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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

07η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Προς
Τα τακτικά μέλη κ.κ.
Π. Λεκάκη, Σ.Δημητριάδη,
Μ.Κούπκα, Δ. Δαγκλή,
Στ. Τανιμανίδου, Στ. Καλαϊτζίδη,
Γ. Ορφανό, Ελ. Χρυσίδου,
Στ. Λιακόπουλο, Ιν.Αβραμίδου

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.
Χ. Αηδονόπουλο, Ν.Βαρσάμη,
Μ. Καραγιάννη, Δ. Αηδονά, 
Χρ. Αρχοντή, Μ. Πασχαλίδου

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 2 Μαρτίου 2022 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 02-03-2022 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. 10343 (ΦΕΚ 766/Β’ /18-02-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

1)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια και τοποθέτηση τριών ψυκτικών 
νεκροθαλάμων συντήρησης στο χώρο των Κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου, για 
τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, π.δ. 199.020,00€ με Φ.Π.Α..
(Α.Π. 49334/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

2)Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, του δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την προμήθεια και τοποθέτηση τριών ψυκτικών 
νεκροθαλάμων συντήρησης στο χώρο των Κοιμητηρίων Αναστάσεως του Κυρίου, για 
τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, π.δ. 199.020,00 € με Φ.Π.Α..
(Α.Π. 52678/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

3)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου, ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την προμήθεια ειδικών μηχανημάτων, 
μικρομηχανημάτων, εργαλείων χειρός, εργαστηριακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παρελκόμενων, περιφερειακών και αναλωσίμων αυτών, τα οποία θα 
αποτελέσουν τον ηλεκτρονικό, και 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. 63.506,60 €  με Φ.Π.Α..
(Α.Π. 56428/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

4)Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού, του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την προμήθεια ειδικών μηχανημάτων, 
μικρομηχανημάτων, εργαλείων χειρός, εργαστηριακού εξοπλισμού, ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, παρελκόμενων, περιφερειακών και αναλωσίμων αυτών, τα οποία θα 
αποτελέσουν τον ηλεκτρονικό, και 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. 63.506,60 € με Φ.Π.Α..
(Α.Π. 56426/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)
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5)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής και 
οικονομικής προσφοράς 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 Φ.Π.Α.,
(Α.Π. 54360/2022)
(Πρακτικό)

6)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και 
οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω 
των ορίων) για την εκτέλεση του έργου: «Εκτέλεση εργασιών στο Βαφοπούλειο 
Πνευµατικό Κέντρο για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας» π.δ. 730.000,00 € 
µε Φ.Π.Α
(Α.Π. 55107/2022)
(Πρακτικό)

7)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (κάτω των ορίων) για την εκτέλεση του έργου: 
«Αποκαταστάσεις µικρής κλίµακας πεζοδροµίων σε όλες τις ∆ηµοτικές Κοινότητες 
(βάσει καταγεγραµµένων αναγκών) συμφωνία πλαίσιο Τ.Π.», π.δ. 1.500.000,00 € µε 
Φ.Π.Α και β)Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π. 56824/2022)
(Πρακτικό)

8)Συγκρότηση Κριτικής Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων για τον 
Αρχιτεκτονικό ∆ιαγωνισµό Ιδεών για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ 
ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (DECK) ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». 
(Α.Π. 57375/2022)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)

9)Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Ανάθεση 
Μελετών Αποκατάστασης Σχολικού Συγκροτήματος στην οδό Παπαηλιάκη» π.α. 
81.811,16€ με Φ.Π.Α..
(Α.Π. 56575/2022)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)

10)Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο 
«Ανάθεση Μελετών Στατικής Επάρκειας Αθλητικών Εγκαταστάσεων» π.α. 125.841,14€ 
με Φ.Π.Α..
(Α.Π. 56573/2022)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)

11)Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη 
για την Αντισεισμική Ενίσχυση και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Σχολικού 
Συγκροτήματος της οδού Μαζαράκη 1» π.α. 408.656,50 €  με Φ.Π.Α..
(Α.Π. 57366/2022)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)

12)Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Συντήρηση υπαίθριων χώρων Ν. Παραλίας, Αλάνας Τούμπας, Αγίας Σοφίας και 
περιοχής Χρηματιστηρίου Δ.Θ.» π.δ. 500.000,00€ και συμβατικής δαπάνης 
179.557,91€ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. της Διεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων.
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(Α.Π. 51264/2022)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)

13)Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση σχολικών 
κτιρίων Ε΄ δημοτικής κοινότητας Δ.Θ., έτους 2019» π.δ. 2.200.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 53249/2022)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

14)Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας αθλητικού 
εξοπλισμού.
(Α.Π. 56355/2022)
(Διεύθυνση Αθλητισμού και Εθελοντισμού)

15)Έγκριση  του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  και 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ & ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΔ. 
ΡΟΣΤΑΝ) - Τ.Π.» αρ.Μελέτης: 35/17-09-2018.
(Α.Π. 57378/2022)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)

16)Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου «Ανέγερση 
3θέσιου Νηπιαγωγείου στην οδό Λαχανά 13, ΤΠ».
(Α.Π. 57396/2022)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

17)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης, ποσού 1.655,00€,για τη συμμετοχή του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, ως μέλος στη Διεθνή Ένωση "Μπιενάλε Νέων Δημιουργών της 
Ευρώπης και της Μεσογείου"(BJCEM), συνδρομή έτους 2022.
(Α.Π. 49146/2022)
(Διεύθυνση Πολιτισμού-Τουρισμού)

18)Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης σε χρηματοδοτούμενη πρόταση με 
τίτλο «MOVE2DT – Move to Digital Transformation» για την επιλογή των 
«Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας», στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Ψηφιακή Ευρώπη», με ενδεικτικό προϋπολογισμό για το ΔΘ 251.450,00€.
(Α.Π. 53979/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων)

19)Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων ποσού 26.364,00€ για την οργάνωση και τον 
προγραμματισμό πολιτιστικών δραστηριοτήτων της Ενότητας Τριανδρίας έτους 2022.
(Α.Π. 56382/2022)
(Τμήμα Διοικητικής  Υποστήριξης Ενότητας Τριανδρίας)

20)Εξειδίκευση πιστώσεων της Διεύθυνσης Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου και 
Αρχείων, ποσού που ανέρχεται στα 28.500,00€ στον Κ.Α. 6471.01.01/15.025  “ΕΞΟΔΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ποσού που ανέρχεται στα 1.900,00€ στον Κ.Α.: 
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6474.01.01/15.025 “ΕΞΟΔΑ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ” και ποσού 
που ανέρχεται στα 21.000,00€ στον Κ.Α. 6432.01.01/15.025 “ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 
Δ.Θ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ” του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022.
(Α.Π. 56707/2022)
(Διεύθυνση Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου και Αρχείων)

21)Εξειδίκευση πίστωσης του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης Β΄ Κοινότητας 
οικονομικού έτους 2022 ποσού: α) 6.026,40€  για την οργάνωση Πολιτιστικών 
Εκδηλώσεων β) 4.588,00€, για την οργάνωση Αθλητικών Δραστηριοτήτων -
Εκδηλώσεων
(Α.Π. 56385/2022)
(Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Β΄ Κοινότητας)

22) Έγκριση της μετάβασης και της αποζημίωσης δαπάνης ποσού  1.460,00€ για την 
αεροπορική μετάβαση, τη διαμονή κλπ στο Βερολίνο της Αντιδημάρχου κ. Ι. 
Κοσμοπούλου για την συνεδρίαση του εποπτικού συμβουλίου του Ελληνογερμανικού 
Ιδρύματος Νεολαίας 16-18/03/2022».
(Α.Π. 57944/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Απόδημου Ελληνισμού)

23)Αποδοχή της δεύτερης (Β΄) τακτικής επιχορήγησης ποσού 3.143.255,09€ από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών 
γενικών δαπανών
(Α.Π. 57864/2022)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

24)Παροχή ή μη εντολής στη Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης περί άσκησης ανακοπής 
και αίτησης αναστολής εκτέλεσης κατά της με αριθμό 2318/2022 διαταγής πληρωμής 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και της επ’ αυτής από 21-02-2022 
επιταγής προς εκτέλεση, της εταιρίας “E. MΠΡΑΒΟΣ – Ι. ΜΠΡΑΒΟΣ Ο.Ε.” (AΦΜ   
082181189)
(Α.Π. 57769/2022)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 

ΔΩΡΕΕΣ

25)Αποδοχή δωρεάς, τριών διαμορφωμένων δένδρων ελιάς,  συνολικής αξίας  450,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) από την εταιρεία  «GARDENCENTER  ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ 
ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.».  
(Α.Π. 53022/2022)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος) 

26)Αποδοχή δωρεάς, από την εταιρία Wolt Υπηρεσίες παροχής φαγητού ΑΕ, ειδών 
τροφίμων και ειδών καθαριότητας τα οποία θα διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας και Δημόσιας Υγείας σε ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου και 
στις Κοινωνικές Δομές του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 57109/2022)
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(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)
 
27)Αποδοχή δωρεάς, από την κα Παντούλη Όλγα, μέλος της Επιτροπής Ισότητας 
Φύλων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ, ειδών καθαριότητας και ειδών ευπρεπισμού 
προκειμένου να διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας 
του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών και των παιδιών τους του 
Δήμου Θεσσαλονίκης.
(Α.Π. 57112/2022)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)
 

                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                 Εφραίμ Κυριζίδης
                                                                      Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
                                                                          και Βιώσιμης Κινητικότητας 



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