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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Θεσσαλονίκη:     11-07-2019 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ     Αρ. Πρωτ:  78064/2734 

 

∆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 21η συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θεσσαλονίκης-
που θα γίνει στις 15-07-2019, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16.00 στο ∆ηµαρχιακό Μέγαρο 
(αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου), βάσει του άρθρου 65 παρ. 5 του Ν. 
3852/2010, όπως συµπληρώθηκε από τον Ν. 4257/2014  αρθρ.1 παρ. 2, λόγω του 
κατεπείγοντος χαρακτήρα των παρακάτω θεµάτων της ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ: 
 
 

 
Επικύρωση πρακτικών α) της από 10-06-2019 Συνεδρίασης, β) της από 19-06-2019 Ειδικής 
Συνεδρίασης, γ) της από 24-06-2019 Ειδικής Συνεδρίασης, δ) της από 24-06-2019 
Συνεδρίασης, ε) της από 03-07-2019 Ειδικής Συνεδρίασης, στ) της από 04-07-2019 Ειδικής 
Συνεδρίασης και ζ) της από 05-07-2019 Ειδικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 

 
 
 
ΘΕΜΑ1ο Ενηµέρωση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε τους ελέγχους και τις δράσεις 

που διενήργησε το Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου κατά το Β΄ εξάµηνο του 
έτους 2018 και το A΄ εξάµηνο του  έτους  2019,  σύµφωνα µε την παρ. 2 του 
άρθρου 7 του Ο.Ε.Υ 

Εισηγητής Αυτοτελές Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

ΘΕΜΑ2ο Έγκριση κατασκευής φρεατίου εισαγωγής αέρα στο Φ95, στη συµβολή των 
οδών Κατσιµίδη – Κωνσταντινουπόλεως (χώρος πρασίνου), όπως προβλέπεται 
από τη σχετική σύµβαση εκτέλεσης του έργου: Κατασκευή 2ου κλάδου κεντρικού 
αποχετευτικού αγωγού (Κ.Α.Α.) Θεσσαλονίκης από φρεάτιο 50Ν έως 
εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Λ.Θ.). Κύριος του έργου 
είναι η Ε.Υ.∆.Ε . Μακεδονίας – Τµήµα Κατασκευής έργων Θεσσαλονίκης (Ε.Υ.∆.Ε. 
Μακ./ΤΚΕ Θεσ/νίκης) 

Εισηγητής  ∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος 
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ΘΕΜΑ3ο Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 
«Ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων και πεζοδροµίων Άνω Πόλης», µε αρ. 
µελέτης 48/2017 και π.δ. 670.000,00 €. 

Εισηγητής ∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων 

 

ΘΕΜΑ4ο Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου 
«Συντήρηση Πεζοδροµίων και Πεζοδρόµων», µε αριθ. µελέτης 47/2017 

Εισηγητής ∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων 

 

ΘΕΜΑ5ο Έγκριση αποδοχής επιχορήγησης συνολικού ποσού 1.979.500 € από το 
πρόγραµµα ΦΙΛΟ∆ΗΜΟΣ ΙΙ 

Εισηγητής  ∆/νση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών  

 

ΘΕΜΑ6ο Σύναψη Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 
την υλοποίηση του έργου “Πάρκο ΑµεΑ για όλους” σε έκταση που έχει 
παραχωρηθεί δωρεάν στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης από το Υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Ο.Τ. 310α µεταξύ των 
οδών Γρ. Λαµπράκη- Παυσιλίπου- Ολυµπίας, στην περιοχή της Μαλακοπής Άνω 
Τούµπας   

Εισηγητής  ∆/νση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών Μελετών 

 

ΘΕΜΑ7ο Έγκριση παράτασης της δράσης «KEEP ON MOOVING» που αφορά στη 
συλλογή και εκποίηση για ανακύκλωση πλαστικών πωµάτων συσκευασιών 
(καπακιών) για την προµήθεια αναπηρικών αµαξιδίων από το ∆ήµο 
Θεσσαλονίκης.  

Εισηγητής  ∆/νση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων 

 

ΘΕΜΑ8ο Έγκριση παράτασης του συµβατικού χρόνου της τµηµατικής παράδοσης των 
πρώτων είκοσι (20) υπόγειων συστηµάτων κάδων κατά τρεις (3) µήνες, χωρίς 
παράταση του συνολικού συµβατικού χρόνου παράδοσης των εννέα (9) µηνών, 
που αφορά την « Προµήθεια και τοποθέτηση ογδόντα (80) υπόγειων 
συστηµάτων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριµµάτων του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης » συνολικής δαπάνης 1.254.681,60 € συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α. 

Εισηγητής  ∆/νση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων 
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ΘΕΜΑ9ο Έγκριση οριστικού Πρωτοκόλλου Παραλαβής Παρεχόµενων Υπηρεσιών 
Επισκευής Οχηµάτων από την εταιρεία «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε» 

Εισηγητής  ∆/νση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων 

 

ΘΕΜΑ10ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου 
«ΑΝΑΠΛΑΣΗ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ  ΑΓΙΟΥ  ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ 

Εισηγητής  ∆/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων   

 

ΘΕΜΑ11ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ης Συµπληρωµατικής 
Σύµβασης του έργου: «Κατεδάφιση επικίνδυνων και ρυµοτοµούµενων κτισµάτων  
∆.Θ» 

Εισηγητής  ∆/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων   

 

ΘΕΜΑ12ο Παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Λειτουργούντων 
Αφοδευτηρίων» 

Εισηγητής  ∆/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων   

 

ΘΕΜΑ13ο Παράταση της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή - συντήρηση - 
αναβάθµιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων ∆ηµαρχιακού Μεγάρου και µεγάλων έργων 
∆ήµου Θεσσαλονίκης έτους 2016» 

Εισηγητής  ∆/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων   

 

ΘΕΜΑ14ο Παράταση συνολικής προθεσµίας εκτέλεσης του Έργου «Κατασκευή νέων 
παιδικών χαρών Ευαγόρα και Κορίνθου» 

Εισηγητής  ∆/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων   

 

ΘΕΜΑ15ο Έγκριση  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου 
Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του Έργου 
«Κατασκευή νέων παιδικών χαρών Ευαγόρα και Κορίνθου» 

Εισηγητής  ∆/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων   

 

ΘΕΜΑ16ο Έγκριση γενόµενης µετάβασης του Αντιδηµάρχου Αστικής Ανθεκτικότητας και 
Αναπτυξιακών Προγραµµάτων Γιώργου ∆ηµαρέλου στο Ρόττερνταµ της 
Ολλανδίας, στις 8-12 Ιουλίου 2019. 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων και ∆ιεθνών Σχέσεων 
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ΘΕΜΑ17ο Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της Αγιορειτικής Εστίας  

Εισηγητής  Αγιορειτική Εστία 

 

ΘΕΜΑ18ο Επανεπιβολή χαρακτηρισµού κοινοχρήστου χώρου, φερόµενης ιδιοκτησίας 
Στυλιανής και Νικολάου Τσιτσιγιώργη, στην συµβολή των οδών Στρωµνίτσης- 
Μελενίκου και Αδ. Κοραή (περιοχή Βούλγαρη) του ∆ήµου Θεσσαλονίκης σε 
συµµόρφωση προς την υπ’ αριθ. 2363/ 2014 δικαστική απόφαση 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ19ο Τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου για την επανεπιβολή της ρυµοτοµικής 
απαλλοτρίωσης σε ακίνητο, στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Ρ. Φεραίου, 
Αχ. Σαµοθράκη, Θ. Σακελλαρίδη και ∆ελφών (Β.Ο.∆.), σε συµµόρφωση προς τις 
µε αρ. 856/1991 & 3317/2011 Αποφάσεις ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
και την µε αρ. 1375/2017 Απόφαση ΣτΕ 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ20ο Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
για τον καθορισµό  τµήµατος της οδού Αγίου Μηνά µεταξύ των οδών Ελ. 
Βενιζέλου και Ίωνος ∆ραγούµη ως πεζόδροµου 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ21ο Τροποποίηση του ρυµοτοµικού σχεδίου για την επανεπιβολή της ρυµοτοµικής 
δέσµευσης σε ακίνητο στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Ευβοίας- 
Κυθήρων- Μήλου- Αιγίνης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, σε συµµόρφωση προς την 
υπ’αριθ. 2480/2015 απόφαση ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ22ο Τροποποίηση του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
για τον καθορισµό τµήµατος της οδού Αποστόλου Παύλου, µεταξύ των οδών 
Κασσάνδρου και Αγίου ∆ηµητρίου, ως πεζόδροµου 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  

 

ΘΕΜΑ23ο Βεβαίωση πολεοδοµικής αναγκαιότητας για την επανεπιβολή της ρυµοτοµίας σε 
κοινόχρηστου χαρακτήρα ακίνητο και έγκριση υποβολής αιτήµατος για τη 
χρηµατοδότηση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης από το Πράσινο Ταµείο του Υ.Π.ΕΝ. 
για την απαλλοτρίωσή του, φερόµενης ιδιοκτησίας κ.κ. Σπύρου και Ιωάννη 
Ελευθεριάδη στο Ο.Τ. που περικλείεται από τις οδούς Περδίκα, Κλεάνθους, 
Πάρνηθος και Υµηττού, κατόπιν της υπ’ αριθµ. 229/2005 απόφασης του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  
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ΘΕΜΑ24ο Βεβαίωση πολεοδοµικής αναγκαιότητας για την επανεπιβολή ρυµοτοµικής 
απαλλοτρίωσης σε ακίνητο στο Ο.Τ. 105 της Άνω Πόλης Θεσσαλονίκης, που 
περικλείεται από τις οδούς Κάστορος, ανωνύµου πεζοδρόµου, Ηγουµένου και 
Κρατινού, σε συµµόρφωση προς την υπ’ αριθµ. 2772/2017 απόφαση του 
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και έγκριση υποβολής αιτήµατος για τη 
χρηµατοδότηση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης από το Πράσινο Ταµείο του Υ.Π.ΕΝ. 
για την απαλλοτρίωσή του, φερόµενης ιδιοκτησίας Γαρταγάνη Άγι – Σάββα 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ25ο Βεβαίωση πολεοδοµικής αναγκαιότητας για την επανεπιβολή της ρυµοτοµίας, σε 
συµµόρφωση προς την υπ’ αριθ. 3087/ 2011 δικαστική απόφαση, σε ακίνητο 
κοινόχρηστου χαρακτήρα φερόµενης ιδιοκτησίας κ.κ. Αντωνίου Καµπόσου, 
Όλγας Κούρφαλη, Θεόδωρου Κιοσσέ κλπ (επί συνόλω (11) φερ. ιδιοκτητών 
βάσει της δικαστικής απόφασης), στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Πύλης του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης, εντός του ΚΧ 131 και έγκριση υποβολής αιτήµατος για τη 
χρηµατοδότηση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υ.Π.ΕΝ. 
για την απαλλοτρίωση του ακινήτου 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ26ο Περιοριστικά µέτρα κυκλοφορίας σε τµήµατα των οδών ∆αγκλή, ∆ιαλέττη, 
∆εσπεραί, Μανουσογιαννάκη, ∆ηµ. Μαργαρίτη, Γ. Θεοτοκά και Νικοτσάρα, για 
την  εκτέλεση του έργου "Ανάπλαση οδών ∆αγκλή, ∆ιαλέττη, ∆εσπεραί” 

Εισηγητής  Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

 

ΘΕΜΑ27ο ∆ιόρθωση της υπ’ αρ. 912/24-06-2019 απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 
αφορά στην συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών «Κατασκηνώσεις ΑµεΑ 
2019» π.δ. 29.260,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 24% 

Εισηγητής  ∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης  

 

ΘΕΜΑ28ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για τον ηλεκτρονικό 
ανοικτό διαγωνισµό για την «Προµήθεια Τροφίµων και Βασικής Υλικής 
Συνδροµής» στο «Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και 
Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», π.δ. 149.275,51 €, συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α. 13% και 24%. 

Εισηγητής  ∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης  

 

ΘΕΜΑ29ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής για τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό 
διαγωνισµό για την «Ασφάλιση οχηµάτων, µηχανηµάτων έργου, 
ακινήτων, µέρους του εξοπλισµού και έργων τέχνης του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης, π.δ. 914.913,38 €, για είκοσι τέσσερις µήνες 

Εισηγητής  ∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης  
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ΘΕΜΑ30ο Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής για τον 
ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισµό για την «Προµήθεια εντύπων 
λειτουργικών και καλλιτεχνικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
∆ήµου, για το Β΄  εξάµηνο 2019 – Α΄  εξάµηνο 2020», π.δ. 189.968,10 €, 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Εισηγητής  ∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης  

 

ΘΕΜΑ31ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής για τον συνοπτικό διαγωνισµό για την 
«Μίσθωση δωµατίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του πολεοδοµικού  
συγκροτήµατος, για τη φιλοξενία φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών στο  
πλαίσιο πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, προϋπολογισθείσας  
δαπάνης 76.750,00 € συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., για τις ανάγκες των  
Υπηρεσιών του ∆ήµου. 

Εισηγητής  ∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης  

 

ΘΕΜΑ32ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής για τον συνοπτικό διαγωνισµό για την 
ανάθεση υπηρεσιών για την παράθεση coffee break και µικρο δεξιώσεων 
(catering) στο πλαίσιο της πραγµατοποίησης διαφόρων εκδηλώσεων των 
υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης προϋπολογισµού συνολικής δαπάνης 
ποσού 21.491,31 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 

Εισηγητής  ∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης  

 

ΘΕΜΑ33ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τον συνοπτικό διαγωνισµό για την 
ανάθεση υπηρεσιών για τη «Στείρωση (συµπεριλαµβανοµένου και κλινικής 
εξέτασης, αιµατολογικό έλεγχο, τεστ λεϊσµανίασης, εµβολιασµό, ένδο και έξω 
αποπαρασίτωση, ηλεκτρονική σήµανση, συµπλήρωση φόρµας µε τα στοιχεία 
του ζώου, µετεγχειριτική νοσηλεία) και την περίθαλψη αδέσποτων ζώων (σκύλο 
– γάτα), στα πλαίσια του Προγράµµατος «Φροντίδα αδέσποτων ζώων» ποσού 
δαπάνης  54.999,95€ συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 24 % 

Εισηγητής  ∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης  

 

ΘΕΜΑ34ο Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής για το  συνοπτικό διαγωνισµό που αφορά 
στην  “Προµήθεια Αθλητικού Εξοπλισµού για τις ανάγκες της ∆/νσης 
Εκπαίδευσης και Αθλητισµού του ∆ήµου Θεσσαλονίκης,  π.δ. 35.625,20 € 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Εισηγητής  ∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης  
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ΘΕΜΑ35ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής ανά ∆ιεύθυνση, για τον συνοπτικό 
διαγωνισµό που αφορά στην «ανάθεση υπηρεσιών µετάφρασης ξενόγλωσσων 
κειµένων, ταυτόχρονης και επακόλουθης διερµηνείας και µεταφράσεις – 
υπερτιτλισµοί του ∆ήµου Θεσσαλονίκης,  π.δ. 35.161,07 € 

Εισηγητής  ∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης  

 

ΘΕΜΑ36ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για τον συνοπτικό διαγωνισµό για την 
ανάθεση υπηρεσιών για τη «Φιλοξενία αδέσποτων σκύλων στα πλαίσια του 
Προγράµµατος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», 
προϋπολογισµού δαπάνης 34.999,74 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%. 

Εισηγητής  ∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης  

 

ΘΕΜΑ37ο Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής για τον συνοπτικό διαγωνισµό για την 
«προµήθεια αεροπορικών εισιτηρίων και ανάθεση ξεναγήσεων σε πρακτορεία 
ταξιδιών, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
προϋπολογισµού δαπάνης 58.139,44 € συµπεριλαµβανοµένου 24% Φ.Π.Α 

Εισηγητής  ∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης  

 

ΘΕΜΑ38ο Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για τον συνοπτικό 
διαγωνισµό που αφορά στην «Υποστήριξη απρόσκοπτης, ασφαλούς και 
αποδοτικής λειτουργίας των Κεντρικών Υποδοµών Πληροφορικής του ∆.Θ.», 
π.δ. 72.168,00 € 

Εισηγητής ∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης  

 

ΘΕΜΑ39ο Υπαγωγή οφειλετών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στη ρύθµιση οφειλών του Ν. 
4611/2019 

Εισηγητής∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης  

 

ΘΕΜΑ40ο Έγκριση παραχώρησης οικογενειακού τάφου στον ΜΠΙΛΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ 

Εισηγητής  Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων 

 

ΘΕΜΑ41ο Α.Έγκριση καλλιτεχνικού προγράµµατος των 54ων ∆ηµητρίων, προφεστιβαλικών 
και παράλληλων εκδηλώσεων .  Β.  Έγκριση µίσθωσης χώρων (Θέατρο Αυλαία, 
ΚΘΒΕ, Μέγαρο Μουσικής) για την υλοποίηση του προγράµµατος των 54ων 
∆ηµητρίων.  

Εισηγητής  ∆/νση Πολιτισµού – Τουρισµού  
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ΘΕΜΑ42ο Έγκριση Υποβολής Πρότασης - Αίτησης Συµµετοχής του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 
στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» (ΕΠ 
ΑΝΑ∆ ∆ΒΜ) 2014-2020 και τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα 
(ΠΕΠ) 2014 – 2020, µε τίτλο δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελµατικής Ζωής 2019 - 2020 

Εισηγητής  ∆/νση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

 

ΘΕΜΑ43ο Έγκριση τροποποίησης της ενταγµένης πράξης «Ενεργειακή Αναβάθµιση και 
Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στο Σχολικό 

Συγκρότηµα επί της Οδού Κλεάνθους 30, Κάτω Τούµπα, ∆ήµου Θεσσαλονίκης» 
(MIS 5029647) 

Εισηγητής  ∆/νση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών  

 

ΘΕΜΑ44ο Έγκριση Ισολογισµού 7ης διαχειριστικής χρήσης (1 Ιανουαρίου 2018 έως 31 
∆εκεµβρίου 2018) 

Εισηγητής  Οργανισµός Βρεφονηπιακής, Παιδικής και Οικογενειακής Μέριµνας 

(Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ.) ∆ήµου Θεσσαλονίκης  

 

ΘΕΜΑ45ο Έγκριση Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. “Σχολική 
Επιτροπή  Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Θεσσαλονίκης” για τον 
Οικονοµικό Απολογισµό του Οικονοµικού Έτους 2018 

Εισηγητής  ∆/νση Εκπαίδευσης – Αθλητισµού  ( ∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας) 

 

ΘΕΜΑ46ο Έγκριση Απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. “Σχολική 
Επιτροπή  ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου Θεσσαλονίκης” για τον 
Οικονοµικό Απολογισµό του Οικονοµικού Έτους 2018 

Εισηγητής  ∆/νση Εκπαίδευσης – Αθλητισµού (∆ηµοτική Επιτροπή Παιδείας) 

 

ΘΕΜΑ47ο Επιστροφή αχρεωστήτως ληφθέντων προνοιακών επιδοµάτων 

Εισηγητής  ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας  
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ΘΕΜΑ48ο Έγκριση παράτασης Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Πράξης          
«Αποκεντρωµένες Προµήθειες Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής, 
∆ιοικητικές ∆απάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019» Προµήθειες 
Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής, ∆ιοικητικές ∆απάνες και Παροχή 
Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019» που Συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους  Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) (Απόφαση Ένταξης µε 
Α.Π. 626/13-6-2018). 

Εισηγητής  ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας 

 

ΘΕΜΑ49ο Τροποποίηση της  Απόφασης Ένταξης   της  Πράξης «∆οµή παροχής βασικών 
αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου. Κοινωνικό Φαρµακείο 
∆ήµου Θεσσαλονίκης» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001658, στο Ε.Π. «Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020  

Εισηγητής  ∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας  

 

ΘΕΜΑ50ο ∆ιόρθωση της υπ’ αρ. 856/2019 Α∆Σ, που αφορά οφειλές τροφείων σχολικής 
χρονιάς 2018-2019 σε ∆ηµοτικούς Παιδικούς Σταθµούς, ως προς τον πίνακα της 
πρότασης απόφασης  

Εισηγητής  ∆/νση Παιδικών Σταθµών 

 

ΘΕΜΑ51ο Έγκριση πρακτικών της Α΄ Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών 
∆ιαφορών µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2019  

Εισηγητής  ∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων  

 

ΘΕΜΑ52ο Επιβολή προστίµου για προβολή υπαίθριας διαφήµισης µε τοποθέτηση 
ενδεικτικών – προσδιοριστικών διαφηµιστικών µέσων σε κολώνες 
ηλεκτροφωτισµού  

Εισηγητής  ∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ53ο Ορθή επανάληψη της υπ’ αρ. 880/10-09-2019 Α∆Σ που αφορά στη διαγραφή από 
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους από τέλη και πρόστιµα για χρήση 
κοινόχρηστου χώρου.   

Εισηγητής  ∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων 

 

ΘΕΜΑ54ο ∆ιαγραφή από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους εσόδων από εκµετάλλευση 
άδειας περιπτέρου ποσού 2.301,89 € 

Εισηγητής    ∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων  
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ΘΕΜΑ55ο Τροποποίηση της υπ’ αρ. 740/22-4-2019 Α∆Σ και της υπ’ αρ. 38964/10974/01-04-
2019 αντίστοιχης εισήγησης τροποποίησης που αφορούν διαγραφή οφειλής 
από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους  του ∆ήµου Θεσσαλονίκης  

Εισηγητής    ∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων  

 

ΘΕΜΑ56ο ∆ιαγραφές οφειλών από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης. (Αρ. Πρωτ. Εισηγήσεων: 71994/20671/2019, 71979/20636/2019, 
73142/20952/2019, 76956/22383/2019, 74291/21546/2019, 74285/21545/2019, 
71988/20644/2019, 71990/20666/2019, 75016/21652/2019) 

Εισηγητής    ∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων  

 

ΘΕΜΑ57ο Έγκριση κατάταξης των αιτήσεων βάσει µοριοδότησης, για τη φιλοξενία παιδιών 
στους ∆ηµοτικούς Βερφονηπιακούς Σταθµούς «ΚΩΛΕΤΤΗ», «ΘΕΑΓΕΝΟΥΣ 
ΧΑΡΙΣΗ», «Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ», «ΠΑΝΟΡΑΜΑ», «ΦΩΚΑ», «ΘΕΡΜΗΣ», 
«∆ΙΟΓΕΝΟΥΣ», «ΑΝΩ ΠΟΛΗΣ», «ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ», «ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ», 
«ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ», «ΠΑΤΡΩΝ», «ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ», «ΧΑΡΙΛΑΟΥ», «ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ»,  

Εισηγητής  ∆/νση Παιδικών Σταθµών  

 

  Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

Simon Bensasson – Chimchi 

 


