διεθνούς  ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες  Διαχείρισης 
ΑΕΚΚ & Ογκωδών, Αμιαντούχων, EPS & ΑΥΜ» Αρ. Μελέτης Α13/2021,π.δ. 
724.234,40€ με ΦΠΑ 24% 
(Α.Π. 336529/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
________________________________________________________________ 
12) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διεθνούς  ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Εργασίες  Διαχείρισης 
ΑΕΚΚ & Ογκωδών, Αμιαντούχων, EPS & ΑΥΜ» π.δ. 724.234,40€  με ΦΠΑ 24% 
(Α.Π.336527 /2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
________________________________________________________________ 
13)Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση 
χώρου στο Ο.Τ. Γ310α μεταξύ των οδών Γρ.Λαμπράκη-Παυσιλύπου-Ολυμπίας 
(Άνω Τούμπα) για τη δημιουργία πάρκου ΑμεΑ»,προϋπολογισμού 1.360.000,00 
€ με ΦΠΑ 24%12 
(Α.Π. 334563/2021) 
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 
14) Έγκριση τροποποίησης σύμβασης ως προς το χρόνο παράδοσης των 
στολών της Φιλαρμονικής ορχήστρας από την ανάδοχο εταιρία “ΗΛΙΑΣ Λ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”. 



 

(Α.Π. 335931/2021) 
(Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού) 
_______________________________________________________________ 
15)Διαπίστωση μη επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 
ΣΑΚΚΟΣ Χ. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΤΣΟΤΟΥΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ » στο έργο «Συντήρηση της 
Νέας Παραλίας-ΤΠ » προϋπολογισμού 2.180.000,00 € με ΦΠΑ. 
(Α.Π.335333/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
___________________________________________________________ 
16)Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ 
του έργου “Συντήρηση και αναβάθμιση έξι γηπέδων στη Ν. Παραλία 
Θεσσαλονίκης΄΄ και αρ. μελ. ΔΚΣ 06/2019 
(Α.Π.336284/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
______________________________________________________________ 
17)Έγκριση του  2ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “ 
Συντήρηση Δημαρχιακού Μεγάρου, Πολιτιστικού Κέντρου και Κολυμβητηρίου 
Τούμπας” και της 1ης  Συμπληρωματικής Σύμβασης. 
(Α.Π.336344/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
______________________________________________________________ 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
 
18)Έγκριση πρόσληψης ωφελουμένων στο Δήμο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο 
υλοποίησης  προγράμματος  επιχορήγησης του ΟΑΕΔ για την απασχόληση  
8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών. 
(Α.Π.334361/2021) 
(Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων) 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
19)Διαγραφή των οφειλών των προστίμων για παραβάσεις Κ.Ο.Κ (Κώδικας 
Οδικής Κυκλοφορίας) από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους  
(Α.Π.330289/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) 
 
20)Διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους, για Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Μη Ηλεκτροδοτούμενων 
Χώρων.  
(Α.Π.330598/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
21)Διαγραφή από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους από τέλη και πρόστιμα 
για χρήση κοινόχρηστου χώρου. 
(Α.Π.336133/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
22)Έγκριση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2022 του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης» Δήμου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π.331388/2021) 

Με σχόλια [uu1]:   



 

(Ν.Π.Δ.Δ Κέντρο Πολιτισμού) 
________________________________________________________________ 
23)Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) οικονομικού έτους 2022 
του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης» Δήμου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π.331397/2021) 
(Ν.Π.Δ.Δ Κέντρο Πολιτισμού) 
 
24)Έγκριση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) 
οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Βρεφονηπιακής Παιδικής και 
Οικογενειακής Μέριμνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ)» Δήμου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π.333444/2021) 
(Ν.Π.Δ.Δ Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ) 
 
25)α)Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού του υπ' αριθμ. 2528/2021 χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής ποσού 6.000,00€ το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της 
υπ΄αριθμ. 207/17-03-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και β)απαλλαγή 
υπολόγου της πάγιας προκαταβολής του Δήμου Θεσσαλονίκης οικονομικού 
έτους 2021 
(Α.Π.333612/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 
26) α)Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού του υπ' αριθμ. 7581/16-12-2021 
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 250,00€ το οποίο εκδόθηκε σε 
εκτέλεση της υπ’ αρ. 1238/15-12-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και 
β)απαλλαγή υπολόγου της διαχείρισης της δαπάνης 
(Α.Π.336263/2021) 
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 
 
27) α)Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αριθ 6267/2021 χρηματικού 
ένταλματος προπληρωμής ποσού 7.710,79€ το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της 
υπ’ αρ. 985/20-10-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και β)απαλλαγή 
υπολόγου της διαχείρισης της δαπάνης 
(Α.Π.336341/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
28)Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης Ν.Π.Ι.Δ (Κ.Ε.ΔΗ.Θ), για το 
οικονομικό έτος 2020 
(Α.Π.336147/2021) 
(Ν.Π.Ι.Δ Κ.Ε.ΔΗ.Θ) 
 
29)α)Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού του υπ' αριθμ. 4891/2021  
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της με 
αριθμό 743/1-9-2021 Α.Ο.Ε.,  για την πληρωμή στα ΕΛ.ΤΑ. της διακίνησης της 
αλληλογραφίας του Δ.Θ. και  β) Απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου για τη 
διαχείριση της δαπάνης.                          
(Α.Π.332613/2021) 
(Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών) 
 
 
 
 



 

ΝΟΜΙΚΑ 
 
30)Παροχή ή μη εντολής για άσκηση ένδικων μέσων της έφεσης κατά της με 
αριθμό 222/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης, διαδικασίας 
εργατικών διαφορών, που εκδόθηκε κατόπιν άσκησης αγωγής 102 
εργαζομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης (Νικολάου Θέμελη κ.λ.π.).”. 
(Α.Π. 336185/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
_______________________________________________________ 
 
ΔΩΡΕΕΣ 
 
31) Σύσταση Επιτροπής δωρεών, για τις δωρεές που θα προκύψουν και θα 
αφορούν τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, μέχρι 
31/12/2022,  σύμφωνα με το άρθρο 3Α του Νόμου 4182/2013 
(Α.Π. 335850/2021) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας) 
________________________________________________________________ 
32) Αποδοχή δωρεάς ενός (1) έργου, του εικαστικού Vladimir Velickovic από την 
δωρήτρια κυρία Ευθαλία Μακρίδου-Τσιάβου στην Δημοτική Πινακοθήκη 
Θεσσαλονίκης  
(Α.Π. 334992/2021) 
(Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού) 
 
33) Αποδοχής δωρεάς ποσού 2.000€, από την BUSINESS MENTALITY 
ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία εδρεύει στη 
Θεσσαλονίκη, επί της οδού Β.Όλγας 148. 
(Α.Π. 328522/2021) 
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος) 
________________________________________________________________ 
34)Αποδοχή δωρεάς μίας τηλεόρασης  από τον Χρήστο Περτσεμλίδη προς το 
Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Διεύθυνσης Βαφοπούλειου Πνευματικού 
Κέντρου και  Αρχείων, του Δήμου Θεσσαλονίκης 
(Α.Π. 335502/2021) 
(Διεύθυνση Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου και Αρχείου) 
 
________________________________________________________________ 
 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 
 
35)Έγκριση τροποποίησης εγκεκριμένης μελέτης σύμφωνα με το άρθρο 144 
παρ. 2 του Ν4412/2016, με τη “Στατική μελέτη εφαρμογής για την 
ανακατασκευή τμήματος της οροφής υπογείου” του έργου «Αποκατάσταση 
Διατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου», π.δ. 4.800.000,00€  
Α.Π. 336253/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
________________________________________________________________ 
 
 
36)Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών με την 1η 
Συμπληρωματική Σύμβαση και 3ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων 



 

Νέων Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Σχολείου 
Κριεζώτου»,π.δ. 4.800.000,00€ 
Α.Π. 336250/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
________________________________________________________________ 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

Εφραίμ Κυριζίδης 
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων 



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