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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Θεσσαλονίκη:     11-04-2019 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Αρ. Πρωτ:  43089/1574 

 

∆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 10η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης 

που θα γίνει στις 15 Απριλίου 2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 15:00 στο ∆ηµαρχιακό 
Μέγαρο (αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) για λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέµατα ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 
 

 
Επικύρωση πρακτικών της από 04-03-2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 
 
ΘΕΜΑ1ο Έγκριση και παραλαβή παραδοτέων του Β2 Σταδίου της Μελέτης Αναθεώρησης 

του Γενικού Πολεοδοµικού Σχεδίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ2ο 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 

 

ΘΕΜΑ3ο Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου 
«Κατασκευή Θυλάκων κάδων αποκοµιδής και ανακύκλωσης», µε αριθµό µελέτης 
39/2015 και π.δ. 500.000,00 €. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων 
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ΘΕΜΑ4ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τον ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό 
διαγωνισµό που αφορά στην «προµήθεια και τοποθέτηση ογδόντα (80) 
υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης π.δ. 1.306.960,00 €. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ5ο Έγκριση α) Οικονοµικής ενίσχυσης της Χριστιανικής Αδελφότητας Νέων 
Θεσσαλονίκης (Χ.Α.Ν.Θ) για τη διοργάνωση 1) Κολυµβητικών Αγώνων 
''ΝΙΟΒΕΙΑ'' και 2) Τουρνουά Μπάσκετ 3on 3streetball και β) εξειδίκευση 
πίστωσης ποσού εννιά χιλιάδων  ευρώ (9.000,00 €)  

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού 

 

ΘΕΜΑ6ο Εξειδίκευση πίστωσης 1.480,00 € για τη µετάβαση του ∆ηµάρχου Γιάννη 
Μπουτάρη στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ στις 1-4 Μαΐου 2019. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 

 

ΘΕΜΑ7ο Εξειδίκευση πίστωσης 1.760,00 € για τη µετάβαση του Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου Simon Bensasson – Chimchi και της Αντιδηµάρχου Οικονοµικών 
Άννας Αγγελίδου – Πολυχρονιάδου στο Άουσβιτς της Πολωνίας, στις 1-3 Μαΐου 
2019. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 

 

ΘΕΜΑ8ο Έγκριση τροποποίησης του υφιστάµενου Κανονισµού Λειτουργίας ∆ηµοτικών 
Κοιµητηρίων. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ9ο Έγκριση κανονισµού λειτουργίας υπαίθριων εµπορικών δραστηριοτήτων για 
διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνηµάτων, χειροτεχνηµάτων και ειδών λαϊκής 
τέχνης. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ10ο Κανονιστική πράξη υπό µορφή κωδικοποιηµένου κειµένου για τον καθορισµό 
ρυθµίσεων και προϋποθέσεων χρήσης κοινοχρήστων χώρων για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισµάτων και εξοπλισµού και την τοποθέτηση εµπορευµάτων. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

 

 

 



3 

ΘΕΜΑ11ο Περιοριστικά µέτρα κυκλοφορίας στις οδούς ∆ηµ. Τζαχείλα, Αναχωρήτου, Ι. 
Παπαρέσκα, Κωνσταντοπούλου, Αράχθου, Νιόπλου και Ζάππα στο Επταπύργιο 
Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του έργου «Α΄ Οµάδα Επειγόντων Έργων Ύδρευσης 
2018». 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ12ο Έγκριση διατήρησης των υφιστάµενων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων για 
απογόρευση της κυκλοφορίας στο τµήµα της οδού Αποστόλου Παύλου, µεταξύ 
των οδών Κασσάνδρου / Ολυµπιάδος και Αγίου ∆ηµητρίου, έως την 
τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου για το χαρακτηρισµό της σε πεζόδροµο. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ13ο α) Ανάκληση της υπ’ αρ. 685/2015 Α∆Σ και β) έγκριση του νέου κανονισµού 
λειτουργίας ∆ηµοτικών Γυµναστηρίων και Αθλητικών Πάρκων. 

Εισηγητής  Οικονοµική Επιτροπή 

 

ΘΕΜΑ14ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΩΝ 
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ» µε Α.24/2015. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 

ΘΕΜΑ15ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου 
«Επείγουσες εργασίες συντήρησης σχολικών κτιρίων ΤΠ». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 

ΘΕΜΑ16ο Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσµίας του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΥΛΗΣ ΜΕ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΤΟ 27ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 

ΘΕΜΑ17ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής τµηµατικής παραλαβής που αφορά στην 
παροχή υπηρεσίας µε τίτλο: «∆ιετής προληπτική και επισκευαστική συντήρηση 
των δύο close control units του computer room του ∆ηµαρχιακού µεγάρου 
Θεσσαλονίκης έτους 2017-2019», της ∆/νσης Κατασκευών & Συντηρήσεων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 

ΘΕΜΑ18ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας υποστήριξης – 
συντήρησης των προγραµµάτων ACE ERP eCM της ∆ιεύθυνσης Κατασκευών και 
Συντηρήσεων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 
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ΘΕΜΑ19ο Έγκριση κοπής 3 επικίνδυνων δέντρων στην αυλή του σχολικού κτιρίου επί της 
οδού Εθνικής Αµύνης 26 και ∆αγκλή. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 

ΘΕΜΑ20ο Παραχώρηση θέσης ολιγόλεπτης στάσης για το ξενοδοχείο «ANTIGON URBAN 
CHIC HOTEL» επί της οδού Αντιγονιδών 15. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων 

 

ΘΕΜΑ21ο Έγκριση του από 27-03-2019 πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών για την 
συντήρηση – υποστήριξη προγράµµατος λογισµισκού της ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης 
Κινητικότητας και ∆ικτύων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων 

 

ΘΕΜΑ22ο Επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών 
Συστηµάτων» πρ. 1.650.000,00 € µε ΦΠΑ της ∆ιεύθυνσης Κατασκευών και 
Συντηρήσεων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 

 

ΘΕΜΑ23ο Επιτροπή προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή 
δενδροδόχων στα πεζοδρόµια του ∆ήµου Θεσσαλονίκης ΤΠ «πρ. 130.000,00 € µε 
Φ.Π.Α. της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 

 

ΘΕΜΑ24ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας υποστήριξης – 
συντήρησης των προγραµµάτων eCM της ∆ιεύθυνσης Αστικού Σχεδιασµού και 
Αρχιτεκτονικών Μελετών. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 

 

ΘΕΜΑ25ο Έγκριση του 1ου Πρωτοκόλλου Παραλαβής του διεθνούς ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών, µε τίτλο: «Κλάδευση και φύτευση 
δένδρων στα δηµοτικά πεζοδρόµια», της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Αστικού 
Περιβάλλοντος. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος 

 

ΘΕΜΑ26ο Έγκριση του 2ου Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών ύψους 37.996,96 €, που 
εκτελέστηκαν από την ανάδοχο «Κ/Ξ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – MATECO ΕΛΛΑΣ 
ΕΠΕ» στο πλαίσιο της σύµβασης παροχής της υπηρεσίας «Συντήρησης πάρκων 
και χώρων πρασίνου» (αρ. Πρωτ. 101952/02-10-2018 (18SYMV003770785 2018-
10-02)). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος 
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ΘΕΜΑ27ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσίας υποστήριξης – 
συντήρησης των προγραµµάτων eCM της ∆ιεύθυνσης ∆ιαχείρισης Αστικού 
Περιβάλλοντος. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος 

 

ΘΕΜΑ28ο Έγκριση της υψοµετρικής µελέτης για τον κοινόχρηστο πεζόδροµο στην περιοχή 
της Ν. Ελβετίας που καθορίστηκε µε τη µε αρ. Πρωτ. 6185/6-8-2015 Απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Α∆ΜΘ (ΦΕΚ 197ΑΑΠ’/2015). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών 

 

ΘΕΜΑ29ο Πολυετής στρατηγικός προγραµµατισµός προσλήψεων τακτικού (µόνιµου και 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου) προσωπικού. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 

 

ΘΕΜΑ30ο Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, περιόδου 2020 – 2023. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ31ο Συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής Παραλαβής και παρακολούθησης (αρ. 221 
ν.4412/16) κατόπιν συνοπτικού διαγωνισµού για την Προµήθεια χηµικού και 
απολυµαντικού υλικού για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου του ∆.Θ., 
π.δ. 39.991,24 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ32ο Απόσυρση, καταστροφή και ανακύκλωση αντικειµένων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ33ο Αποχαρακτηρισµός ποσού 76,91 ευρώ, από τον ταµειακό λογαριασµό «έκτακτα 
ειδικευµένα» και χαρακτηρισµός του στον ταµειακό λογαριασµό «έκτακτα 
ανειδίκευτα έσοδα», στον κα εσόδου 5121.22.81 µε τίτλο «ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟ∆ΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ», του 
προϋπολογισµού  έτους 2019. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ34ο Έγκριση συνδιοργάνωσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και του skywalker.gr της 
δράσης «JobDay». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία 
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ΘΕΜΑ35ο Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αρ. 331/4-3-2019 Απόφασης ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου «Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδρίων, συναντήσεων και 
ανταλλαγών αποστολών στο πλαίσιο της αµφίδροµης επικοινωνίας και 
συνεργασίας µεταξύ των αδελφοποιηµένων πόλεων και των πόλεων µε 
σύµφωνα φιλίας, για το έτος 2019» και επαναδιατύπωση. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 

 

ΘΕΜΑ36ο Τροποποίηση της υπ’ αρ. 255/18-02-2019 Α∆Σ, «Εξειδίκευση πίστωσης 
2.333,01 € για τη δαπάνη που αφορά σε ξεναγήσεις και φιλοξενία σε 
ξενοδοχεία στο πλαίσιο διοργάνωσης συνεδρίων, συναντήσεων και 
διαλέξεων» λόγω τροποποίησης της εξειδίκευσης πίστωσης. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 

 

ΘΕΜΑ37ο Έγκριση µετάβασης του Αντιδηµάρχου Τουριστικής Ανάπτυξης και ∆ιεθνών 
Σχέσεων Σπύρου Πέγκα στο Βερολίνο της Γερµανίας στις 24-26 Απριλίου 2019. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 

 

ΘΕΜΑ38ο Έγκριση µετάβασης του Αντιδηµάρχου Αστικής Ανθεκτικότητας και 
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Γιώργου ∆ηµαρέλου στην Κωνσταντινούπολη της 
Τουρκίας, στις 24-26 Απριλίου 2019. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 

 

ΘΕΜΑ39ο Αποδοχή παραίτησης µέλους από την Επιτροπή επίλυσης φορολογικών 
διαφορών για ∆ηµοτικά τέλη και ∆ηµοτικό Φόρο Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Προέδρου ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου 

 

ΘΕΜΑ40ο Έγκριση πραγµατοποίησης φιλοξενούµενων εκδηλώσεων τον Μάιο 2019 στο 
Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βαφοπουλείου και Πνευµατικών Ιδρυµάτων 

 

ΘΕΜΑ41ο 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 

 

ΘΕΜΑ42ο Έγκριση συνδιοργάνωσης του ∆ιεθνούς Τουρνουά Καλοθοσφαίρισης µε τον Γ.Σ. 
ΗΡΑΚΛΗΣ. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού 
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ΘΕΜΑ43ο Έγκριση συνδιοργάνωσης: α) του 6ου Πανελληνίου πρωταθλήµατος 
σκυταλοδροµιών δρόµου µε τίτλο «Street Relays», που θα πραγµατοποιηθεί  την 
Κυριακή 12 Μαΐου 2019, β) του 6ου φιλανθρωπικού αγώνα δρόµου µε τίτλο «Τρέξε 
χωρίς τερµατισµό», που θα πραγµατοποιηθεί από τις 11 – 13 Οκτωβρίου 2019 
και γ) εξειδίκευση της πίστωσης ποσού τεσσάρων χιλιάδων εννιακοσίων 
ενενήντα επτά ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (4.997,94 €), µε τον 
Ελληνικό Αθλητικό Σύλλογο ΕΡΜΗΣ 1877. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού 

 

ΘΕΜΑ44ο Ίδρυση τµηµάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2019-
2020. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού 

 

ΘΕΜΑ45ο Έγκριση : α) Προγράµµατος  ∆ηµιουργικής   Απασχόλησης Μαθητών του  ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης  κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 2019, β) Πρόσληψης εποχικού 
προσωπικού τριανταοκτώ (38) εκπαιδευτικών, ενός (1) ψυχολόγου, ενός (1) 
νοσηλευτή και δύο (2) υπάλληλων µε ειδικότητα Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού για την υλοποίηση του προγράµµατος. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού 

 

ΘΕΜΑ46ο Έγκριση: α) υλοποίησης προγράµµατος άσκησης για ασθενείς µε χρόνιες 
παθήσεις και β) εξειδίκευσης της πίστωσης ποσού δεκατεσσάρων χιλιάδων  
εννιακοσίων ενενήντα εννέα  ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (14.999,99 €). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού 

 

ΘΕΜΑ47ο Έγκριση α) Οικονοµικής ενίσχυσης του Εκπολιτιστικού Αθλητικού Τµήµατος 
''ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ'' για τη διοργάνωση 1) του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος 
Κολύµβησης παίδων-κορασίδων 2) του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος 
Κολύµβησης “MASTERS” και β) εξειδίκευσης πίστωσης ποσού εννέα χιλιάδων  
ευρώ (9.000,00 €). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού 

 

ΘΕΜΑ48ο Αποδοχή παραίτησης µέλους της Επιτροπής Πολιτισµού. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Πολιτισµού και Τουρισµού 

 

ΘΕΜΑ49ο Έγκριση υπογραφής συµφώνου συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
και του Ν.Π.∆.∆. Κέντρο Πολιτισµού Θεσσαλονίκης. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Πολιτισµού και Τουρισµού 
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ΘΕΜΑ50ο ∆ιοργάνωση τιµητικής εκδήλωσης για τον Μάρκο Μέσκο στο Μουσείο 
Βυζαντινού Πολιτισµού. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Πολιτισµού και Τουρισµού 

 

ΘΕΜΑ51ο Έγκριση παράτασης Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Πράξης 
«Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής, 
∆ιοικητικές ∆απάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» που 
συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους 
(ΤΕΒΑ/FEAD). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

 

ΘΕΜΑ52ο Έγκριση σχεδίου δράσης του σωµατείου «Ελληνικό Παιδικό Χωριό» µε σκοπό 
την επιχορήγησή του. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

 

ΘΕΜΑ53ο Έγκριση Υλοποίησης ∆ράσεων των ∆ηµοτικών Ιατρείων του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης σε συνεργασία µε εθελοντές Πνευµονολόγο και Μαία. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

 

ΘΕΜΑ54ο Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 5.000,00 € χορήγησης οικονοµικών ενισχύσεων σε 
άπορους δηµότες και πολύτεκνους. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

 

ΘΕΜΑ55ο Αίτηµα της ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για χορήγηση οικονοµικής 
ενίσχυσης. 

Εισηγητής  Επιτροπή Κοινωνικής Πολιτικής και Οικονοµικών Ενισχύσεων 

 

ΘΕΜΑ56ο Αποδοχή της ίδιας συµµετοχής του ∆ήµου Θεσσαλονίκης,  για την κάλυψη της 
δαπάνης της διαφοράς που θα προκύψει µετά την δηµοπράτηση του έργου 
«Προσαρµογή των 5 λειτουργούντων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών του 
ΝΠ∆∆ ΟΒΡΕΠΟΜ του ∆. Θεσσαλονίκης που έχουν αδειοδοτηθεί σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία, στις προδιαγραφές του νέου θεσµικού πλαισίου 
αδειοδότησης σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 99/2017», στο ποσό που θα 
υπερβεί τις 250.000,00€ έως και το ύψος της τελικής σύµβασης. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων Τ.Π.Ε. 
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ΘΕΜΑ57ο Έγκριση υποβολής αιτήµατος του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στην ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ V του 
Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηµατοδότησης στο 
πρόγραµµα “ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ” στον Άξονα Προτεραιότητας “Κοινωνικές και 
πολιτιστικές υποδοµές και δραστηριότητες των δήµων” µε Τίτλο “Προµήθεια 
εξοπλισµού, κατασκευή, µεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη 
δηµιουργία ή / και αναβάθµιση στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού 
κοινού των δήµων της χώρας”. 

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

 

ΘΕΜΑ58ο Αποδοχή παραίτησης αναπληρωµατικού λαϊκού µέλους στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης (Κ.Ε.∆Η.Θ.) 
και αντικατάστασή του. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

 

ΘΕΜΑ59ο Σύσταση επιτροπής του άρθρου 70 παρ. 1 περ. ε του Ν. 3852/2010 ως επιτροπή 
εκτίµησης για την εκµίσθωση ακινήτων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, για το έτος 
2019. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

 

ΘΕΜΑ60ο Τροποποίηση της υπ’αρ. 1820/10-12-2018 Α∆Σ που αφορά «Έγκριση διάθεσης 
και ανανέωσης της κάρτας µονίµου κατοίκου των Α΄, Γ΄ και Ε΄ ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων έτους 2019». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων 

 

ΘΕΜΑ61ο Έγκριση πρότασης του Α.Π.Θ. για σχεδιασµό και ανάπτυξη προγραµµάτων 
εκµάθησης ελληνικών παραδοσιακών χορών σε συνεργασία µε την Α΄ ∆ηµοτική 
Κοινότητα. 

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

 

ΘΕΜΑ62ο Ορισµός ηµεροµηνίας πραγµατοποίησης της εκδήλωσης NOW WE MOVE η 
οποία είναι ενταγµένη στον προγραµµατισµό εκδηλώσεων έτους 2019 της Α’  
∆ηµοτικής Κοινότητας. 

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

 

ΘΕΜΑ63ο Ακύρωση της υπ’ αρ. 462/2019 Α∆Σ που αφορά την οργάνωση εκπαιδευτικού 
προγράµµατος µε σκοπό την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση κυρίως των 
ωφελούµενων του προγράµµατος ΤΕΒΑ, σε συνεγασία µε τη ∆ιεύθυνση 
Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων (Γ΄ ∆ηµ. Κοινότητα) 
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ΘΕΜΑ64ο Έγκριση πραγµατοποίησης έκθεσης ψηφιδωτών του Νικολάου Κουκουλίτσα σε 
εκθεσιακό χώρο του Κέντρου Πολιτισµού Τούµπας για το διάστηµα από 10/06 
έως 25/06/2019. 

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

 

ΘΕΜΑ65ο 1η Γιορτή της Άνοιξης στην Γειτονιά της Μπότσαρη: σε συνδιοργάνωση µε τον 
Σύλλογο Γονέων και Κηδεµόνων του 89ου ∆ηµοτικού Σχολείου, την ∆ιεύθυνση του 
89ου ∆ηµοτικού Σχολείου και την Ε΄ ∆ηµοτική Κοινότητα. 

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

 

ΘΕΜΑ66ο Έγκριση υποχρεωτικής αναµόρφωσης του Ο.Π.∆. έτους 2019 του ΝΠ∆∆ 
«Οργανισµός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριµνας 
(Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆.Θ. 

Εισηγητής  ΝΠ∆∆ «Οργανισµός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής 

Μέριµνας (Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆.Θ. 

 

ΘΕΜΑ67ο Έγκριση διαγραφής βεβαιωµένων οφειλών συνολικού ποσού εφτακοσίων 
εξήντα ενός ευρώ και εβδοµήντα δύο λεπτών (761,72 €) σε βάρος οφειλέτη του 
Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων που αφορούν τέλη 
οστεοφύλαξης, λόγω µη ύπαρξης συγγενικής σχέσης µε τους θανόντες. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων 

 

ΘΕΜΑ68ο Ορθή επανάληψη της 285/18-02-2019 Α∆Σ η οποία αφορά στις διαγραφές από 
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων 
κέντρων διασκέδασης κλπ, συνολικού ποσού 2.697,86 € (1.348,93 € τέλος 0,5% & 
5% επί των ακαθαρίστων εσόδων και 1.348,93 € πρόστιµο). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ69ο Έγκριση πρακτικών της Β΄ Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών 
∆ιαφορών του µήνα ΜΑΡΤΙΟΥ 2019. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ70ο Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών που αφορά την εργασία 
διακίνησης µέρους της αλληλογραφίας του ∆.Θ. µε υπηρεσίες ταχυµεταφορών 
Courier. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ιαφάνειας και Εξυπηρέτησης ∆ηµοτών 
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ΘΕΜΑ71ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής κωδικών πρόσβασης στην 
ηλεκτρονική βάση δεδοµένων «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ» της εταιρείας Νοµική Βάση 
Πληροφοριών Ε.Π.Ε. ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ72ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής – τµηµατικής παραλαβής διενεργηθείσας 
δαπάνης παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες της ∆ιεύθυνσης Εκπαίδευσης 
Αθλητισµού. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού 

 

ΘΕΜΑ73ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού και Τουρισµού 
(αρ. Πρωτ. Εισηγήσεων: 42359/1224/2019, 39675/1116/2019, 42832/1238/2019, 
42834/1202/2019, 41485/1151/2019). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Πολιτισµού και Τουρισµού 

 

ΘΕΜΑ74ο Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής τµηµατικής παραλαβής της ∆ιεύθυνσης 
Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας (Αρ. Πρωτ. Εισηγήσεων: 
40649/2579/2019, 42197/2673/2019). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

 

ΘΕΜΑ75ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής της ∆ιεύθυνσης Επιχειρησιακού 
Προγραµµατισµού και Συστηµάτων Τ.Π.Ε. (αρ. Πρωτ. Εισηγήσεων: 
39885/878/2019, 40959/906/2019). 

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

 

ΘΕΜΑ76ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τµήµατος 
∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων (αρ. Πρωτ. Εισηγήσεων: 39314/404/2019, 
42545/440/2019). 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 

 

ΘΕΜΑ77ο Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής της ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και 
∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων (αρ. Πρωτ. Εισηγήσεων: 40767/2501/2019, 
42107/2594/2019, 42868/2606/2019) 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων 
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ΘΕΜΑ78ο ∆ιαγραφές οφειλών από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης. (αρ. Πρωτ. Εισηγήσεων: 39899/11258/2019, 39904/11260/2019, 
41381/11691/2019, 36878/10465/2019, 35664/9692/2019, 38947/10978/2019, 
38950/10977/2019, 38941/10981/2019, 41760/11884/2019). 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

 

  

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

Simon Bensasson – Chimchi 

 


