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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Θεσσαλονίκη:     22-11-2018 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Αρ. Πρωτ:  126092/4604 

 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 
 
Προς 
κ. ∆ήµαρχο 
κ. κ. ∆ηµοτικούς Συµβούλους 
κ. κ. Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και ∆ηµοτικής Ενότητας Τριανδρίας 
 
 
     Σ Υ Γ Κ Λ Η Σ Η  
 
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
 
Καλείσθε να προσέλθετε στην 28η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης 
που θα γίνει στις 26 Νοεµβρίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00 στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο 
(αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) για λήψη απόφασης στα παρακάτω 
θέµατα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 
 

 
Επικύρωση πρακτικών της από 16-10-2018 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 
ΘΕΜΑ1ο Έγκριση Τεχνικού Προγράµµατος ∆ήµου Θεσσαλονίκης για το έτος 2019. 

Εισηγητής  Εκτελεστική Επιτροπή 

 

ΘΕΜΑ2ο Καθορισµός τελών και δικαιωµάτων των Κοιµητηρίων ευθύνης του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης για το έτος 2019. 

Εισηγητής  Οικονοµική Επιτροπή 

 

ΘΕΜΑ3ο Καθορισµός τελών υπαίθριου εµπορίου και τρόπου είσπραξής τους. 

Εισηγητής  Οικονοµική Επιτροπή 

 

ΘΕΜΑ4ο Συµπλήρωση της υπ' αρ. 316/7-3-2016 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 
αφορά “Έγκριση κανονισµού λειτουργίας των χώρων πολιτισµού του ∆ήµου”. 

Εισηγητής  Οικονοµική Επιτροπή 
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ΘΕΜΑ5ο Τροποποίηση του υφιστάµενου Κανονισµού Λειτουργίας των ∆ηµοτικών 
Κοιµητηρίων. 

Εισηγητής  Οικονοµική Επιτροπή 

 

ΘΕΜΑ6ο Έγκριση Κυκλοφοριακής Ρύθµισης στην οδό Θεοτοκοπούλου, στο οικοδοµικό 
τετράγωνο µεταξύ των πεζοδρόµων Χρυσοστόµου και Κρίσπου, για τη 
διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του Βυζαντινού Λουτρού, στα πλαίσια του 
έργου «Ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων και πεζοδροµίων Άνω Πόλης» 
προϋπολογισµού δαπάνης 670.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ7ο Περιοριστικά µέτρα κυκλοφορίας στην οδό Πηλέως στο τµήµα της από την οδό 
∆ηµ. Πολιορκητού έως την Πλατεία Τερψιθέας, στην Άνω Πόλη, του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια έργου επέκτασης ∆ικτύου Φυσικού Αερίου, της 
Εταιρείας ∆ιανοµής Αερίου Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ8ο Καθορισµός κοινόχρηστου χώρου για την προβολή υπαίθριας διαφήµισης στις 
υφιστάµενες στάσεις επιβατών των αστικών συγκοινωνιών εντός των 
διοικητικών ορίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ9ο Βεβαίωση πολεοδοµικής αναγκαιότητας διατήρησης του κοινόχρηστου 
χαρακτήρα ακινήτου και έγκριση υποβολής αιτήµατος για τη χρηµατοδότηση του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης από το Πράσινο Ταµείο του Υ.Π.ΕΝ. για την απαλλοτρίωσή 
του, ιδιοκτησίας στην περιοχή µεταξύ των οδών Μελενίκου και Χατζηανδρέου, 
κατόπιν της υπ' αρ. 1156/2009 απόφασης του ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου και της 
υπ' αρ. 3083/2017 απόφασης του Σ.τ.Ε. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ10ο Επικαιροποίηση της υπ' αρ. 1473/19-10-2015 απόφασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου για την επανεπιβολή χαρακτηρισµού χώρου κοινόχρηστου 
πρασίνου επί της οδού Σαχτούρη (Άνω Πόλη). 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ11ο Καθορισµός διαστάσεων κουβουκλίου και µέγιστου εξοπλισµού υφιστάµενων 
περιπτέρων για το ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
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ΘΕΜΑ12ο Παράταση περαίωσης εργασιών, του έργου: «Ανακατασκευή κόµβου Εγνατίας – 
3ης Σεπτεµβρίου – Τ.Π.» αρ. Μελέτης: 25/15-3-2017. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων 

 

ΘΕΜΑ13ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., του έργου: 
«Ανάπλαση Πεζοδρόµων Ικτίνου και Ζεύξιδος» αρ. Μελέτης: 34/18-05-2017. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων 

 

ΘΕΜΑ14ο Έγκριση κοπής δύο δένδρων είδους αείλανθου και ψευδακακίας αντίστοιχα, επί 
αδιαµόρφωτου δηµοτικού γηπέδου και πεζόδροµου, στο πλαίσιο εκτέλεσης του 
έργου «Κατασκευή νέων παιδικών χαρών Ευαγόρα – Κορίνθου» µε τη διαδικασία 
έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 

 

ΘΕΜΑ15ο Έγκριση σύνταξης και έκδοσης α) πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής και β) 
προστίµου, κατά αυθαίρετου κατόχου κοινόχρηστου χώρου στη συµβολή των 
οδών Κηφισιάς, Μ. Αλεξάνδρου και Τσαλουχίδη Ι., της περιοχής «επέκταση 
Κηφισιάς» του ∆.Θ. (Ι.Ν. ΑΓΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΥΤΡΙΑΣ). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών 

 

ΘΕΜΑ16ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.500,00 € για την αποζηµίωση αποκατάστασης 
ζηµιάς που υπέστη όχηµα από πτώσεις κλαδιών, δένδρων κ.τ.λ. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος 

 

ΘΕΜΑ17ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 830,80 € για την αποζηµίωση αποκατάστασης  
ζηµιάς που υπέστη όχηµα της από πτώσεις κλαδιών, δένδρων κ.τ.λ. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος 

 

ΘΕΜΑ18ο Έγκριση ανάθεσης σύµβασης εκπόνησης µελέτης για την «Ανάπλαση των 
χώρων πρασίνου µεταξύ των οδών Λαγκαδά και Αγίων Πάντων» π.δ. 64.907,79 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος 

 

ΘΕΜΑ19ο Καθιέρωση 8ωρης λειτουργίας και κατάργηση 24ωρης λειτουργίας για όλες τις 
ηµέρες της εβδοµάδας, καθώς και για τα Σαββατοκύριακα και τις εξαιρέσιµες 
ηµέρες για το προσωπικό της ∆ιεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 
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ΘΕΜΑ20ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 
έργου «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆.Θ.» του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 

ΘΕΜΑ21ο Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης Σχολικής Επιτροπής Α΄βαθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου Θεσσαλονίκης ύψους 1.116,00 € για την εκτέλεση εργασιών βαφής των 
εσωτερικών χώρων του 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου Τριανδρίας µε ταχυδροµική 
διεύθυνση: Γυµναστηρίου 2Α (Σ.Α.Τ.Α. Σχολείων). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 

ΘΕΜΑ22ο Καθορισµός και έγκριση δικηγορικής αµοιβής του δικηγόρου Αθηνών, 
προκειµένου να παραστεί για λογαριασµό του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ενώπιον 
του Συµβουλίου Επικρατείας στις 26-11-2018 και σε κάθε µετ’ αναβολή αυτής, 
κατά τη συζήτηση της µε αριθ. κατάθεσης 6477/2008 αίτησης αναίρεσης κατά του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης και κατά της υπ’ αρ. 881/2008 απόφασης του ∆ιοικητικού 
Εφετείου Θεσσαλονίκης.  

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης 

 

ΘΕΜΑ23ο Καθορισµός ειδικοτήτων για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης 
έργου, έτους 2018. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 

 

ΘΕΜΑ24ο Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού, διαφόρων ειδικοτήτων, µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως δύο – 2- µήνες, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007, για την 
αντιµετώπιση κατεπειγουσών και εποχιακών αναγκών της ∆ιεύθυνσης 
Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων  

 

ΘΕΜΑ25ο Παράταση των συµβάσεων µίσθωσης έργου του προσωπικού και απασχολείται 
στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράµµατος 
«Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής 2014-2020», που 
συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους 
(TEBA/FEAD). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 
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ΘΕΜΑ26ο Παράταση των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου των υπαλλήλων που 
απασχολούνται για τη λειτουργία του Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου «Λειτουργία 
δοµών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών 
και για την καταπολέµηση της βίας – Ξενώνας Φιλοξενίας ∆ήµου Θεσσαλονίκης» 
µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000675 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 

 

ΘΕΜΑ27ο Έγκριση παραχώρησης της Πλατείας Αριστοτέλους, στη ∆ηµοτική Εταιρεία 
Πληροφόρησης  Θεάµατος και Επικοινωνίας (∆ΕΠΘΕ) για δέκα (10) ηµέρες για τη 
διεξαγωγή εκδηλώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 παρ. 10 του 
Β.∆. 24-9/20-10-1958, όπως συµπληρώθηκε από το άρθρο 66 του Ν. 4483/2017. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία 

 

ΘΕΜΑ28ο Έγκριση παραχώρησης της Πλατείας Αριστοτέλους, στον Ελληνικό Οργανισµό 
Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) για δέκα (10) ηµέρες για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, σύµφωνα 
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 παρ. 10 του Β.∆. 24-9/20-10-1958, όπως 
συµπληρώθηκε από το άρθρο 66 του Ν. 4483/2017. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία 

 

ΘΕΜΑ29ο Έγκριση παραχώρησης της Πλατείας Αριστοτέλους, στον Σύλλογο 
Επαγγελµατιών Ιστορικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (ΣΕΠΙΚ) για δέκα (10) ηµέρες 
για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 13 παρ. 10 
του Β.∆. 24-9/20-10-1958, όπως συµπληρώθηκε από το άρθρο 66 του Ν. 
4483/2017. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία 

 

ΘΕΜΑ30ο Αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης χρήσης, τριών (3) κινητών οικολογικών 
τουαλετών από την εταιρεία µε διακριτικό τίτλο «ΑΞΙΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.», προς τον ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης, για χρονικό διάστηµα δύο (2) µηνών (από 15/11/2018 έως και 
15/01/2019). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων 

 

ΘΕΜΑ31ο Αποδοχή της παραχώρησης χρήσης εξοπλισµού (και όχι κυριότητας), από την 
εταιρεία µε διακριτικό τίτλο «CETERIS M. IKE», µε σκοπό τη συνεισφορά στο 
έργο της ανακύκλωσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων 
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ΘΕΜΑ32ο Συγκρότηση τριµελών Επιτροπών Παραλαβής (καλής εκτέλεσης εργασιών) (αρ. 
221 ν.4412/16) του τακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισµού «∆ιαχείριση Αποβλήτων 
Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), αµιαντούχων αποβλήτων 
και Ογκωδών Απορριµµάτων κοινόχρηστων χώρων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», 
π.δ. 347.014,00 € µε ΦΠΑ. 

Εισηγητής ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ33ο Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής (αρ. 221 ν. 4412/16) του 
συνοπτικού διαγωνισµού για «Προµήθεια σπόρων, φυτών δενδρυλλίων και 
ετοίµου χλοοτάπητα» π.δ. 21.198,80 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ για τις 
ανάγκες της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ34ο Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής (αρ. 221 ν. 4412/16) του 
ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισµού για την “Προµήθεια µεταλλικών τροχήλατων 
κάδων αποκοµιδής απορριµµάτων χωρητικότητας 1.100lt  µε πλαστικό καπάκι, 
πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκοµιδής απορριµµάτων χωρητικότητας 770lt, 
πλαστικών τροχήλατων κάδων αποκοµιδής απορριµµάτων χωρητικότητας 360lt, 
πλαστικών τροχήλατων κάδων Ανακύκλωσης χωρητικότητας 240lt χρώµατος 
µπλέ, κάδων µικροαπορριµµάτων χωρητικότητας 100lt, πλαστικοί κάδοι 
συλλογής οργανικών απορριµµάτων / προκοµποστοποίησης χωρητικότητας 
240lt για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών 
Απορριµµάτων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ35ο Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής (αρ. 221 ν. 4412/16) του 
συνοπτικού διαγωνισµού για «Προµήθεια στολών των µουσικών της 
Φιλαρµονικής Ορχήστρας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης» π.δ. 18.694,24 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ36ο Έγκριση µετάβασης του Αντιδηµάρχου Τουριστικής Ανάπτυξης και ∆ιεθνών 
Σχέσεων Σπύρου Πέγκα στη Σµύρνη στις 5-8 ∆εκεµβρίου 2018. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 

 

ΘΕΜΑ37ο Έγκριση προµήθειας εθιµοτυπικών δώρων (πολιτιστικών προϊόντων), ποσού 
2.801,40 €, στο πλαίσιο εθιµοτυπικών συναντήσεων, συνεργασιών, διεθνών 
αποστολών που πραγµατοποιεί ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 
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ΘΕΜΑ38ο Έγκριση αδάπανης µετάβασης του ∆ηµάρχου Γιάννη Μπουτάρη και του 
Αντιδηµάρχου Αστικής Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων 
Γιώργου ∆ηµαρέλου στις Βρυξέλλες του Βελγίου, στις 4-5 ∆εκεµβρίου 2018. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 

 

ΘΕΜΑ39ο Έγκριση µετάβασης του Αντιδηµάρχου Νικολάου Φωτίου στην Αθήνα, 
αεροπορικώς, στις 2-7 ∆εκεµβρίου 2018. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 

 

ΘΕΜΑ40ο Έγκριση της 9ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
οικονοµικού έτους 2018 για την ενίσχυση Κ.Α. του σκέλους των εσόδων και 
εξόδων. 

Εισηγητής  Οικονοµική Επιτροπή 

 

ΘΕΜΑ41ο Ορισµός δύο ∆ηµοτικών Συµβούλων ως µελών της Επιτροπής ∆ιενέργειας 
∆ιαγωνισµών για µισθώσεις, εκµισθώσεις, εκποιήσεις, αγορές ακινήτων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

 

ΘΕΜΑ42ο Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Βρεφονηπιακής 
Παιδικής και Οικογενειακής Μέριµνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ήµου Θεσσαλονίκης» για 
το έτος 2019. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

 

ΘΕΜΑ43ο Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ «Κέντρο Ανοικτής Προστασίας 
Ηλικιωµένων» ∆ήµου Θεσσαλονίκης (ΚΑΠΗ) για το έτος 2019. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

 

ΘΕΜΑ44ο Έγκριση πραγµατοποίησης εθιµοτυπικής τιµητικής εκδήλωσης στους 
διατελέσαντες Προέδρους της  ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας (πρώην ∆ηµοτικό 
∆ιαµέρισµα). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (∆΄∆ηµοτική Κοινότητα) 

 

ΘΕΜΑ45ο Έγκριση πρότασης για δωρεάν διδασκαλία αργεντίνικου τάγκο σε κατοίκους της 
∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας από εθελοντή χοροδιδάσκαλο σε χώρο του Κέντρου 
Πολιτισµού Τούµπας µία φορά την εβδοµάδα. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (∆΄∆ηµοτική Κοινότητα) 
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ΘΕΜΑ46ο Έγκριση πραγµατοποίησης χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «Βυζαντινό 
ορατόριο» µε θέµα «Τη Γέννηση του Χριστού». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Ε΄∆ηµοτική Κοινότητα) 

 

ΘΕΜΑ47ο Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού Γ΄ τριµήνου έτους 2018 του 
∆ηµοτικού Ιδρύµατος ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» 

Εισηγητής  ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος Στυλιανός» 

 

ΘΕΜΑ48ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 2.056,60€, στον Κ.Α. 6473.01.01 «ΕΞΟ∆Α 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ», της υπηρεσίας 15, 
της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας, για την εκδήλωση 
προσφοράς αναπηρικών αµαξιδίων σε φορείς ή άτοµα στο πλαίσιο της 
υλοποίησης της ∆ράσης: “KEEP ON MOOVING” και για την οποία εκδήλωση 
είναι αναγκαία η προµήθεια οκτώ (8) αναπηρικών αµαξιδίων». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

 

ΘΕΜΑ49ο Συµµετοχή της Μητροπολιτικής Αναπτυξιακής Θεσσαλονίκης Α.Ε. στο εταιρικό 
σχήµα του προγράµµατος REACT από 1-1-2019. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

 

ΘΕΜΑ50ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 8.600,00 € χορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων σε 
άπορους δηµότες και πολύτεκνους. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

 

ΘΕΜΑ51ο Παράταση της λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυµάτων βίας και 
έγκριση 4ης τροποποίησης της υπ΄ αριθµ. 7656/2018 (Α∆Α: ΩΩ9ΨΩΡ5-ΜΩΑ) 
Απόφασης υλοποίησης µε ίδια µέσα του υποέργου «Λειτουργία δοµών και 
υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 
καταπολέµηση της βίας – Ξενώνας Φιλοξενίας ∆ήµου Θεσσαλονίκης» µε κωδικό 
ΟΠΣ (MIS) 5000675 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κεντρική Μακεδονία 2014-
2020» 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

 

ΘΕΜΑ52ο Έγκριση χορήγησης δωρεάν αναπηρικών αµαξιδίων, η προµήθεια των οποίων 
έγινε µέσω της υλοποίησης της δράσης «Keep on Moving”. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

 

ΘΕΜΑ53ο Έγκριση συνδιοργάνωσης επετειακής εκδήλωσης για την συµπλήρωση 110 
ετών από τη ίδρυση του ιστορικού συλλόγου «ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού 
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ΘΕΜΑ54ο ∆ιαγραφές και εγγραφές στους δηµοτικούς σταθµούς της διεύθυνσης παιδικών 
σταθµών. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Παιδικών Σταθµών 

 

ΘΕΜΑ55ο Έγκριση προγράµµατος εκδηλώσεων του Τµήµατος Κεντρικής Βιβλιοθήκης της 
∆ιεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων, και παραχώρηση της αίθουσας 
εκδηλώσεων για φιλοξενία δράσεων από φορείς και συλλόγους, άνευ δαπάνης, 
µέχρι τέλους του έτους 2018. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βιβλιοηθηκών και Μουσείων 

 

ΘΕΜΑ56ο Έγκριση πραγµατοποίησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Τµήµατος 
Βαφοπουλείου Πνευµατικού Κέντρου της ∆ιεύθυνσης Βαφοπουλείου και 
Πνευµατικών Ιδρυµάτων για το χρονικό διάστηµα ∆εκεµβρίου 2018 – Μαρτίου 
2019. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βαφοπουλείου και Πνευµατικών Ιδρυµάτων 

 

ΘΕΜΑ57ο Υποβολή πρότασης για το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» µε 
τίτλο «∆ηµιουργία Πράσινων Σηµείων και δικτύωση τους», µε εκτιµώµενο 
προϋπολογισµό  1.766.512,00  €. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 

ΘΕΜΑ58ο Συµπλήρωση της Α∆Σ 81/22-01-2018 µε Α∆Α ΩΑ0ΟΩΡ5-Υ4Ψ «Έγκριση 
συµµετοχής του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηµατοδοτούµενης 
Πρότασης µε τίτλο “Αποκατάσταση και επανάχρηση κτιρίου πρώην 16ου 
∆ηµοτικού Σχολείου στην οδό Μητσάκη 1” στα πλαίσια της πρόσκλησης 
«∆ηµιουργική Επανάχρηση ∆ηµοτικής Ακίνητης Περιουσίας» του Ε.Π. 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, µε ενδεικτικό 
προϋπολογισµό 2.500.000,00€.» 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 

ΘΕΜΑ59ο Παραχώρηση της αίθουσας ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ηµαρχείου 
Θεσσαλονίκης στο Τµήµα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελµάτων Υγείας και 
Πρόνοιας του ΑΤΕΙΘ, για τη διοργάνωση ηµερίδας στις 7 ∆εκεµβρίου 2018. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 
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ΘΕΜΑ60ο Παραχώρηση της αίθουσας Μ. Αναγνωστάκης του ∆ηµαρχείου Θεσσαλονίκης 
στο Κέντρο Εκπαίδευσης για την καταπολέµηση της απάτης, για διοργάνωση 
µαθηµάτων στις 8 και 9 ∆εκεµβρίου 2018. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ61ο Λήξη της δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρου 19 τ.µ. στον 1ο όροφο του 
∆ηµοτικού Ακινήτου επί της οδού Θεοφίλου 25 (Γ΄ ∆ηµοτική Κοινότητα) στο 
Σύλλογο «Οι Φίλοι της Παράδοσης» που εγκρίθηκε σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 
82/02-02-2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ62ο Έγκριση πρακτικών της Β΄ Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών 
∆ιαφορών του µήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ63ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών που αφορά την ανάθεση των 
εργασιών για βιβλιοδεσία των Αποφάσεων Συµβουλίου Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας 
που αφορούν στα έτη 2013-2017 της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Ε΄ ∆ηµοτική Κοινότητα) 

 

ΘΕΜΑ64ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για τη συµµετοχή υπαλλήλου σε 
σεµινάριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) µε θέµα: 
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 
ΕΛΕΓΧΟ 2018». 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

ΘΕΜΑ65ο Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόµενων υπηρεσιών 
χρηµαταποστολών µηνός Οκτωβρίου 2018 του Κοιµητηρίου Αναστάσεων Του 
Κυρίου. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων 

 

ΘΕΜΑ66ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας για αποδελτίωση 
προκηρύξεων και διακηρύξεων για πλειστηριασµούς ακινήτων από όλη την 
Ελλάδα. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 
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ΘΕΜΑ67ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών που αφορά εργασίες που 
εκτελέστηκαν για απεντόµωση, µυοκτονία και απολύµανση των έξι (6) ΚΕΠ  
(ΚΕΠ0002 ΚΕΠ236, ΚΕΠ236ΠΒ, ΚΕΠ236ΠΓ, ΚΕΠ236Π∆, ΚΕΠ533) του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 

 

ΘΕΜΑ68ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν σε παράθεση 
catering α) για εκδήλωση στο πλαίσιο Ερευνητικού Προγράµµατος, β) για 
επίσηµη αντιπροσωπεία της Κολωνίας, γ) για το συνέδριο ECOCITYFORUM 
2018, δ) για εκδήλωση για την Παγκόσµια Ηµέρα Πόλεων. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 

 

ΘΕΜΑ69ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τµηµατικής παραλαβής διενεργηθείσας 
δαπάνης παροχής υπηρεσιών για α) εργασίες κλειδαρά, β) παροχή υπηρεσιών 
µετακίνησης µε Αστικά Λεωφορεία και γ) µεταφορές εξοπλισµού, για το 
πρόγραµµα REACT. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

 

ΘΕΜΑ70ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τµήµατος της παροχής υπηρεσίας 
από την εταιρεία «ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 

ΘΕΜΑ71ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της ∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακού 
Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 

ΘΕΜΑ72ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης 
Κινητικότητας και ∆ικτύων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων 

 

ΘΕΜΑ73ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης 
Πολιτισµού και Τουρισµού. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Πολιτισµού και Τουρισµού 

 

ΘΕΜΑ74ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της ∆ιεύθυνσης ∆όµησης 
Πολεοδοµικών Εφαρµογών. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆όµησης Πολεοδοµικών Εφαρµογών 

 



12 

ΘΕΜΑ75ο Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής της ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και 
∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων 

 

ΘΕΜΑ76ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της ∆ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και 
Αρχιτεκτονικών Μελετών. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 

 

ΘΕΜΑ77ο ∆ιαγραφές οφειλών από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

  

 

 Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

Καλυψώ Γ. Γούλα 

 


