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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

10η 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 23 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 23-03-2022 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. 14709 (ΦΕΚ 1099/ Β’ /11-03-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 
του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη απόφασης επί των 
παρακάτω θεμάτων

∆ήµος Θεσσαλονίκης 18/03/2022
Α. Π.: 80283
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

1) α)Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της “Προμήθειας υγρών καυσίμων για την 
κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων της Δημοτικής Εταιρείας 
Πληροφόρησης Θεάματος και Επικοινωνίας (ΔΕΠΘΕ) για δύο (2) έτη π.δ. 30.764,40 € 
με το Φ.Π.Α. 24%” β)Κατάρτιση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του 
δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την εκτέλεση της 
προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών 
κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης για δύο 
(2) έτη π.δ. 5.436.780,00 € με το Φ.Π.Α. 24%” 
(Α.Π. 77629/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

2)Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την “Προμήθεια υγρών καυσίμων για 
την κάλυψη των αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των κτιρίων του 
Δήμου Θεσσαλονίκης για δύο (2) έτη π.δ. 5.436.780,00 € με το Φ.Π.Α. 24%
(Α.Π. 77628/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

3)Έγκριση Κατάρτισης Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση εργασιών 
ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων έτους 2022 και θεσμοθετημένων εθιμοτυπικών 
εκδηλώσεων ετών 2023-2024, π.δ. 187.020,17 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
(Α.Π. 78088/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

4)Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση εργασιών 
ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων έτους 2022 και θεσμοθετημένων εθιμοτυπικών 
εκδηλώσεων ετών 2023-2024, π.δ. 187.020,17 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
(Α.Π. 78087/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

5)α) Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της συσκευασίας, μεταφοράς, αποσυσκευασίας 
και τοποθέτησης του αυτόγραφου κώδικα του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης με τα 
σχόλια στον Όμηρο (12ος αιώνας) από την Εθνική Βιβλιοθήκη του Αγ. Μάρκου της 
Βενετίας στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, π.δ. 10.999,99 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%   β) Κατάρτιση Όρων και Τεχνικών 
Προδιαγραφών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων 
για μεταφορές μουσικών οργάνων, έργων τέχνης και μετακομίσεων για τα 
προγράμματα “REACT” και «Δομές Αστέγων Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 57.554,60 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
(Α.Π. 79965/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)
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6)Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για μεταφορές μουσικών οργάνων, 
έργων τέχνης και μετακομίσεων για τα προγράμματα “REACT” και «Δομές Αστέγων 
Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 57.554,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
(Α.Π. 79893/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

7)Έγκριση α) της προσφυγής στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 
προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2β, περ. γγ του ν. 
4412/16, για την «Προμήθεια/Ανάθεση Λογισμικών Γραφείου Γεωγραφικού 
Συστήματος Πληροφοριών (ArcGIS)», και β) της υπ’ αριθμ. 01/2022 μελέτης της 
Δ/νσης Τοπογραφίας, Απαλλοτριώσεων & Γεωχωρικών Δεδομένων.
(Α.Π. 79903/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

8)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την εκτέλεση του έργου 
“Ανακατασκευή γηπέδων οδού Παπαναστασίου (Ν. Ελβετία)-Τ.Π.”, π.δ. 622.000,00€ 
με Φ.Π.Α. και β)Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π. 78822/2022)
(Πρακτικό)

9)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την εκτέλεση της παροχής 
υπηρεσίας με τίτλο: «Αναβάθμιση της λειτουργίας του συστήματος διαχείρισης 
αστικού πρασίνου και διασύνδεση της πλατφόρμας με την ιστοσελίδα του Δήμου για 
ενημέρωση και χρήση από φορείς και πολίτες – Μελέτη 8/2020- Προϋπολογισμού 
41.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%» και β)Κατακύρωση ή μη του 
αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π. 75224/2022)
(Πρακτικό)

10)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού που αφορά τη “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%” και β)Κατακύρωση ή μη του 
αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π. 75371/2022)
(Πρακτικό)

11)Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κατόπιν του 
Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης για 
την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, π. δ. 
479.903,46€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%
(Α.Π. 74332/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

12)Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κατόπιν του 
Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια  και εγκατάσταση 
ενός συστήματος αυτόματης αναγνώρισης αντικειμένων (RFID) στην Κεντρική 
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Δημοτική Βιβλιοθήκη και στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρου του Δήμου 
Θεσσαλονίκης π. δ. 186.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%»
(Α.Π. 77593/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

13)Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κατόπιν του διεθνούς 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της 
Δ/νσης Παιδικών Σταθμών, π.δ. 317.668,16 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
(Α.Π. 79897/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

14)Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΕΝΔΡΟΔΟΧΩΝ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΤΟΥ Δ. Θ. ΣΤΙΣ Δ΄ ΚΑΙ Ε΄ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ» Τ.Π.
(Α.Π. 73857/2022)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

15) Έγκριση τροποποίησης της μετακίνησης και αποζημίωσης της υπ’ αριθμ. 276/16-
03-2022 Α.Ο.Ε. συμπληρωματικής δαπάνης ποσού 163,08€ για τη μετάβαση του 
Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κ. Σωκράτη Δημητριάδη από την Επίδαυρο στην 
Αθήνα, οδικώς, στις 20-21 Μαρτίου 2022. 
(Α.Π. 79782/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου) 

16)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 6.800,00€ για τη χορήγηση οικονομικών 
ενισχύσεων σε απόρους δημότες και πολύτεκνους.
(Α.Π. 73494/2022)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας) 

17)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού τριών χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρω 
(3.720,00 €) για την κάλυψη μέρους των εξόδων του Τουρνουά ‘’8ο World King of 
Taekwondo ITF 2022’’ που συνδιοργανώνει ο Δήμος σε συνεργασία με τον Α.Σ. 
Μακεδονική Δύναμη στις 7 και 8 Μαϊου 2022. 
(Α.Π. 73803/2022)
(Διεύθυνση Αθλητισμού και Εθελοντισμού)

18)α) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 150,00 ευρώ που αφορά 
δαπάνη για την καταβολή ποσοστού ανταπόδοσης για την ηλεκτρονική έκδοση 
πράξεων υπαγωγής και βεβαίωσης για δήλωση αυθαιρέτων σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Ν. 4495/2017, καθώς και για την ηλεκτρονική έκδοση πράξεων εκτέλεσης 
οικοδομικών εργασιών (όπως οικοδομικών αδειών, εγκρίσεων μικρής κλίμακας, 
εγκρίσεων εκτέλεσης εργασιών κ.λ.π) του άρθρου 28 του ιδίου Νόμου υπέρ του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και β) Ορισμός υπολόγου διαχείρισης του 
ανωτέρω ποσού
(Α.Π. 78116/2022)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών)
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19)Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 15.000,00€ για την 
πληρωμή στα ΕΛ.ΤΑ. που αφορά τη δαπάνη της διακίνησης της αλληλογραφίας 
του Δήμου Θεσσαλονίκης και ορισμός υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης.
(Α.Π.79894/2022)
(Δ/νση Αστικής Κατάστασης)

20)Διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, 
για Τέλη Καθαριότητας - Φωτισμού (ΔΤ), Δημοτικό Φόρο (ΔΦ) και Τέλος Ακίνητης 
Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και αφορά μεταφορά επισφαλούς από τη ΔΕΗ
(Α.Π. 76578/2022)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων) 

21)Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηματοδοτούμενης 
Πρότασης με τίτλο «Modern Environmental Education through Ecological Urbanism 
and Citizenship (MODE)» (Σύγχρονη Περιβαλλοντική Εκπαίδευση μέσω του 
«Πράσινου» Επιχειρείν), στο πλαίσιο του Προγράμματος «ERASMUS+», με ενδεικτικό 
προϋπολογισμό 400.000,00 €.
(Α.Π. 77653/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων)

22)Έγκριση υλοποίησης του προγράμματος “Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους” 
του Υπουργείου Εργασίας και  Κοινωνικών Υποθέσεων
(Α.Π. 79865/2022)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας) 

23)Έγκριση α)σχεδίου όρων και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του 
Δήμου Θεσσαλονίκης και του Φο.Δ.Σ.Α. ΚΜ με σκοπό την προμήθεια 
ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τον στόλο καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης 
στα πλαίσια της Πράξης: «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τους στόλους 
καθαριότητας των Δήμων στην περιοχή παρέμβασης της Στρατηγικής Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», β) 
ορισμού εκπροσώπων του Δήμου Θεσσαλονίκης με τους αναπληρωτές στην Κοινή 
Επιτροπή Παρακολούθησης και γ)εξουσιοδότησης για την υπογραφή της 
Προγραμματικής Σύμβασης.
(Α.Π. 79972/2022)
(Δ/νση Καθαριότητας & Μηχανικών Μέσων)

24)Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του 
Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων» Κ.Α.Π.Η. 
Δήμου Θεσσαλονίκης
(Α.Π. 79909/2022)
(ΝΠΔΔ Κ.Α.Π.Η.)

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

25)Παροχή ή μη εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο Αθηνών να παρασταθεί για 
λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Α΄ Ελασσ. Oλομ.) 
στην συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως του κ. Παπαγεωργόπουλου Βασιλείου κατά 
της με αρ. 240/2021 Απόφασης του Δευτέρου Τμήματος (πρώην VII Τμ.) του Ελ. 
Συν.
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(Α.Π. 70832/2022)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 

26)Παροχή ή μη εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο Αθηνών να παρασταθεί για 
λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο (Α΄ Ελασσ. Oλομ.) 
στην συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως του κ. Παπαγεωργόπουλου Βασιλείου κατά 
της με αρ. 2465/2020 Απόφασης του VII Τμήματος του Ελ. Συν.
(Α.Π. 70830/2022)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 

27)Έγκριση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που προέκυψε από 
την αγωγή της  της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «Γ. & Π. ΤΣΙΤΣΙΟΣ Ο.Ε. 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ» κατά του Δήμου Θεσσαλονίκης.
(Α.Π.80151/2022)
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων)

ΔΩΡΕΕΣ

28)Αποδοχή δωρεάς, 500 κιβωτίων Ζυμαρικών (250g), από την εταιρία ζυμαρικών 
EURIMAC, με σκοπό την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διατεθούν σε ωφελούμενούς του.
(Α.Π. 75536/2022)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας) 

29)Αποδοχή δωρεάς του Καλλιτεχνικού Έργου γλυπτού με τίτλο «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ», του καλλιτέχνη Γιώργου Τσάρα και τοποθέτηση του γλυπτού στον 
“Κήπο των Γλυπτών” της Νέας Παραλίας, από τον δωρητή κ. Σταύρο Ανδρεάδη.
(Α.Π. 312239/2022)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)

30)Αποδοχής δωρεάς κοπής, τεμαχισμού και απομάκρυνσης περίπου 350 δένδρων 
στον Ζωολογικό κήπο Θεσσαλονίκης, από την εταιρεία «ALFA WOOD GROUP ΑΕΒΕ 
βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου »
(Α.Π. 77760/2022)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος) 

31)Αποδοχή δωρεάς δύο (2) σκηνών πολλαπλών χρήσεων από την Ύπατη Αρμοστεία 
του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες ‘’UNHCR’’
(Α.Π. 79906/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας) 

32)Αποδοχή δωρεάς από την Aεροπορία Αιγαίου Α.Ε «AEGEAN» δύο εισιτηρίων 
διακεκριμένης θέσης, Βενετία – Θεσσαλονίκη- Βενετία για τις ανάγκες μετακίνησης 
των  συνοδών  του αυτόγραφου κώδικα  του Μητροπολίτη Ευσταθίου  
Θεσσαλονίκης, για  την Διεύθυνση Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου και  Αρχείων
(Α.Π. 80199/2022)
(Διεύθυνση Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου & Αρχείων) 
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33)Αποδοχή δωρεάς μίας στολής θεάτρου από την κ. Αναστασία Χατζή  προς το 
Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Διεύθυνσης Βαφοπούλειου Πνευματικού 
Κέντρου και  Αρχείων.
(Α.Π. 77595/2022)
(Διεύθυνση Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου & Αρχείων

                                                                                   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
mpalaska e.mpalaska
∆ήµος Θεσσαλονίκης


