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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14η 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 13 Απριλίου 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 13-04-2022 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. 18959 (ΦΕΚ 1547/ Β’ /02-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 
του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη απόφασης επί των 
παρακάτω θεμάτων

∆ήµος Θεσσαλονίκης 08/04/2022
Α. Π.: 100155

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
08.04.2022 13:48:51
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
ELEFTHERIA BALASKA
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 5ης, 6ης, 7ης, 8ης και 9ης 
μεικτής τακτικής συνεδρίασης έτους 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
1)α) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την «Προμήθεια κάδων 
αποκομιδής απορριμμάτων διαφόρων τύπων και διαστάσεων και 
απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων» π.δ. 1.391.900,00€ με Φ.Π.Α. και β) 
Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π. 65085/2022)
(Πρακτικό)

2)α)Επικύρωση του πρακτικού διενέργειας – αποσφράγισης που αφορά τον δημόσιο, 
ανοικτό, ηλεκτρονικό διαγωνισμό (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., β)Ματαίωση 
του διαγωνισμού επειδή απέβη άγονος και γ)Επανάληψη του διαγωνισμού με τους 
ίδιους όρους.
(Α.Π. 95954/2022)
(Πρακτικό)

3)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και 
οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω 
των ορίων για την εκτέλεση του έργου “Διάνοιξη οδού Αγ. Δημητρίου από την οδό 
Κατσιμίδου έως την οδό Μήλου”, με αρ. μελέτης 19/2021 και π.δ. 670.000,00€ με 
Φ.Π.Α
(Α.Π. 97520/2022)
(Πρακτικό)

4)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και 
οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω 
των ορίων για την εκτέλεση του έργου: “Ανακατασκευή δενδροδόχων στα 
πεζοδρόμια του Δήμου Θεσσαλονίκης”–Τ.Π., π.δ. 800.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 99071/2022)
(Πρακτικό)

5)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού 
Αναδόχου της επιτροπής διενέργειας του Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων του έργου: Συντήρηση της Νέας Παραλίας -Τ.Π., π.δ. 
2.180.000 με ΦΠΑ β)Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω 
διαγωνισμού.
(Α.Π. 99639/2022)
(Πρακτικό)

6)Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 206/17-03-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 
που αφορά : «Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών 
προσφορών και β)οικονομικών προσφορών του δημόσιου διεθνούς ανοικτού 
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ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών για την κάλυψη των 
αναγκών επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 
Θεσσαλονίκης” π.δ. 700.600€ με Φ.Π.Α. 24% (συμφωνία-πλαίσιο)» σε συμμόρφωση 
με την υπ’ αριθμ. Σ388/2022 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 
(πρώην Α.Ε.Π.Π.)
(Σ388/2022 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ)

7)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προφορών 
και β)οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
άνω των ορίων για την “Προμήθεια ανταλλακτικών για την κάλυψη των αναγκών 
επισκευής των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης” π.δ. 
700.600€ με Φ.Π.Α. 24% (συμφωνία-πλαίσιο)» σε συμμόρφωση με την υπ’ αριθμ. 
Σ388/2022 απόφαση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (πρώην Α.Ε.Π.Π.)
(Α.Π. 96340/2022 και 96356/2022)
(Πρακτικά)

8)Κατάρτιση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών σίτισης 
(έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε 
άπορους μαθητές του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 3.148.456,15€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24%)
(Α.Π. 95536/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών) 

9)Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών σίτισης 
(έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε 
άπορους μαθητές του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 3.148.456,15€ 
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13% και 24%)
(Α.Π. 93081/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών) 

10)α) Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας τεσσάρων (4) αεροπορικών 
εισιτηρίων εξωτερικού για τη διοργάνωση του «Φεστιβάλ Video Art Projects» από το 
Τμήμα Δημοτικής Πινακοθήκης της Δ/νσης Πολιτισμού & Τουρισμού, συνολικής 
δαπάνης 1.600,00 € και της προμήθειας είκοσι επτά (27) αεροπορικών εισιτηρίων 
εσωτερικού για τη διοργάνωση συναυλίας αφιερωμένης στο Δημήτρη Μητροπάνο, 
συνολικής δαπάνης 6.750,00 €, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4412/16 και β) 
Κατάρτιση Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού 
– εξωτερικού και ανάθεση ξεναγήσεων σε πρακτορεία ταξιδίων, για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2022, π.δ. 77.419,92 € 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και λοιπών κρατήσεων – φόρων.
(Α.Π. 100044/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών) 

11)Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια αεροπορικών 
εισιτηρίων εσωτερικού – εξωτερικού και ανάθεση ξεναγήσεων σε πρακτορεία 
ταξιδίων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2022, π.δ. 
77.419,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και λοιπών κρατήσεων – φόρων



4

(Α.Π. 100060/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών) 

12)Κατάρτιση όρων ανάθεσης μελέτης ««Ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της 
Αριστοτέλους» κατόπιν Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού»
(Α.Π. 99419/2022)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 

13)Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση της μελέτης άνω των ορίων 
µε τίτλο «Ανάθεση μελετών πυροπροστασίας σε σχολικές µονάδες του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης» προεκτιµώµενης αµοιβής 742.671,47 € (συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 24%), µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016
(Α.Π. 99423/2022)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 

14)Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Κατεδάφιση επικίνδυνων και ρυμοτομούμενων κτισμάτων Δήμου Θεσσαλονίκης»  
πρ. 830.000,00 ευρώ και συμβατικής δαπάνης 256.535,21€ με Φ.Π.Α της Διεύθυνσης 
Κατασκευών και Συντηρήσεων
(Α.Π. 93335/2022)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών) 

15)Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου : «Διαμόρφωση 
καταστήματος για τη λειτουργία ΚΕΠ στην οδό Ελευθερίας – Τριανδρία» και  αρ.μελ. 
ΔΚΣ 07/2021.
(Α.Π. 94866/2022)
(Διεύθυνση Κατασκευών & Συντηρήσεων) 

16)Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση 
Διατηρητέου Σχολείου Κριεζώτου»
(Α.Π. 81566/2022)
(Διεύθυνση Κατασκευών & Συντηρήσεων) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

17)Έγκριση του 3ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, οικονομικού έτους 2022 
(Α.Π. 99834/2022) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

18)Έγκριση παράτασης υλοποίησης του χρηματοδοτούμενου στεγαστικού 
προγράμματος ΕΣΤΙΑ 2021 με τίτλο: Φιλοξενία για Αιτούντες Διεθνή Προστασία με 
τον διακριτικό τίτλο react (Refugee Assistance Collaboration Thessaloniki)
(Α.Π. 99990/2022)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας) 

19)Έγκριση συνέχισης μίσθωσης διαμερισμάτων για το στεγαστικό πρόγραμμα ESTIA 
2021 από 16/4/2022 ως και 31/12/2022
(Α.Π. 99991/2022)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων) 
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20)Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων αναδόχων για προμήθειες ή υπηρεσίες, που 
αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος ESTIA 2021 για τους Πρόσφυγες, με 
διακριτικό τίτλο «REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) ως προς 
τη χρονική διάρκειά τους, μέχρι τις 31/12/2022
(Α.Π. 100080/2022)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας) 

21)Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης της δαπάνης ποσού 310,00€ για τη 
μετάβαση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα στην Αθήνα, 
αεροπορικώς, στις 13-14 Απριλίου 2022.
(Α.Π. 99676/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου) 

22)Διαγραφή των οφειλών των προστίμων για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας) από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους
(Α.Π. 90613/2022)
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) 

23)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 12.000 € για την οικονομική ενίσχυση της 
Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων Θεσσαλονίκης
(Α.Π. 94473/2022)
(Διεύθυνση Αθλητισμού και Εθελοντισμού)

24)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 3.000,00 € για την οικονομική ενίσχυση 
της Αθλητικής Ένωσης Τυφλών ‘’ΠΥΡΣΟΣ 
(Α.Π. 96850/2022)
(Διεύθυνση Αθλητισμού και Εθελοντισμού)

25)Έγκριση της έκθεσης ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του Ισολογισμού 
και των Αποτελεσμάτων χρήσεως 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού 
Θεσσαλονίκης» Δήμου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.94412/2022)
(Ν.Π.Δ.Δ «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης»)

26)Έγκριση της 1ης υποχρεωτικής αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2022 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)
(Α.Π.99750/2022)
(Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

27)Έγκριση της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
έτους 2022 (ΟΠΔ 2022) και του Πίνακα Στοχοθεσίας «Σ.3ΝΠΙΔ_ΤΑΜΕΙΑΚΗ» της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)
(Α.Π.99791/2022)
(Κ.Ε.ΔΗ.Θ.)

ΝΟΜΙΚΑ

28)Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του κ. 
Ροέντ Μπελίστα επί αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς ποσού 250,00€ για 
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ζημίες που υπέστη το με αριθμό κυκλοφορίας ΗΜΧ 9945 Ι.Χ. όχημά του από πτώση 
σε λακκούβα του οδοστρώματος
(Α.Π.99930/2022)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 

29)Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και του κ. 
Νικόλαου Κυριάκου επί αιτήµατος συµβιβαστικής επίλυσης διαφοράς ποσού 100,54 € 
για ζηµίες που υπέστη ηλεκτρικό πατίνι στον ποδηλατόδροµο της Κ.Καραµανλή
(Α.Π.99928/2022)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 

30)Παροχή ή μη εντολής για υποβολή έγκλησης – μήνυσης του Δήμου Θεσσαλονίκης 
κατά των νομίμων εκπροσώπων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «VOLTON 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» (VOLTON A.E), για το αδίκημα της υπεξαίρεσης των 
ποσών που η εν λόγω εταιρία εισπράττει από τους συνδρομητές της με τους 
λογαριασμούς που εκδίδει για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος για 
Δημοτικά Τέλη, Δημοτικούς Φόρους, Τ.Α.Π. κλπ., και δεν αποδίδει στον Δήμο 
(Α.Π.100042/2022)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 

ΔΩΡΕΕΣ

31)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία Coca Cola 3 Ε Ελλάδος ΑΒΕΕ, τη δωρεά 200κιβ 
(6τμχ/κιβ.1lit), εν όψει των εορτών του Πάσχα, οι οποίοι θα διατεθούν από τη Δ/νση 
Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε 
ωφελούμενους Κοινωνικών Δομών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Υπνωτήριο Αστέγων, 
Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων)
(Α.Π. 93736/2022)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας) 

                                                                                 
                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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