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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Θεσσαλονίκη:     04-02-2019 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Αρ. Πρωτ:  11558/405 

 

∆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 03η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης 

που θα γίνει στις 08 Φεβρουαρίου, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 16:00 στο 
∆ηµαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) για λήψη 
απόφασης στα παρακάτω θέµατα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 
 

 
Επικύρωση πρακτικών της από 10-12-2018 Τακτικής Συνεδρίασης, 17-12-2018 Ειδικής και 

17-12-2018 Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 
 
ΘΕΜΑ1ο Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

και Ένταξη του Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι, σύµφωνα µε το άρθρο 91 του 
Νόµου 4583/2018 και της υπ’ αρ. 1921/11.01.2019 Εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών. 

Εισηγητής  Εκτελεστική Επιτροπή 

 
ΘΕΜΑ2ο Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 

«Συντήρηση και Αναβάθµιση Κτιριακών Υποδοµών και ∆οµικών Κατασκευών 
των Κοιµητηρίων» του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 

ΘΕΜΑ3ο Συγκρότηση τριµελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών 
και υπηρεσιών µε απευθείας ανάθεση για το έτος 2019 αρµοδιότητας ∆ιεύθυνσης 
Κατασκευών και Συντηρήσεων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 
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ΘΕΜΑ4ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση τριών 
παιδικών χαρών (1. Πλατείας Μακεδονοµάχων, 2. Πάρκου Νέας Ελβετίας, 3. 
Οδών Νάστου & Θερµοπυλών). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 

ΘΕΜΑ5ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τµηµατικής παραλαβής διενεργηθείσας 
δαπάνης της παροχής υπηρεσιών για την «Συντήρηση και επισκευή των 
ανελκυστήρων στα ∆ηµοτικά Καταστήµατα και στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς 
Σταθµούς του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για τρία (3) έτη, 2017-2019» της ∆ιεύθυνσης 
Κατασκευών και Συντηρήσεων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 

ΘΕΜΑ6ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τµηµατικής παραλαβής διενεργηθείσας 
δαπάνης της παροχής υπηρεσιών για την «∆ιετή προληπτική και επισκευαστική 
συντήρηση των δύο close control units του computer room του ∆ηµαρχιακού 
Μεγάρου Θεσσαλονίκης έτους 2017 – 2019» της ∆ιεύθυνσης Κατασκευών και 
Συντηρήσεων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 

ΘΕΜΑ7ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τµηµατικής παραλαβής διενεργηθείσας 
δαπάνης της παροχής υπηρεσίας για την «Συντήρηση και επισκευή δύο (2) 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων της ∆ιεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων» για 
δύο (2) έτη. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 

ΘΕΜΑ8ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, του έργου: «Ανάπλαση 
Πεζοδρόµων Ικτίνου και Ζεύξιδος» αρ. Μελέτης: 34/18-05-2017. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων 

 

ΘΕΜΑ9ο Συγκρότηση ετήσιας τριµελούς Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής 
συµβάσεων προµηθειών και γενικών υπηρεσιών που θα συναφθούν για τις 
ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων κατά το έτος 2019, 
µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύµφωνα µε το ν. 4412/16. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων 

 

ΘΕΜΑ10ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΩΝ: ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΑΣΑΛΑΚΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων 
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ΘΕΜΑ11ο ∆ιόρθωση της υπ’ αρ. 67/14-01-2019 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία 
αφορά: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για την ανάθεση 
εργασιών «Μετάφρασης ξενόγλωσσων κειµένων» της ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης 
Κινητικότητας και ∆ικτύων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων 

 

ΘΕΜΑ12ο Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας σύµβασης µελέτης 
«Αποκατάστασης ∆ιατηρητέου Σχολείου (Κριεζώτου). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 

 

ΘΕΜΑ13ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Εσωτερική διαµόρφωση ∆ηµοτικών κτιρίων» πρ. 13.305,00 € µε Φ.Π.Α. της 
∆ιεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 

 

ΘΕΜΑ14ο Συγκρότηση Επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών και 
γενικών υπηρεσιών µε απευθείας αναθέσεις για το έτος 2019, σύµφωνα µε τον ν. 
4412/2016. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 

 

ΘΕΜΑ15ο Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επείγουσες 
εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων Τ.Π.» (προσωρινή και οριστική 
παραλαβή) πρ. 21.660,00 € µε Φ.Π.Α. της ∆ιεύθυνσης Κατασκευών και 
Συντηρήσεων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 

 

ΘΕΜΑ16ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της υποφάσης Β3 (της φάσης Β) της 
υπηρεσίας «Εφαρµογή καταγραφής – καταχώρησης – διαχείρισης – 
οπτικοποίησης – ελέγχων – επικαιροποίησης δεδοµένων της ακίνητης 
περιουσίας (ιδιωτική και δηµόσια) του δήµου στα πλαίσια της ορθολογικής 
αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών 

 

ΘΕΜΑ17ο Έγκριση του από 31/12/2018 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας για την 
Επισκευή Γεωδαιτικού Σταθµού NIKON DTM750 του Τµήµατος Τοπογραφίας της 
∆ιεύθυνσης ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών 
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ΘΕΜΑ18ο Έγκριση κυκλοφοριακής ρύθµισης στην οδό Επταπυργίου, στο τµήµα της 
έµπροσθεν από τη Μονή Βλατάδων έως τη συµβολή της µε την οδό 
Ακροπόλεως, στο πλαίσιο του έργου «Ανακατασκευή κοινόχρηστων χώρων και 
πεζοδροµίων Άνω Πόλης» π.δ. 670.000,00 € µε Φ.Π.Α. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ19ο Έγκριση 1ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
οικονοµικού έτους 2019 λόγω αύξησης κατανοµής προϋπολογισµού 
χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος ΕΣΠΑ και για την ενίσχυση λοιπών ΚΑ του 
σκέλους των εξόδων. 

Εισηγητής  Οικονοµική Επιτροπή 

 

ΘΕΜΑ20ο ∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος από τον 
∆ήµο Θεσσαλονίκης προς τον ∆ήµο Θερµαϊκού, για χρονικό διάστηµα δύο 
µηνών. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων 

 

ΘΕΜΑ21ο Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής προµηθειών και υπηρεσιών µε 
απευθείας αναθέσεις σύµφωνα µε τον ν. 4412/2016 για το έτος 2019. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 

 

ΘΕΜΑ22ο Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε σύµβαση µίσθωσης έργου, 
έτους 2019. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 

 

ΘΕΜΑ23ο Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισµένου χρόνου, έτους 2019. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 

 

ΘΕΜΑ24ο Τροποποίηση – διόρθωση και επαναδιατύπωση της υπ’ αρ. 46/14-01-2019 Α∆Σ, 
που αφορά στη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε δεκαεννιά – 19- άτοµα 
διαφόρων ειδικοτήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηµατοδοτούµενου έργου 
«REACT» (Refugee, Assistance, Collaboration, Thessaloniki) της Ύπατης  
Αρµοστείας του ΟΗΕ µε το ∆ήµο Θεσσαλονίκης). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 

 

ΘΕΜΑ25ο Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής προµηθειών και υπηρεσιών µε 
απευθείας αναθέσεις σύµφωνα µε τον ν. 4412/2016 για το έτος 2019, για τις 
ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Παιδικών Σταθµών. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Παιδικών Σταθµών 
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ΘΕΜΑ26ο ∆ιαγραφές και εγγραφές στους δηµοτικούς σταθµούς της ∆ιεύθυνσης Παιδικών 
Σταθµών. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Παιδικών Σταθµών 

 

ΘΕΜΑ27ο Απαλλαγές – µειώσεις Τροφείων στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Παιδικών Σταθµών 

 

ΘΕΜΑ28ο Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών (αρ. 221 ν.4412/16) 
κατόπιν συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών για τον 
έλεγχο οικονοµικών καταστάσεων (Ισολογισµού & Αποτελεσµάτων Χρήσης ετών 
2018 και 2019), προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης ποσού 50.000,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (24%). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ29ο Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής και παρακολούθησης (αρ. 221 ν. 
4412/16) κατόπιν συνοπτικού διαγωνισµού για την Προµήθεια σπόρων, 
εποχικών φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα (θάµνοι, δένδρα και 
πολυετείς πόες) προϋπολογισµού δαπάνης 48.652,15 € συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ30ο Τροποποίηση της υπ'αριθµ.1286/17-9-2018 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την συγκρότηση τριµελών επιτροπών Παραλαβής και Παρακολούθησης (άρθρο 
221 Ν.4412/2016) του διεθνούς ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού για την 
προµήθεια λευκού, φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωµένου γάλακτος, µε 3,5% 
λιπαρά, για τους δικαιούχους υπαλλήλους (στους οποίους παρέχονται τα Μέσα 
Ατοµικής Προστασίας) του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και των νοµικών προσώπων 
του καθώς και για τη σίτιση των παιδιών των Παιδικών Σταθµών του ∆ήµου και 
των νοµικών του προσώπων για δύο (2) έτη π.δ. 1.860.480,03 € λόγω 
συνταξιοδότησης υπαλλήλων των ∆/νσεων Βαφοπουλείου και Πνευµατικών 
Ιδρυµάτων και   Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ31ο Ορισµός ∆ηµοτικών Συµβούλων ως µέλη της Επιτροπής για τον καθορισµό 
τιµήµατος εκποιούµενων κινητών πραγµάτων µε αξία, του ∆ήµου. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ32ο Ορισµός ∆ηµοτικών Συµβούλων ως µέλη Επιτροπής καταστροφής αντικειµένων 
που δεν έχουν καµία αξία. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 
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ΘΕΜΑ33ο Έγκριση πραγµατοποίησης του προγράµµατος των Σχολών Γονέων για το 2019. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

 

ΘΕΜΑ34ο Έγκριση υλοποίησης του κατασκηνωτικού προγράµµατος του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης µε τίτλο «Κατασκηνώσεις ΑµεΑ 2019». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

 

ΘΕΜΑ35ο Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηµατοδοτούµενης 
Πρότασης µε τίτλο «Mediterranean Flexible Energy Communities – SmartMed» 
(Μεσογειακές Ευέλικτες Ενεργειακές Κοινότητες), στο πλαίσιο του 
Προγράµµατος «Horizon 2020», µε ενδεικτικό προϋπολογισµό για το ∆Θ 
250.000,00 €. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 

ΘΕΜΑ36ο Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηµατοδοτούµενης 
Πρότασης µε τίτλο «Ανάπτυξη µίας κοινής στρατηγικής παρακολούθησης των 
θαλάσσιων υδάτων µε σκοπό τη συµβολή στη βελτίωση των περιβαλλοντικών 
συνθηκών σε επιβαρυµένες περιοχές», στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων του Προγράµµατος «Μαύρη Θάλασσα 2014 – 2020» (ENI 
CBC JOP BSB 2014 – 2020), µε ενδεικτικό προϋπολογισµό για το ∆Θ 350.000,00€ 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 

ΘΕΜΑ37ο Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής προµηθειών και υπηρεσιών της 
∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού και Συστηµάτων Τ.Π.Ε. µε 
απευθείας αναθέσεις σύµφωνα µε το Ν. 4412/16 για το έτος 2019. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 

ΘΕΜΑ38ο Έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης µε 
τίτλο: «∆ράσεις και δοµές στήριξης ευπαθών οµάδων πληθυσµού στις περιοχές 
παρέµβασης των Στρατηγικών Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της 
Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
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ΘΕΜΑ39ο Έγκριση υποβολής πρότασης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης µε 
τίτλο: «Βελτίωση της πρόσβασης σε προσιτές, βιώσιµες και υψηλής ποιότητας 
υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας στις περιοχές παρέµβασης των Στρατηγικών 
Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 

ΘΕΜΑ40ο Αποδοχή της συµµετοχής του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στο Πρόγραµµα του 
Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ Ι» στον Άξονα Προτεραιότητας: 
«Ανέγερση και αποκατάσταση ∆ηµοτικών κτιρίων» µε τίτλο: «Ανέγερση και 
Επανάχρηση δηµοτικών κτιρίων». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 

 

ΘΕΜΑ41ο Κατανοµή επιχορηγήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Σχολικές 
Επιτροπές- ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για τις λειτουργικές ανάγκες των 
σχολείων και κατά προτεραιότητα προς κάλυψη δαπανών θέρµανσης 
(Συµπληρωµατική Κατανοµή). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης – Αθλητισµού 

 

ΘΕΜΑ42ο Έγκριση συνδιοργάνωσης του ALL STAR GAME 2019 µε τον ΕΣΑΚΕ και τον 
Πανελλήνιο Σύνδεσµο Αµειβοµένων Καλαθοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Κ.). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης – Αθλητισµού 

 

ΘΕΜΑ43ο Έγκριση πραγµατοποίησης προγραµµάτων εκµάθησης Ιταλικής γλώσσας και 
Αλβανικής γλώσσας, Επαγγελµατικών Σεµιναρίων και προγράµµατος 
Ecomobility-Free Mobility. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης – Αθλητισµού 

 

ΘΕΜΑ44ο Συµπληρωµατική έγκριση πραγµατοποίησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων του 
Τµήµατος Βαφοπουλείου Πνευµατικού Κέντρου της ∆ιεύθυνσης Βαφοπουλείου 
και Πνευµατικών Ιδρυµάτων για το α΄ και β΄ εξάµηνο του 2019, άνευ δαπάνης και 
µε δαπάνη. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βαφοπουλείου και Πνευµατικών Ιδρυµάτων 

 

ΘΕΜΑ45ο Έγκριση πραγµατοποίησης φιλοξενούµενης εκδήλωσης τον Φεβρουάριο 2019 
στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βαφοπουλείου και Πνευµατικών Ιδρυµάτων 
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ΘΕΜΑ46ο Έγκριση συγκρότησης τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής για προµήθειες και 
υπηρεσίες που θα συµβασιοποιηθούν, σύµφωνα µε τον ν. 4412/16, από 
απευθείας αναθέσεις το έτος 2019, για τη ∆ιεύθυνση Βιβλιοθηκών και Μουσείων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βιβλιοθηκών και Μουσείων 

 

ΘΕΜΑ47ο Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 1816/10-12-2018 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
που αφορά το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης για το έτος 2019 του ΝΠ∆∆ 
«Κέντρο Πολιτισµού Θεσσαλονίκης». 

Εισηγητής  ΝΠ∆∆ - Κέντρο Πολιτισµού Θεσσαλονίκης 

 

ΘΕΜΑ48ο ΄Εγκριση έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισµού ∆΄ τριµήνου έτους 2018 του 
∆ηµοτικού Βρεφοκοµείου Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ». 

Εισηγητής  ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ». 

 

ΘΕΜΑ49ο Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισµού του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, ∆΄ τριµήνου οικονοµικού έτους 2018. 

Εισηγητής  ΝΠ∆∆ – Οργανισµός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής 

Μέριµνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

 

ΘΕΜΑ50ο Αποδοχή της συµµετοχής του Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ∆ήµου Θεσσαλονίκης στο 
Πρόγραµµα του Υπουργείου Εσωτερικών µε τίτλο: «Επιχορήγηση των ∆ήµων 
και των Νοµικών Προσώπων αυτών για προσαρµογή λειτουργούντων 
δηµοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών στις 
προδιαγραφές του νέου θεσµικού πλαισίου αδειοδότησης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του π.δ. 99/2017», του ενάριθµου 2017ΣΕ05500005 της ΣΑΕ 055, 
συνολικού προϋπολογισµού της πρόσκλησης 95.000.000,00 € και µε ανώτατο 
ποσό χρηµατοδότησης για κάθε Βρεφικό, Παιδικό και Βρεφονηπιακό σταθµό 
50.000,00 €. 

Εισηγητής  ΝΠ∆∆ – Οργανισµός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής 

Μέριµνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

 

ΘΕΜΑ51ο Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1912/17-12-2018 Α∆Σ η οποία αφορά την «Έγκριση 
Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) Στοχοθεσία οικονοµικών 
αποτελεσµάτων του ΝΠ∆∆ ΚΑΠΗ ∆ήµου Θεσσαλονίκης έτους 2019, κατόπιν 
εγγράφου της Α∆ΜΘ. 

Εισηγητής  ΝΠ∆∆ – Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωµένων (Κ.Α.Π.Η. ∆Θ) 

 

 

 



9 

ΘΕΜΑ52ο Έγκριση χρηµατοδότησης ποσού 3.300.000,00 € για τις λειτουργικές δαπάνες 
της επιχείρησης ειδικού σκοπού µε την επωνυµία ∆ηµοτική Εταιρία 
Πληροφόρησης Θεάµατος και Επικοινωνίας (∆ΕΠΘΕ) ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 
έτους 2019. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

 

ΘΕΜΑ53ο Συγκρότηση τριµελών Επιτροπών Παραλαβής προµηθειών και υπηρεσιών µε 
απευθείας αναθέσεις σύµφωνα µε το ν. 4412/2016 για το έτος 2019, για τις 
ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

 

ΘΕΜΑ54ο Έγκριση πρότασης πραγµατοποίησης µουσικής εκδήλωσης της Γ΄ ∆ηµοτικής 
Κοινότητας σε συνεργασία µε το Ωδείο Άνω Πόλης στις 2/2/2019. 

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

 

ΘΕΜΑ55ο Αποδοχή παραίτησης του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Κιοσέογλου Ελευθέριου ως 
αντιπροσώπου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στο Σύνδεσµο ∆ήµων ∆υτικής 
Θεσσαλονίκης και εκλογή αντικαταστάτη αυτού. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

 

ΘΕΜΑ56ο Αντικατάσταση της κας Καλυψώς Γούλα από τη θέση του εκπροσώπου του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ∆ΕΘ Α.Ε. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

 

ΘΕΜΑ57ο Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προµηθειών και εργασιών/υπηρεσιών µε 
απευθείας αναθέσεις για το έτος 2019, σύµφωνα µε τον ν. 4412/2016. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Πολιτισµού και Τουρισµού 

 

ΘΕΜΑ58ο Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής προµηθειών και υπηρεσιών µε 
απευθείας αναθέσεις σύµφωνα µε τον ν. 4412/2016 για το έτος 2019. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου 

 

ΘΕΜΑ59ο Σύσταση Επιτροπής Ελέγχου στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Προέδρου ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου 
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ΘΕΜΑ60ο Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής συµβάσεων 
προµηθειών και παροχής υπηρεσιών µε απευθείας αναθέσεις σύµφωνα µε τον ν. 
4412/16 για το έτος 2019. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας 

 

ΘΕΜΑ61ο Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής προµηθειών και υπηρεσιών µε 
απευθείας αναθέσεις σύµφωνα µε τον ν. 4412/16 για το έτος 2019, του 
Αυτοτελούς Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

ΘΕΜΑ62ο Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής προµηθειών και υπηρεσιών µε 
απευθείας αναθέσεις σύµφωνα µε τον ν. 4412/16 για το έτος 2019 της ∆ιεύθυνσης 
ΚΕΠ. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 

 

ΘΕΜΑ63ο ∆ιόρθωση της υπ’ αρ. 47/2019 Α∆Σ η οποία αφορά στη συγκρότηση τριµελούς 
Επιτροπής Παραλαβής προµηθειών και υπηρεσιών µε απευθείας αναθέσεις 
σύµφωνα µε τον ν. 4412/16 της ∆ιεύθυνσης ∆ιαφάνειας και Εξυπηρέτησης 
∆ηµοτών. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ιαφάνειας και Εξυπηρέτησης ∆ηµοτών 

 

ΘΕΜΑ64ο Έγκριση διαγραφής βεβαιωµένων οφειλών συνολικού ποσού εκατόν ογδόντα 
ευρώ (180,00 €) σε βάρος οφειλέτη του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης 
Κοιµητηρίων που αφορούν τέλος παράτασης ενταφιασµού, λόγω µη ύπαρξης 
κατ’ ευθείαν γραµµής κατιούσας συγγένειας µε τον αρχικό δικαιούχο του τάφου. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων 

 

ΘΕΜΑ65ο Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής προµηθειών και υπηρεσιών µε 
απευθείας αναθέσεις σύµφωνα µε τον ν. 4412/2016 για το έτος 2019 της 
∆ιεύθυνσης ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 

 

ΘΕΜΑ66ο Παράταση της µίσθωσης ακινήτου που χρησιµοποιείται για τη στέγαση και 
λειτουργία του γυµναστηρίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης επί της οδού Κ. 
Κρυστάλλη 4. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 
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ΘΕΜΑ67ο Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής προµηθειών και υπηρεσιών µε 
απευθείας αναθέσεις σύµφωνα µε τον ν. 4412/16 για το έτος 2019 για τη 
∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ68ο Έγκριση διοικητικής αποβολής της οµόρρυθµης εταιρίας µε την επωνυµία 
«Γεράσιµος Ηλιάδης & ΣΙΑ Ο.Ε.» από τον χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων στην 
πλατεία Ελευθερίας. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ69ο Παραχώρηση της αίθουσας Μ. Αναγνωστάκης του ∆ηµαρχείου Θεσσαλονίκης 
στην εταιρεία «ΑΦΟΙ ∆. ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΡΗ Ο.Ε.» - Εµπορία βιβλίων-ΒΙΒΛΙΟΦΟΡΟΣ, 
για την παρουσίαση βιβλίου την ∆ευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ70ο Έγκριση πρακτικών της Α΄ Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών 
∆ιαφορών µηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ71ο Έγκριση πρακτικών της Α΄ Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών 
∆ιαφορών µηνός ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ72ο Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1106/30-07-2018 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
που αφορά στη διαγραφή συνολικού ποσού 374,70 €, που βεβαιώθηκε χωρίς να 
οφείλεται στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλος Ακίνητης 
Περιουσίας (ΤΑΠ) µη Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ73ο Επιβολή προστίµων για προβολή υπαίθριας διαφήµισης µε τοποθέτηση 
banners. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ74ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής διενεργηθείσας δαπάνης που αφορά στην 
ανάθεση εργασιών ∆ιεύθυνσης Παιδικών Σταθµών για την: α) Ανάθεση εργασιών 
απεντόµωσης, µυοκτονίας και απολύµανσης, β) Παροχή υπηρεσιών καθαρισµού 
µοκετών, γ) Σύνταξη µελέτης για την εφαρµογή και διατήρηση Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Ασφάλειας Τροφίµων HACCP στα µαγειρεία των Π.Σ. Μ. Αλέξανδρος 
και Πανόραµα. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Παιδικών Σταθµών 
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ΘΕΜΑ75ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχοµένων υπηρεσιών συνδροµής 
internet µε απευθείας ανάθεση, στην Τράπεζα Νοµικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ, 
της εταιρίας INTRASOFT A.E. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης 

 

ΘΕΜΑ76ο Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής παρεχόµενων υπηρεσιών 
χρηµαταποστολών µηνός ∆εκεµβρίου 2018 του Κοιµητηρίου Αναστάσεως Του 
Κυρίου. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων 

 

ΘΕΜΑ77ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών ηχοφωτιστικής κάλυψης 
εκδηλώσεων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Πολιτισµού και Τουρισµού 

 

ΘΕΜΑ78ο Πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών που αφορά εργασίες που εκτελέστηκαν για 
προληπτική και επανορθωτική συντήρηση και αναδιάταξη/επαναρρύθµιση των 
στυστηµάτων προτεραιότητας των πέντε (5) ΚΕΠ (ΚΕΠ236, ΚΕΠ236ΠΒ, 
ΚΕΠ236ΠΓ, ΚΕΠ236Π∆, ΚΕΠ533) του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για το χρονικό 
διάστηµα από 16-12-2018 έως 15-01-2019. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών 

 

ΘΕΜΑ79ο Έγκριση Οριστικών Πρωτοκόλλων Παραλαβής της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης 
Αστικού Περιβάλλοντος (αρ. πρωτ. εισηγήσεων: 6498(2019)/6832/2018, 
6515/173/2019). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος 

 

ΘΕΜΑ80ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής 
Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας (αρ. πρωτ. εισηγήσεων: 6652/478/2019, 
5865/248/2019, 5871/416/2019, 5873/358/2019, 10384/732/2019, 10388/744/2019, 
10858/845/2019). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 
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ΘΕΜΑ81ο ∆ιαγραφές οφειλών από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης (αρ. πρωτ. εισηγήσεων: 7924/2433/2019, 6607/2171/2019, 
6603/2169/2019, 6100/1925/2019, 6612/2172/2019, 2778/791/2019, 11390/3734/2019, 
11392/3732/2019). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

 

  

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

Simon Bensasson – Chimchi 

 


