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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 

3η 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. Ν. Λιακόπουλο, Γενικό Γραμματέα 
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων 
Προϊσταμένη Γενικής  Διεύθυνσης 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Αυτοτελών Τμημάτων 

 
 

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα μέσω 
τηλεδιάσκεψης, την 25 Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., 
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 78 του Ν.4954/08-07-2022 (ΦΕΚ 136/τεύχος Α’/09-07-2022, καθώς 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)Επικύρωση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο: 
«Προμήθεια και εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού, υπολογιστικού και περιφερειακού 
εξοπλισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης (ΔΘ) για την ανακατασκευή δικτύου δεδομένων 
και φωνής και την ανάπτυξη υποδομών DR (Disaster Recovery) και BC (Business 
Continuity)», π.δ. 622.999,56€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και β)κατακύρωση ή 
μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού. 
(Α.Π.14116/2023) 
(Πρακτικό) 
 

2)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών - τεχνικών προσφορών 
και β)οικονομικών προσφορών  του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, 
της διαδικασίας σε διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθ. 32,παρ 2α 
του Ν.4412/2016)  για την προμήθεια με τίτλο: “Προμήθεια ειδών σίτισης των ζώων 
του Ζωολογικού Κήπου” π.δ. 32.683,23€ συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α. 6, 13% και 
24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά μόνο βάσει τιμής. 
(Α.Π. 11033/2022,15904/2022) 
(Πρακτικά) 
 

3)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής & 
οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 
ορίων για την εκτέλεση του έργου: « Ανέγερση Λυκείου επί των οδών Δημάρχου Αθ. 
Γιαννούση και Ν. Ζαρντινίδη στο ΟΤ Γ14 στα Τροχιοδρομικά» π.δ. 5.820.000,00 € 
πλέον Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 16368/2023) 
(Πρακτικό) 
 

4)Κατάρτιση όρων & τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την ψηφιακή ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή της 
νεότερης άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 
458.800,00 € με Φ.Π.Α.. 
(Α.Π.17966/2023) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
 

5)Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων που αφορά στην ψηφιακή ανάδειξη, αξιοποίηση και 
προβολή της νεότερης άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 458.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. 
(Α.Π.17968/2023) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
 

6)Έγκριση παράτασης της σύμβασης (Α.Π.: 220138/8-08-2022, ΑΔΑΜ: 
22SYMV011072604 2022-08-08) μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της εταιρίας 
«ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΣΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με δ.τ. «ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΚΗ». 
(Α.Π. 15830/2023) 
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος) 
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7)Έγκριση παράτασης χρόνου παράδοσης ηλεκτρολογικού υλικού της σύμβασης : « 
Έκτακτη προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων 
βλαβών και ζημιών στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού. 
(Α.Π.13519/2023) 
(Διεύθυνση Βιώσιμής Κινητικότητας και Δικτύων) 
 

8)Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Θεσσαλονίκης στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της εταιρίας «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. 
– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ που θα 

πραγματοποιηθεί στις 31 Ιανουαρίου 2023 
(Α.Π.18284/2023) 
(Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων) 
_____________________________________________________________________ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
9)Διαγραφή από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους από πρόστιμα για χρήση 
κοινόχρηστου χώρου. 
(Α.Π. 12493/2023) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 

10)Σύνταξη έκθεσης για την εκτέλεση προϋπολογισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης Δ΄ 
τριμήνου έτους 2022 και β)παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. 
(Α.Π.18147/2023) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 

11)Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπάνης ποσού 416,00 € για τη μετάβαση 
του Αντιδημάρχου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Μιχαήλ Κούπκα στην Αθήνα, 
αεροπορικώς, στις 02-03 Φεβρουαρίου 2023. 

(Α.Π.15942/2023) 
(Αυτοτελές τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου) 
 

12)Έγκριση της μετάβασης και της αποζημίωσης πoσού 1.190,00€ για την 
αεροπορική μετάβαση, τη διαμονή κλπ του Αντιδημάρχου Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης κ. Μ. Κούπκα 25 – 27 Ιανουαρίου 2023 στις Βρυξέλλες, για τη 
συμμετοχή στην αποστολή Adaption to Climate Change 
(Α.Π.17631/2023) 
(Αυτοτελές τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Απόδημου Ελληνισμού) 
 

13)Διαγραφή των οφειλών των προστίμων για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας) από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους. 
(Α.Π.15710/2023) 
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) 
 

14)Αποδοχή της πρώτης (Α΄) τακτικής επιχορήγησης ποσού 3.120.022,34€ από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών 
γενικών δαπανών. 
(Α.Π.15657/2022) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 

15)Έγκριση λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 του Δήμου   
Θεσσαλονίκης 
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(Α.Π.15674/2023) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 

16)Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 8.600,00 € χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε 
απόρους δημότες και πολύτεκνους. 
(Α.Π.15207/2023) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας) 
 

17)Έγκριση τροποποίησης της ενταγμένης πράξης «Υποστήριξη Διοργάνωσης 
Φεστιβάλ Ανακύκλωσης 2022-2023» (MIS 5030564) 
(Α.Π.17707/2023) 
(Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων) 
 
 

ΝΟΜΙΚΑ 
 
18) Παροχή ή μη εντολής στο δικηγόρο Αθηνών κ. Δημήτριο Στράνη (ΑΜΔΣΑ 11856) 
εκπρόσωπο και μέλος της δικηγορικής εταιρίας με την επωνυμία «Δ. Στράνης και 
συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία» (ΑΜΔΣΑ 80664) Μαυρομματαίων 31 Πεδίο Άρεως 
Αθήνα για παράσταση και εκπροσώπηση του Δήμου Θεσσαλονίκης ενώπιον του Δ΄ 
Τμήματος του Συμβουλίου και για τη κατάθεση υπομνήματος κατά τη δικάσιμο της 
7.2.2023 ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή δικάσιμο στη συζήτηση της  με αρ. κατ. 
343/2022 αιτήσεως ακυρώσεως της εταιρίας με την επωνυμία ΤΡΟΚΑΝΤΕΡΟ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  κατά  της με αρ.43/2021 αποφάσεως της 1ης 
ειδικής Επιτροπής του αρθ.152 Ν.3463/2006 της ΑΔΜΘ, της με αρ. 221454/2021 
Αποφάσεως του Συντονιστή της ΑΔΜΘ και της με αρ.647/2021 Αποφάσεως της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 14227/2023) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
 

19) Έγκριση ή μη νομιμοποίησης της με ΓAK7584/EAK6284/2020 ασκηθείσας αίτησης 
του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά της «ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΕ» και την παράσταση στο 
αρμόδιο δικαστήριο. 
(Α.Π.16577/2023) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
 

20)Παροχή ή μη εντολής για άσκηση έφεσης κατά της υπ. αριθμ. 11015/2022 
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. που εκδόθηκε κατόπιν 
αγωγής της Θεοδώρας Παπαδοπούλου του Σπυρίδωνος για τον τραυματισμό του 
αριστερού ποδιού της.  
(Α.Π.16406/2023) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 
 
21)Α)Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 1394/08.12.2022 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά: «α)Καθορισμός συντελεστών Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού 
και Δημοτικού Φόρου για κάλυψη των προβλεπόμενων δαπανών καθαριότητας - 
φωτισμού ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2023 και β) παραπομπή στο 
Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση» και Β)παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
αντίστοιχη τροποποίηση της 724/12.12.2022 Απόφασης του. 
(Α.Π.17974/2023) 



 

5 

(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 

 
ΔΩΡΕΕΣ 
 
22)Σύσταση Επιτροπής δωρεών, για τις δωρεές που θα προκύψουν και θα αφορούν 
τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, μέχρι 31/12/2023,  σύμφωνα 
με το άρθρο 3Α του Νόμου 4182/2013 
(Α.Π.17773/2023) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας) 
 

 
23)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία METRO My Market μέσω της ΜΚΟ 
«ΜΠΟΡΟΥΜΕ», τα οποία θα διατεθούν από τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και 
Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης σε ωφελούμενους των Κοινωνικών Δομών 
του. 
(Α.Π.7376/2023) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας) 
 

24)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία FLAVOUR FACTORY ΑΕ 3.577 τμχ 
ρυζογκοφρέτες Crispy King οι οποίες θα διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε ωφελούμενους των 
Κοινωνικών Δομών του. 
(Α.Π.15859/2023) 
(Διεύθυνση 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
Margaritis Polyxronis
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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