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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Θεσσαλονίκη:     14-03-2019 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Αρ. Πρωτ:  29693/1017 

 

∆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 07η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης 
που θα γίνει στις 18 Μαρτίου 2019, 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 08-02-2019 Τακτικής Συνεδρίασης και της από 18-02-2019 

Ειδικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 
 
ΘΕΜΑ1ο Απολογισµός δράσεων του project Labattoir. 

Εισηγητής  Αντιδήµαρχος Πολιτισµού και Τεχνών 

 

ΘΕΜΑ2ο Τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
για την Ένταξη του Προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι στις Υπηρεσίες του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, σύµφωνα µε το άρθρο 91 του Ν. 4583/2018. 

Εισηγητής  Εκτελεστική Επιτροπή 

 
 
ΘΕΜΑ3ο Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ 31Ο ΓΕΛ» 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 

ΘΕΜΑ4ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Συντήρηση 
ασφαλτοστρωµένων σχολικών αυλών», µε αριθ. µελέτης ∆ΚΣ 8/21-03-2017. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 
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ΘΕΜΑ5ο Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης Σχολικής Επιτροπής, Β΄βάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου Θεσσαλονίκης ύψους 2.112,96 € (µε Φ.Π.Α.) για εργασίες και προµήθεια 
υλικών συντήρησης των κουφωµάτων του 3ου Γυµνασίου – 3ου Λυκείου, Γ΄ 
Κοινότητας, µε ταχυδροµική διεύθυνση: Ολυµπιάδος 137 & Αποστόλου Παύλου 
28 (Απόδοση χρηµάτων σε Σχολικές Επιτροπές για επισκευή και συντήρηση 
σχολείων). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 

ΘΕΜΑ6ο Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης Σχολικής Επιτροπής, Α/βαθµιας Εκπαίδευσης 
∆ήµου Θεσσαλονίκης ύψους 2.294,00 € για την αντικατάσταση τεσσάρων 
αντλιών νερού στο υπόγειο του 92ου Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης, µε 
ταχυδροµική διεύθυνση: Τυδέως 26, Θεσσαλονίκη. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 

ΘΕΜΑ7ο ∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης δύο (2) απορριµµατοφόρων οχηµάτων από τον 
∆ήµο Θεσσαλονίκης προς τον ∆ήµο Θερµαϊκού, για χρονικό διάστηµα έως 
31/08/2019. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων 

 

ΘΕΜΑ8ο Επιτροπή συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών µεταξύ του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης και φορολογουµένων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών 

 

ΘΕΜΑ9ο Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών και 
γενικών υπηρεσιών µε απευθείας αναθέσεις για το έτος 2019, σύµφωνα µε το ν. 
4412/2016 της ∆ιεύθυνσης ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών 

 

ΘΕΜΑ10ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής της φάσης Ε 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 

 

ΘΕΜΑ11ο Ορισµός θέσεων στάθµευσης στα πλαίσια του Συστήµατος Ελεγχόµενης 
Στάθµευσης. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
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ΘΕΜΑ12ο Κανονισµός διάθεσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων στις πεζοδροµηµένες οδούς Ικτίνου και Ζεύξιδος του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ13ο Καθορισµός κανόνων τοποθέτησης αποτρεπτικών και προστατευτικών 
εµποδίων ως αστικού εξοπλισµού σε πεζοδρόµια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ14ο Τροποποίηση του υφιστάµενου Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών 
Κοιµητηρίων. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ15ο Έγκριση και παραλαβή παραδοτέων του Β2 Σταδίου της Μελέτης Αναθεώρησης 
του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ16ο Συµπλήρωση κανονιστικής Α∆Σ για την παραχώρηση ειδικών θέσεων 
στάθµευσης σε Μουσεία και για την προσαρµογή στο Ν. 4582/2018 ως προς τα 
ξενοδοχεία. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ17ο Γνωµοδότηση επί των ενστάσεων κατά της υπ’ αρ. 1808/10-12-2018 Α∆Σ που 
αφορά την τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης α) για τον καθορισµό τµήµατος της οδού Αγίας Σοφίας, µεταξύ 
των οδών Μακένζυ Κίνγκ και Λεωφόρου Νίκης, ως πεζόδροµου και β) για την 
πολεοδοµική τακτοποίηση των υλοποιηµένων πεζόδροµων Αγίας Θεοδώρας και 
Γεωργίου Σταύρου. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ18ο Τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου για την επανεπιβολή της ρυµοτοµικής 
απαλλοτρίωσης σε ακίνητο εντός του χαρακτηρισµένου χώρου πλατείας Αγίου 
∆ηµητρίου που περικλείεται από τις οδούς Κασσάνδρου – Σελεύκου – Αγίου 
∆ηµητρίου – Αγίου Νικολάου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, σε συµµόρφωση προς 
την 5912/1995 απόφαση Πολυµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
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ΘΕΜΑ19ο Περιοριστικά µέτρα κυκλοφορίας στην οδό Καβάλας στο τµήµα της από την οδό 
Μαζαράκη έως την οδό ∆εµέστιχα, του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του 
έργου «Α΄ οµάδα επειγόντων έργων ύδρευσης έτους 2018» της ΕΥΑΘ (Εταιρία 
Ύδρευσης & Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης) Α.Ε. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ20ο Περιοριστικά µέτρα κυκλοφορίας στην οδό Θεοτοκοπούλου, στο τµήµα της 
µεταξύ των πεζοδρόµων Χρυσοστόµου, Κρίσπου και Καλλιόπης, για τη 
διαµόρφωση του περιβάλλοντα χώρου του Βυζαντινού Λουτρού, στα πλαίσια του 
έργου «Ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων και πεζοδροµίων». 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ21ο Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για την άρση της εκ περιτροπής 
στάθµευσης στην οδό Αφεντούλη και την απαγόρευση στάσης και στάθµευσης 
στην πλευρά των άρτιων οικοδοµικών αριθµών. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ22ο Περιοριστικά µέτρα κυκλοφορίας σε τµήµα της οδού Επταπυργίου έµπροσθεν 
της Μονής Βλατάδων για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή κοινόχρηστων 
χώρων και πεζοδροµίων Άνω Πόλης». 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ23ο Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για την υλοποίηση του έργου «Ανάπλαση 
πάρκου στη συµβολή των οδών Μ.Μπότσαρη και Ηλέκτρας». 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ24ο Περιοριστικά µέτρα κυκλοφορίας σε τµήµατα των οδών Καρ.Ντηλ, Κοµνηνών, 
Βαλαωρίτου, Λ.Σοφού και Τανταλίδου στο πλαίσιο του έργου "Κατασκευή 
ορυγµάτων για την τοποθέτηση υπόγειων κάδων στο ιστορικό κέντρο του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ25ο Άνοιγµα λογαριασµού Ειδικού Σκοπού στην τράπεζα Πειραιώς, για την 
διαχείριση της Παγίας Προκαταβολής. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 
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ΘΕΜΑ26ο Τροποποίηση της 1287/17-09-2018 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 
αφορά στη συγκρότηση τριµελών Επιτροπών Παραλαβής και Παρακολούθησης 
(αρ. 221 ν. 4412/16) του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
“προµήθεια υγρών καυσίµων για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των 
οχηµάτων και θέρµανσης των κτιρίων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και των νοµικών 
προσώπων του για δύο (2) έτη  π.δ. 4.765.903,47 € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 24%. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ27ο Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής προµηθειών και υπηρεσιών µε 
απευθείας αναθέσεις σύµφωνα µε τον ν. 4412/16 για το έτος 2019 της ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ28ο Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής και παρακολούθησης (αρ. 221 ν. 
4412/16) µε τους αναπληρωµατικούς τους κατόπιν τακτικού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την Προµήθεια εντύπων λειτουργικών και καλλιτεχνικών για 
τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (Β΄ εξάµηνο 2018 – Α΄ 
εξάµηνο 2019), προϋπολογισµού δαπάνης 120.975,49 € συµπεριλαµβανοµένου 
Φ.Π.Α. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ29ο Τροποποίηση της 948/16-07-2018 Απόφασης  ∆ηµοτικού Συµβουλίου που αφορά 
στη συγκρότηση τριµελών Επιτροπών Παραλαβής και παρακολούθησης (αρ. 221 
ν. 4412/16) του τακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για προµήθεια 
εντύπων (λειτουργικών και καλλιτεχνικών) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης, π.δ. 141.517,98 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. λόγω 
µετακίνησης υπαλλήλου. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ30ο Τροποποίηση της υπ'αριθµ.168/08-02-2019 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 
µετακίνησης υπαλλήλου από τη ∆/νση Βιβλιοθηκών και Μουσείων στη ∆/νση 
∆ιαφάνειας και Εξυπηρέτησης ∆ηµοτών. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 
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ΘΕΜΑ31ο Α) Τροποποίηση της 1390/16-10-2018  Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου και β) 
επαναδιατύπωση της 1628/12-11-2018 Απόφασης ∆ηµοτικού Συνβουλίου, που 
αφορούν τη συγκρότηση τριµελών Επιτροπών Παραλαβής και Παρακολούθησης 
(αρ. 221 ν. 4412/16)   για την µίσθωση α) 123 φωτοτυπικών µηχανηµάτων, β) ενός 
έγχρωµου ψηφιακού συστήµατος σάρωσης – αναπαραγωγής και εκτύπωσης 
σχεδίων και χαρτών (plotter) και γ) συστηµάτων προτεραιότητας, για τις ανάγκες 
των υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, π.δ. 280.826,52 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%, για δύο έτη, κατόπιν  διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού, λόγω µετακίνησης υπαλλήλων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ32ο Πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου 
χρόνου, στο πλαίσιο υλοποίησης του συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος 
«ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ» της Πράξης 
«ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 

 

ΘΕΜΑ33ο Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου, µε έναν -1- ΠΕ Ιατρό Γενικής Ιατρικής και 
ελλείψει αυτού ΠΕ Ιατρό Παθολόγο, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου Α/Α 
1. «Ανοικτό Κέντρο Ηµέρας Αστέγων ∆ήµου Θεσσαλονίκης» της Πράξης «∆οµές 
Αστέγων ∆ήµου Θεσσαλονίκης» µε κωδικό ΟΠΣ 500616. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 

 

ΘΕΜΑ34ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 18.600,00 € χορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων 
σε άπορους δηµότες και πολύτεκνους. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

 

ΘΕΜΑ35ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 9.200,00 € χορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων σε 
άπορους δηµότες και πολύτεκνους. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

 

ΘΕΜΑ36ο Έγκριση τροποποίησης του πίνακα προσωπικού της σύµβασης 
GRC01/2019/0000000192/000 µεταξύ της Ύπατης Αρµοστείας του Ο.Η.Ε. και του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης για το πρόγραµµα REACT. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

 

ΘΕΜΑ37ο ∆ιοργάνωση 2ου Φεστιβάλ Κωµωδίας Θεσσαλονίκης υπό την αιγίδα του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Πολιτισµού - Τουρισµού 
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ΘΕΜΑ38ο Έγκριση υπογραφής συµφώνου συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
και του Συλλόγου Μουσικών Βορείου Ελλάδος. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Πολιτισµού – Τουρισµού 

 

ΘΕΜΑ39ο Έγκριση α) Οικονοµικής ενίσχυσης του Α.Σ. ΑµεΑ ΑΕΤΟΙ για τη διοργάνωση του 
6ου Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης ΑµεΑ και β) εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 
χιλίων ευρώ (1.000,00 €). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού 

 

ΘΕΜΑ40ο Κατανοµή επιχορηγήσεων του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις Σχολικές 
Επιτροπές-ΝΠ∆∆ του ∆ήµου Θεσ/νίκης α) για τις λειτουργικές τους ανάγκες (Α' 
∆ΟΣΗ 2019), β) για την κάλυψη δαπανών εξόδων κίνησης των εθελοντών 
Σχολικών Τροχονόµων που απασχολούνται στα σχολεία της Α/θµιας 
Εκπαίδευσης του ∆ήµου Θεσ/νίκης για τους µήνες Ιανουάριο-Φεβρουάριο και 
Μάρτιο του έτους 2019 και γ) για τη χορήγηση Μέσων Ατοµικής Προστασίας και 
γάλακτος στους/στις καθαριστές/τριες µε σύµβαση έργου σχολικών µονάδων». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού (∆ηµ. Επιτροπή Παιδείας) 

 

ΘΕΜΑ41ο Έγκριση ανανέωσης για τρία έτη του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης µε το κοινωφελές µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Σωµατείο ΧΑΝΘ. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα Εθελοντισµού Νεολαίας και ∆ιοικητικής Βοήθειας 

 

ΘΕΜΑ42ο Έγκριση απόφασης Συµβουλευτικής Επιτροπής Κέντρου Ιστορίας 
Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βαφοπουλείου και Πνευµατικών Ιδρυµάτων 

 

ΘΕΜΑ43ο Έγκριση πραγµατοποίησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Τµήµατος 
Βαφοπουλείου Πνευµατικού Κέντρου της ∆ιεύθυνσης Βαφοπουλείου και 
Πνευµατικών Ιδρυµάτων για το α΄ εξάµηνο του 2019, άνευ δαπάνης. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βαφοπουλείου και Πνευµατικών Ιδρυµάτων 

 

ΘΕΜΑ44ο Έγκριση πραγµατοποίησης φιλοξενούµενης εκδήλωσης στις 27 Μαρτίου 2019 
στο Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βαφοπουλείου και Πνευµατικών Ιδρυµάτων 

 

ΘΕΜΑ45ο Τροποποίηση και συµπλήρωση της υπ’ αριθµ. 1845/10-12-2018 Α.∆.Σ. η οποία 
εγκρίνει το από 12 Νοεµβρίου 2018 πρωτόκολλο παραλαβής υπηρεσιών για τη 
µεταφορά έργων τέχνης του Τµήµατος Πινακοθήκης & Εικαστικών 
∆ραστηριοτήτων της ∆ιεύθυνσης Βιβλιοθηκών & Μουσείων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βιβλιοθηκών και Μουσείων 
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ΘΕΜΑ46ο Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηµατοδοτούµενης 
Πρότασης µε τίτλο «PLANNING-ID”, στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Horizon 
2020”, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό για το ∆.Θ. 200.000,00 €. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, Τ.Π.Ε. 

 

ΘΕΜΑ47ο Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηµατοδοτούµενης 
Πρότασης µε τίτλο «CitizenBooster – Enabling citizen-centric disruptive 
administrations» (Ενεργοποιώντας Ρηξικέλευθες ∆ιοικήσεις µε Επίκεντρο τον 
Πολίτη), στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Horizon 2020» µε ενδεικτικό 
προϋπολογισµό για το ∆.Θ. 150.000,00 €. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, Τ.Π.Ε. 

 

ΘΕΜΑ48ο Έγκριση συµµετοχής σε υποβολή πρότασης χρηµατοδότησης στο πλαίσιο του 
προγράµµατος LIFE-IP CEI Creece (LIFE-IP Circular economy implementation in 
Greece). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, Τ.Π.Ε. 

 

ΘΕΜΑ49ο Έγκριση αεροπορικής µετάβασης του ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη 
Μπουτάρη στην Αθήνα στις 29 Μαρτίου 2019. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 

 

ΘΕΜΑ50ο Εξειδίκευση πίστωσης 1.670,00 € για τη µετάβαση του Αντιδηµάρχου Αστικής 
Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Γιώργου ∆ηµαρέλου στο 
Λονδίνο του Ηνωµένου Βασιλείου, στις 8-12 Απριλίου 2019. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 

 

ΘΕΜΑ51ο Εξειδίκευση πίστωσης 624,80 € για τη µετάβαση του ∆ηµάρχου Γιάννη 
Μπουτάρη στη Σόφια της Βουλγαρίας, στις 11-13 Απριλίου 2019. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 

 

ΘΕΜΑ52ο Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε θεσµοθετηµένες Εθνικές 
Επετείους και Τοπικές Εορτές έτους 2019-2020. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 

 

ΘΕΜΑ53ο Ορισµός µελών για τη συγκρότηση Επιτροπής για την εκκαθάριση µέρους 
αρχείων της ∆ιεύθυνσης Παιδικών Σταθµών. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Παιδικών Σταθµών 
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ΘΕΜΑ54ο ∆ιαγραφή βεβαιωµένου συνολικού ποσού 4.576,00 € από οφειλές τροφείων 
σχολικής χρονιάς 2018-2019 στους δηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς «Αγίας 
Σοφίας», «Άνω Πόλης», «∆ιογένους», «Θ. Χαρίση», «Μ. Αλέξανδρος», 
«Πανόραµα», «Πατρών», «Φωκά» και «Χαριλάου». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Παιδικών Σταθµών 

 

ΘΕΜΑ55ο ∆ιαγραφές και εγγραφές στους δηµοτικούς σταθµούς της διεύθυνσης παιδικών 
σταθµών. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Παιδικών Σταθµών 

 

ΘΕΜΑ56ο Παραχώρηση της αίθουσας Μ. Αναγνωστάκης του ∆ηµαρχείου Θεσσαλονίκης 
στις 04/04/2019 στην Αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία (ΜΚΟ) µε την επωνυµία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για την διοργάνωση ηµερίδας. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων  

 

ΘΕΜΑ57ο Παραχώρηση της αίθουσας Μ. Αναγνωστάκης του ∆ηµαρχείου Θεσσαλονίκης 
στις 08/04/2019 στην εταιρεία µε την επωνυµία ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΕΜΜ.-ΣΚΥΦΑΣ ΑΘ. 
ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ και διακριτικό τίτλο ΕΝΑΣΤΡΟΝ – Εκδόσεις για την παρουσίαση 
βιβλίου του Νίκου Στέφου µε τίτλο «Ώρα Ελλάδος, Βουκουρέστι....». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ58ο Αντικατάσταση Προέδρου Επιτροπής επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών για 
∆ηµοτικά τέλη και ∆ηµοτικό φόρο Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ59ο Έγκριση ανανέωσης της δωρεάν παραχώρησης στην Αστική µη κερδοσκοπική 
εταιρεία «Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων & προαγωγής της ψυχοκοινωνικής 
υγείας» µε τον διακριτικό τίτλο «ΣΕΙΡΙΟΣ» του 1ου ορόφου 92,90 τ.µ. και 3ου 
ορόφου 110,41 τ.µ., στο κτίριο επί της οδού Σπύρου Μουστακλή 1 – Τριανδρία 
Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ60ο Παράταση της δωρεάν παραχώρησης δύο δηµοτικών καταστηµάτων (10 και 11) 
της Λαϊκής Αγοράς Βαρδαρίου στην οδό Ειρήνης 4 – Βαρδάρι, στο σωµατείο µε 
την επωνυµία «Ναρκοµανείς Ανώνυµοι», για την στέγαση των υπηρεσιών του 
στη Βόρεια Ελλάδα. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 
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ΘΕΜΑ61ο ∆ιόρθωση της υπ’ αρ. 270/18-2-2019 Α∆Σ περί παράτασης της µίσθωσης του 
ακινήτου, όπου στεγάζεται το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της Ε΄ ∆ηµοτικής 
Κοινότητας (ΚΕΠ 0236). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ62ο Επιβολή προστίµου για προβολή υπαίθριας διαφήµισης µε τοποθέτηση 
ενδεικτικού προσδιοριστικού (διαφηµιστικού) µέσου. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ63ο ∆ιαγραφές από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους τελών επί των 
ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκέδασης κλπ, συνολικού ποσού 3.841,29 € 
(2.233,31 € τέλος 0,5% και 1.607,98 € πρόστιµο)». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ64ο Έγκριση 1ης αναµόρφωσης του τακτικού προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2019 της Κ.Ε.∆Η.Θ. 

Εισηγητής  Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.∆Η.Θ.) 

 

ΘΕΜΑ65ο Ορισµός αντικαταστάτη του κ. Εφραίµ Κυριζίδη, ως µέλους της µειοψηφίας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της επιχείρησης ειδικού 
σκοπού µε την επωνυµία ∆ηµοτική Εταιρία Πληροφόρησης Θεάµατος και 
Επικοινωνίας (∆ΕΠΘΕ) ∆ήµου Θεσσαλονίκης, λόγω ανεξαρτητοποίησης αυτού. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

 

ΘΕΜΑ66ο 1. Ορισµός της κας Μπαχτσεβάνα Παναγιώτας, ως µέλους της πλειοψηφίας, από 
αναπληρωµατικό σε τακτικό µέλος του ΝΠ∆∆ «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου Θεσσαλονίκης» και της κας Αγαθαγγελίδου Μαρίας, ως 
µέλους της µειοψηφίας, από τακτικό σε αναπληρωµατικό µέλος. 2. Ορισµός 
αντικαταστάτη της κας Αβραµίδου Στέλλας, ως µέλους της µειοψηφίας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ∆∆, λόγω 
ανεξαρτητοποίησης αυτής. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

 

ΘΕΜΑ67ο Τροποποίηση της υπ’ αρ. 1443/16-10-2018 Α∆Σ που αφορά: «Έγκριση 
Προγραµµατισµού Εκδηλώσεων – ∆ράσεων Β΄ εξαµήνου 2019 και σχετικής 
δαπάνης της επιτροπής Πολιτισµού & Εκπαίδευσης της Β΄ ∆ηµοτικής 
Κοινότητας» ως προς τον ενδεικτικό προϋπολογισµό και το ύψος της δαπάνης 
των ξεναγήσεων». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Β΄ ∆ηµ. Κοινότητα) 
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ΘΕΜΑ68ο Έγκριση πραγµατοποίησης εκδήλωσης της επιτροπής Πολιτισµού και 
Εκπαίδευσης της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας που αφορά «Συναυλία για φλάουτο 
και πιάνο στη Βίλα Πετρίδη», την Πέµπτη 21/03/2019 και ώρα 20:00, άνευ 
δαπάνης. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Β΄ ∆ηµ. Κοινότητα) 

 

ΘΕΜΑ69ο Έγκριση πραγµατοποίησης εκδηλώσεων - δράσεων της επιτροπής Κοινωνικής 
Πολιτικής και Αλληλεγγύης της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας ως εξής: 1) Ενηµέρωση 
όλων των σχολείων της Β΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας για τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
µαζί µε το Ινστιτούτο Ενδοοικογενειακής Αποκατάστασης (έναρξη 10/04/2019 έως 
τη λήξη του σχολικού έτους), 2) Σεµινάρια για το ΤΕΒΑ στην Β΄ ∆ηµοτική 
Κοινότητα στις 16 και 18 Απριλίου 2019, 3) Συνεργασία Μ.Κ.Ο. για την 
δηµιουργία µαθητικών φροντιστηρίων δωρεάν στην Β΄ ∆ηµοτική Κοινότητα. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Β΄ ∆ηµ. Κοινότητα) 

 

ΘΕΜΑ70ο Έγκριση οργάνωσης εκπαιδευτικού προγράµµατος µε σκοπό την ενηµέρωση 
και ευαισθητοποίηση κυρίως των ωφελούµενων του προγράµµατος ΤΕΒΑ, σε 
συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας, στις 
10-4-2019 στο κτήριο της Κοινότητας. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Γ΄ ∆ηµ. Κοινότητα) 

 

ΘΕΜΑ71ο Τροποποίηση της υπ’ αρ. 362/2019 Α∆Σ µε θέµα «Έγκριση προγραµµατισµού 
τεσσάρων (4) θεµατικών ξεναγήσεων κατά τη διάρκεια του έτους 2019 µε 
ενδεικτική τους δαπάνη», λόγω νέας διαµόρφωσης της ενδεικτικής δαπάνης και 
του αριθµού των ξεναγήσεων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Γ΄ ∆ηµ. Κοινότητα) 

 

ΘΕΜΑ72ο Έγκριση πραγµατοποίησης έκθεσης ζωγραφικής του ζωγράφου Μιχαήλ 
Βακαλούδη µε θέµα «Παίζοντας παραδοσιακά παιχνίδια» σε εκθεσιακό χώρο του 
Κέντρου Πολιτισµού Τούµπας σε συνεργασία µε το Παιδικό Μουσείο 
Θεσσαλονίκης και το διάστηµα από 02/05 έως 31/05/2019. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (∆΄ ∆ηµ. Κοινότητα) 

 

ΘΕΜΑ73ο Έγκριση µουσικής εκδήλωσης «Το θείον Πάθος» µε τις χορωδίες του Ιερού Ναού 
Αναλήψεως, Αγίου Ελευθερίου, Αγίου Φωτίου καθώς και οι Πρωτοψάλτες των 
Ιερών ναών αυτών. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 17 Απριλίου 2019 και 
ώρα 19:00. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Ε΄ ∆ηµ. Κοινότητα) 
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ΘΕΜΑ74ο Τροποποίηση της υπ’ αρ. 585/2018 Α∆Σ που αφορά στην «έγκριση 
προγραµµατισµού εκδηλώσεων – δράσεων για το έτος 2019 και σχετικής 
δαπάνης της Ε΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας», ως προς την µείωση του αριθµού των 
ξεναγήσεων και της σχετικής δαπάνης αυτών. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Ε΄ ∆ηµ. Κοινότητα) 

 

ΘΕΜΑ75ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν για τις 
ανάγκες της συµµετοχής του Τµήµατος Τουρισµού στην 29 DETROP – ∆ΕΘ στο 
πλαίσιο του 9ου Thessaloniki Food Festival. 

Εισηγητής ∆ιεύθυνση Πολιτισµού – Τουρισµού 

 

ΘΕΜΑ76ο Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής κωδικών πρόσβασης στην 
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων «Συνδροµή Ιδιωτικό & ∆ηµόσιο ∆ίκαιο sakkoulas-
online.gr» της εταιρείας ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΣΑΚΚΟΥΛΑΣ Α.Ε. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΝΟΜΙΚΩΝ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ,  CD-ROM, ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης  

 

ΘΕΜΑ77ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής – τµηµατικής παραλαβής διενεργηθείσας 
δαπάνης παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης και 
Αθλητισµού. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού 

 

ΘΕΜΑ78ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παλαβής διενεργηθείσας δαπάνης παροχής 
υπηρεσίας του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

 

ΘΕΜΑ79ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής διενεργηθείσας δαπάνης παροχής 
υπηρεσιών διοργάνωσης της εκδήλωσης «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2019» Γ΄ ∆ηµοτικής 
Κοινότητας. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Γ΄ ∆ηµ. Κοινότητα) 

 

ΘΕΜΑ80ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής διενεργηθείσας δαπάνης παροχής 
υπηρεσιών της διοργάνωσης εκδήλωσης την Καθαρά ∆ευτέρα «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 
2019» της ∆΄ ∆ηµοτικής Κοινότητας. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (∆΄ ∆ηµ. Κοινότητα) 

 

ΘΕΜΑ81ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών διοργάνωσης της 
εκδήλωσης «ΚΟΥΛΟΥΜΑ 2019». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Ε΄ ∆ηµ. Κοινότητα) 
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ΘΕΜΑ82ο Έγκριση πρωτοκόλλων Παραλαβής της ∆ιεύθυνσης Υποστήριξης Πολιτικών 
Οργάνων (∆ηµοτική Ενότητα Τριανδρίας) (Αρ. Πρωτ. 27268/153/2019, 
28945/180/2019) 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (∆ηµοτική Ενότητα 

Τριανδρίας) 

 

ΘΕΜΑ83ο Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής και παρακολούθησης 
παρεχόµενων υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχηµάτων ∆ήµου Θεσσαλονίκης από 
την εταιρεία «AUTOVISION SAKAR AE». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων 

 

ΘΕΜΑ84ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και 
∆ηµόσιας Υγείας. (Αρ. Πρωτ. Εισήγησεων: 27212/1685/2019, 28728/1852/2019) 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

 

ΘΕΜΑ85ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της ∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακού 
Προγραµµατισµού & Συστηµάτων Τ.Π.Ε. (Αρ. Πρωτ. Εισηγήσεων: 
29100/633/2019, 29094/632/2019) 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού & Συστηµάτων Τ.Π.Ε. 

 

 

  

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

Simon Bensasson – Chimchi 

 


