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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Θεσσαλονίκη:     20-06-2019 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Αρ. Πρωτ:  69574/2433 

 

∆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 ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 
 
Καλείσθε να προσέλθετε στην 17η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης 

που θα γίνει στις 24 Ιουνίου 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 20-05-2019 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 
 
 
ΘΕΜΑ1ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2019 για χρηµατοδοτούµενα έργα. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων 

 

ΘΕΜΑ2ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2019 για δέκα εγγεγραµµένα έργα και την 
ένταξη δύο νέων έργων της ∆ιεύθυνσης Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων 

 

ΘΕΜΑ3ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ: Ανάπλαση οδού Αποστόλου Παύλου, από 
Κασσάνδρου µέχρι Αγ. ∆ηµητρίου (Τουρκικό Προξενείο) και από Αγ. ∆ηµητρίου 
έως Μαν. Κυριακού». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων 
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ΘΕΜΑ4ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ: Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγίου Μηνά – 
Εβραϊκό Μουσείο και Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Γιαντ Λεζικαρόν – 
Βασιλέως Ηρακλείου». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων 

 

ΘΕΜΑ5ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥ: Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Συναγωγής 
Μοναστηριωτών επί της οδού Συγγρού και Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 
Αρχαιολογικού Μουσείου». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων 

 

ΘΕΜΑ6ο Παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή ορυγµάτων για την 
τοποθέτηση υπόγειων κάδων στο ιστορικό κέντρο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 

ΘΕΜΑ7ο Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Π.Κ.Τ.Ν.Μ.Ε. 
του έργου «Ανακατασκευή και συντήρηση χώρων παιδικών χαρών, ∆Θ» µε 
αριθµό µελέτης 23/2016. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων 

 

ΘΕΜΑ8ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος 2019 µε εγγραφή νέας ένδειξης  λόγω 
ένταξης της πράξης «Αποκατάσταση και επανάχρηση κτιρίου πρώην 16ου 
∆ηµοτικού Σχολείου στην οδό Μητσάκη 1» στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηµατικότητα και Καινοτοµία 2014-2020». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 

 

ΘΕΜΑ9ο Έγκριση του 2ου 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 

 

ΘΕΜΑ10ο Έγκριση του 3ου Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υπηρεσιών ύψους 122.055,00 €, 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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ΘΕΜΑ11ο Α) Έγκριση πραγµατοποίησης εκδηλώσεων, µε στόχο την προώθηση της 
ανακύκλωσης, της καθαριότητας και ευταξίας της πόλης και της προστασίας του 
Περιβάλλοντος στο πλαίσιο της 84ης ∆ιεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης 
(∆.Ε.Θ.),που θα πραγµατοποιηθεί την περίοδο 07-15 Σεπτεµβρίου 2019. Β) 
Εξειδίκευση της πίστωσης ποσού δέκα οκτώ χιλιάδες εξακόσια 
ευρώ(18.600,00€). Γ) Εξουσιοδότηση του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Έργων, 
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, κ. Αθανάσιου Παππά, για την υπογραφή της 
απαιτούµενης αίτησης συµµετοχής στην 84η ∆.Ε.Θ. σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 
2837/19.03.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων 

 

ΘΕΜΑ12ο ∆ωρεάν παραχώρηση χρήσης ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος από τον 
∆ήµο Θεσσαλονίκης προς τον ∆ήµο Τήνου, για χρονικό διάστηµα έως 31-10-
2019. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων 

 

ΘΕΜΑ13ο Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής και παρακολούθησης για την 
εκτέλεση των εργασιών εκκένωσης βόθρων και καθαρισµού φρεατίων της 
∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων από την 
εταιρεία «ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Α. ΚΩΝ/ΝΟΥ, Υ∆ΡΟΑΝΤΛΗΣΗ». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων 

 

ΘΕΜΑ14ο Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής παραλαβής και παρακολούθησης 
για την παροχή υπηρεσιών µέτρησης θορύβου στα όρια του οικοπέδου του 
Σταθµού Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων (Σ.Μ.Α.) του ∆ήµου Θεσσαλονίκης από 
την εταιρεία « ENVA Σύµβουλοι Περιβάλλοντος Ο.Ε.». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων 

 

ΘΕΜΑ15ο Έγκριση απαγόρευσης εισόδου της κυκλοφορίας και στάθµευσης στο τµήµα της 
οδού Αγίου Μηνά µεταξύ των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Ίωνος ∆ραγούµη, 
για την ανάδειξη και προστασία του ευρήµατος των γραµµών του τραµ. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ16ο Περιοριστικά µέτρα κυκλοφορίας για έργο της ΕΥΑΘ στην οδό Μακεδονίας. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ17ο Περιοριστικά µέτρα κυκλοφορίας για έργο της ΕΥΑΘ στις οδούς Πατρ. Ιωακείµ 
και Κυπρίου Χαραλάµπους. 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
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ΘΕΜΑ18ο 2η Τροποποίηση Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (ΟΠ∆) ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, οικονοµικού έτους 2019. 

Εισηγητής  Οικονοµική Επιτροπή 

 

ΘΕΜΑ19ο Έγκριση 4ης αναµόρφωσης προϋπολογισµού του ∆.Θ. οικονοµικού έτους 2019 
µε σκοπό α) την εγγραφή και ενίσχυση νέων ΚΑ εσόδων και εξόδων λόγω 
αποφάσεων ένταξης 2 νέων χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από πόρους 
του ΕΣΠΑ  β) την ενίσχυση ή/και τη µείωση Κ.Α. του σκέλους των εσόδων και 
εξόδων υφισταµένων χρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων από πόρους του 
ΕΣΠΑ και της Ε.Ε. µε σκοπό την περαιτέρω υλοποίησή τους και τη λογιστική 
τακτοποίηση αυτών, ύστερα από την είσπραξη του µεταφερόµενου χρηµατικού 
τους υπολοίπου (ΚΑ 51) κατά το έτος 2019 και την διαµόρφωση των 
πραγµατικών χρεών τους (ΚΑ 81) κατά την 31-12-2018 γ) την ενίσχυση Κ.Α. 
εσόδων  λόγω κατανοµής από τους Κ.Α.Π. έτους 2019 µέσω του ΥΠΕΣ, για την 
κάλυψη δαπανών καταβολής µισθωµάτων των κτιρίων των ΚΕΠ δ) την ενίσχυση 
και τη µείωση λοιπών ΚΑ εξόδων του προϋπολογισµού λόγω εκτάκτων 
περιπτώσεων εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. 

Εισηγητής  Οικονοµική Επιτροπή 

 

ΘΕΜΑ20ο Υπαγωγή οφειλετών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στη ρύθµιση οφειλών του ν. 
4611/2019. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ21ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τον συνοπτικό διαγωνισµό που αφορά 
στην «ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µουσικών οργάνων, αντικειµένων και 
έργων τέχνης, για τις ανάγκες υλοποίησης εκδηλώσεων της ∆ιεύθυνσης 
Πολιτισµού και Τουρισµού και της ∆ιεύθυνσης Βιβλιοθηκών και Μουσείων του 
∆.Θ. π.δ. 50.158,00 €». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ22ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τον συνοπτικό διαγωνισµό για την 
ανάθεση υπηρεσιών «Κατασκηνώσεις ΑµεΑ 2019» π.δ. 29.260,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24%. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης 

 

ΘΕΜΑ23ο Έγκριση αεροπορικής µετάβασης του ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη 
Μπουτάρη στην Αθήνα στις 25-26 Ιουνίου 2019. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 
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ΘΕΜΑ24ο Εξειδίκευση πίστωσης 240,00 € για τη µετάβαση του Αντιδηµάρχου Αστικής 
Ανθεκτικότητας και Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Γιώργου ∆ηµαρέλου στο 
Ρότερνταµ της Ολλανδίας, στις 8-12 Ιουλίου 2019. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 

 

ΘΕΜΑ25ο ∆ιαγραφή βεβαιωµένου συνολικού ποσού 572,00 €, από οφειλές τροφείων 
σχολικής χρονιάς 2018-2019 στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς «Θ. Χαρίση» 
και «Χαριλάου». 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Παιδικών Σταθµών 

 

ΘΕΜΑ26ο ∆ιαγραφές και νέες εγγραφές στους ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς της 
∆ιεύθυνσης Παιδικών Σταθµών. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Παιδικών Σταθµών 

 

ΘΕΜΑ27ο Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηµατοδοτούµενης 
Πρότασης µε τίτλο «interoperable big data Security sYstem for uNified THreat 
managEment in Smart cItieS – SYNTHESIS», (διαλειτουργικό σύστηµα ασφάλειας 
δεδοµένων µεγάλου όγκου για την ενοποιηµένη διαχείριση απειλών σε έξυπνες 
πόλεις), στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Horizon 2020», µε ενδεικτικό 
προϋπολογισµό για το ∆Θ 250.000,00 €. 

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

 

ΘΕΜΑ28ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης µε την Ελληνική Χειρουργική Εταιρία 
Μαστού. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

 

ΘΕΜΑ29ο Έγκριση πραγµατοποίησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων και εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων του Τµήµατος Βαφοπουλείου Πνευµατικού Κέντρου της 
∆ιεύθυνσης Βαφοπουλείου & Πνευµατικών Ιδρυµάτων για το χρονικό διάστηµα 
Σεπτεµβρίου 2019-Ιουνίου 2020, άνευ δαπάνης. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση Βαφοπουλείου και Πνευµατικών Ιδρυµάτων 

 

ΘΕΜΑ30ο Καθορισµός τιµής ζώνης κτισµάτων και οικοπέδων, συντελεστή οικοπέδου (Σ.Ο.) 
και συντελεστή αξιοποίησης οικόπεδου (Σ.Α.Ο.) σε περιοχές όπου δεν έχει 
επεκταθεί ή δεν ισχύει το σύστηµα αντικειµενικού προσδιορισµού. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ31ο Τροποποίηση της 755/22-04-2019 Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ως προς το 
συνολικό ποσό της διαγραφής από 5.061,78 € σε 4.576,67 €. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 
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ΘΕΜΑ32ο Τροποποίηση της υπ’ αρ. 370/2019 Α∆Σ περί ορισµού επιτροπής για την 
καταλληλότητα και επιλογή χώρων για την ανέγερση διδακτηρίων, καθώς και 
χώρων µετά κτιρίων κατάλληλων για στέγαση σχολικών µονάδων ως προς την 
αντικατάσταση µέλους. 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ33ο ∆ιαγραφές οφειλών από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης. (Αρ. Πρωτ. Εισηγήσεων: 67895/19431/2019, 67897/19433/2019, 
66891/19109/2019) 

Εισηγητής  ∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

 

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

Simon Bensasson – Chimchi 

 


