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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17η 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 11 Μαΐου 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 11-05-2022 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.23983 (ΦΕΚ 2137/Β’ /30-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη απόφασης επί των 
παρακάτω θεμάτων

∆ήµος Θεσσαλονίκης 06/05/2022
Α. Π.: 122901

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
06.05.2022 14:21:44
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ
ΑΠΟ
CHRISTINA
CHARIKLEIA ZACHOU
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
1)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: : «Προμήθεια και 
εγκατάσταση συστήματος κάθετης στήριξης αναρριχώμενων φυτών σε δημοτικά 
κτίρια, αποτελούμενο από συρματόσχοινα από ανοξείδωτο χάλυβα (inox)», 
προϋπολογισμού δαπάνης 47.485,80€ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 
03/2022 Μελέτη του Τμήματος Μελετών και Σχεδιασμού Αστικού Πρασίνου της 
Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος και με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής
(Α.Π.121445/2022)
(Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών)

2)Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού 
κάτω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστήματος κάθετης στήριξης αναρριχώμενων φυτών σε δημοτικά κτίρια, 
αποτελούμενο από συρματόσχοινα από ανοξείδωτο χάλυβα (inox)», προϋπολογισμού 
47.485,80€ με ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 03/2022 Μελέτη του Τμήματος 
Μελετών και Σχεδιασμού Αστικού Πρασίνου της Δ/νσης Διαχείρισης Πρασίνου & 
Περιβάλλοντος και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής
(Α.Π.121441/2022)
(Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών)

3)Έγκριση αποστολής Σχεδίου Απόφασης προς τη Διυπουργική Επιτροπή της παρ. 9 
του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 για τη διαπίστωση επάρκειας των επανορθωτικών 
μέτρων του οικονομικού φορέα “ALBA TEXTILE AGENCY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΠΕ” προς απόδειξη της αξιοπιστίας του ως προσωρινού αναδόχου 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.121583/2022)
(Δ/νση Καθαριότητας & Μηχανικών Μέσων)

4)Επικύρωση των πρακτικών  αξιολόγησης α) δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικής 
προσφοράς και β)  οικονομικών προσφορών 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.122255/2022,122472/2022)
(Πρακτικά)
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5)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων και 
κοινόχρηστων χώρων και αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού της αστικής περιοχής που 
περικλείεται από τις οδούς Λαγκαδά, Μοναστηρίου και Μιχ. Καλού» - Τ.Π.», 
προϋπολογισμού 2.363.000,00 € με Φ.Π.Α και β)Κατακύρωση ή μη του 
αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π. 121922/2022)
(Πρακτικό)

6)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
προσωρινού αναδόχου της επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση χώρου στο Ο.Τ.Γ 
310α μεταξύ των οδών Γρ.Λαμπράκη-Παυσιλύπου-Ολυμπίας (Άνω Τούμπα) για τη 
δημιουργία πάρκου ΑΜΕΑ» π.δ.1.360.000,00€ με ΦΠΑ και β)Κατακύρωση ή μη του 
αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π. 122518/2022)
(Πρακτικό)

7)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης 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%» και β)Κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π. 122565/2022)
(Πρακτικό)

8) Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής κατόπιν του 
ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού διαγωνισμού που αφορά στη “Μίσθωση α) 148 
φωτοτυπικών μηχανημάτων και β) ενός μηχανήματος έγχρωμου ψηφιακού 
συστήματος σάρωσης-αναπαραγωγής και εκτύπωσης σχεδίων και χαρτών (plotter) 
για δύο (2) έτη π.δ. 380.166,52€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών του Δ.Θ.”. 
(Α.Π.120213/2022)
(Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών)

9) Έγκριση πεντάμηνης (5μηνης) παράτασης του υπ’αριθμ.143463/07-06-2021 ΑΔΑΜ 
21SYMV008725859 2021-06-07 Συμφωνητικού της εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΡΑΚ Ε.Π.Ε. με 
τον Δήμο Θεσσαλονίκης που αφορά την «Προμήθεια ερπυστριοφόρου μικρού 
εκσκαφέα».
(Α.Π.118232/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας) 

10) Οριστική Παραλαβή Μελέτης “Αποκατάσταση και επανάχρηση κτιρίου πρώην 
16ου Δημοτικού Σχολείου στην οδό Μητσάκη 1” 
(Α.Π.120995/2022)
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών)
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11)Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα και της 1 ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για 
την υπ’ αριθ. 207463/20-7-2021 {ΑΔΑΜ: 20SYMV007057543 2020-07-21} Σύμβασης 
για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Στατικής Επάρκειας και 
Αποκατάστασης 54ου Δημοτικού Σχολείου επί της οδού Ολυμπιάδος 29»
(Α.Π. 122132/2022)
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών)

12)Έγκριση δεύτερης παράτασης του συνολικού χρόνου της υπ’ αριθ. 207463/20-7-
2021 {ΑΔΑΜ: 20SYMV007057543 2020-07-21} Σύμβασης για την εκπόνηση της 
μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης 54ου Δημοτικού 
Σχολείου επί της οδού Ολυμπιάδος 29» κατά (6) έξι μήνες, λόγω υπογραφής 
Συμπληρωματικής Σύμβασης Στο πλαίσιο του Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου 
των Σχολικών κτιρίων
(Α.Π. 122133/2022)
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών)

13)Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου 
«Διαμόρφωση Σχολικής  Αυλής με Βιοκλιματικά Κριτήρια στο  2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 31ο 
ΓΕΛ»
(Α.Π.95777/2022)
(Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων)

14)Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.), 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης (Σ.Σ) έως 15% της αρχικής σύμβασης και 2ης παράτασης συνολικής 
προθεσμίας του έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Δ’ Δημοτικής Κοινότητας και 
Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας του Δήμου Θεσσαλονίκης 2019» π.δ. 600.000,00€.
(Α.Π.116932/2022)
(Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

15) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηματοδοτούμενης 
Πρότασης με τίτλο «CHIMERA – A holistic framework to address the effects of 
climate change and natural hazards on cultural heritage», στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Horizon Europe», με ενδεικτικό προϋπολογισμό για το ΔΘ 
106.250,00 €.
(Α.Π. 112881/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων)

16) Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 7.500,00€ για την χορήγηση οικονομικών 
ενισχύσεων σε απόρους δημότες και πολύτεκνους. 
(Α.Π.117335/2022)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας)

17)Έγκριση της μετάβασης και της αποζημίωσης δαπάνης ποσού 1.760,00€ για την 
αεροπορική μετάβαση, τη διαμονή κλπ , του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Μ. 
Κούπκα και της Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Μ. Καραγιάννη στη Γάνδη 
Βελγίου, για τη συμμετοχή τους στην τελική εκδήλωση του έργου ROOF / URBACT 
III, από 12 μέχρι 14/5/2022 
(Α.Π.122666/2022)
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(Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Απόδημου Ελληνισμού)

18)Διαγραφή των οφειλών των προστίμων για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας) από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους.
(Α.Π.121651/2022)
(Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας)

19)Αποδοχή της συμπληρωματικής επιχορήγησης μηνός Απριλίου έτους 2022 ποσού 
1.557.961,22€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, προς κάλυψη λειτουργικών 
και λοιπών γενικών δαπανών ή και την υλοποίηση έργων και επενδυτικών 
δραστηριοτήτων».
(Α.Π.122741/2022)
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

20) Κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την 
εκποίηση προς ανακύκλωση πλαστικών πωμάτων συσκευασιών (καπάκια), που 
βρίσκονται συγκεντρωμένα στο εργοτάξιο Ανακύκλωσης στο Λιμάνι (Πύλη 11 του 
Ο.Λ.Θ.) στο πλαίσιο της δράσης “KEEP ON MOOVING” (για την προμήθεια 
αναπηρικών αμαξιδίων)
(Α.Π. 121371/2022)
(Πρακτικό)

21) Κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την 
μίσθωση ακινήτου που θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και συνέχιση λειτουργίας 
του γυμναστηρίου της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας
(Α.Π. 121376/2022)
(Πρακτικό)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

22)Πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 
στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Δημιουργική Απασχόληση Μαθητών του 
Δήμου Θεσσαλονίκης - Καλοκαίρι 2022»
(Α.Π.121322/2022)
(Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων)

ΔΩΡΕΕΣ

23)Αποδοχή δωρεάς σε είδος από την εταιρεία «ΛΙΑΦΑΡΜ Α.Ε.» προς τον Δήμο 
Θεσσαλονίκης, για τη συμμετοχή και στήριξη δράσης εθελοντικού καθαρισμού και 
ανάδειξης της ακτής του Κελλάριου Όρμου, συνολικού κόστους 1.500,00€ (με 
Φ.Π.Α.24%)
(Α.Π.122611/2022)
(Τμήμα Περιβάλλοντος & Προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή) 
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24)Έγκριση αποδοχής δωρεάς από Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
ειδών πρώτης ανάγκης που θα διανεμηθούν στην ουκρανική κοινότητα της 
Θεσσαλονίκης»
(Α.Π.122774/2022)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & 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
zachou c.zachou
∆ήµος Θεσσαλονίκης


