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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΗΝ 29η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
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Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις
20 Αυγούστου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με
θέματα ημερησίας διάταξης τα συνημμένα.
Κοινοποίηση
-Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου
-Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
-Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Γενικού Γραμματέα
-Πρόεδροι Α, Β, Γ, Δ, Ε Δημ Κοινοτήτων και
Δημ. Ενότητας Τριανδρίας
-Γενικοί Διευθυντές
-Όλες οι Δ/νσεις και τα Αυτοτελή Τμήματα
-Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης λοιπών Συλλογικών
και Μονοπρόσωπων Οργάνων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΛΕΚΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 29ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
που θα γίνει την 20 Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00΄.
ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
1)Έγκριση α) της διενέργειας β)των όρων –τεχνικών
προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσίας: “Περισυλλογή και αποτέφρωση
νεκρών αδέσποτων ζώων”, π.δ. 18.896,19€ με ΦΠΑ
και γ) συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
(Α.Π.: 96601/2019)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης )
2)Έγκριση α) της διενέργειας β)των όρων –τεχνικών
προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισμού για την
“προμήθεια πρόσθετων παροχών σε στολές της
Δ/νσης

Δημοτικής

Αστυνομίας

του

Δήμου

Θεσσαλονίκης”, π.δ. 55.889,28€ με ΦΠΑ και γ)
συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
(Α.Π.: 98687/2019)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης )
3)Έγκριση α) της διενέργειας β)των όρων –τεχνικών
προδιαγραφών

του

συνοπτικού

διαγωνισμού

παροχής υπηρεσιών για την “Προληπτική και
επισκευαστική
συγκροτημάτων

συντήρηση
και

κλιματιστικών

ψυκτικών
μονάδων

δημοτικών κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης”, π.δ.
60.990,64€ με ΦΠΑ και γ) συγκρότηση της
επιτροπής διαγωνισμού. (Α.Π.: 98684/2019)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης )

4)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του
δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, μηχανών
γραφείου, μηχανημάτων κλιματισμού και ηχητικών
συστημάτων, για τις ανάγκες Υπηρεσιών του Δήμου
Θεσσαλονίκης, π.δ. 65.274,33€ με ΦΠΑ

και β)

συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
(Α.Π.: 98669/2019)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης )
5)α)Κατάρτιση των όρων και των

τεχνικών

προδιαγραφών

ανοικτού

του

ηλεκτρονικού

δημόσιου

διαγωνισμού για την προμήθεια

βιβλίων και περιοδικών για τις ανάγκες των
υπηρεσιών

του

Δήμου

Θεσσαλονίκης,

π.δ.

85.283,81€ με Φ.Π.Α. 6% και β) συγκρότηση της
επιτροπής διαγωνισμού.(Α.Π: 98736/2019)
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)
6)α)Κατάρτιση

των

όρων

και

των

τεχνικών

προδιαγραφών του δημόσιου διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού

διαγωνισμού για την παροχή

υπηρεσιών

Αναβάθμισης,

Υποστήριξης

Επέκτασης

του

Πληροφοριακού

και

Ολοκληρωμένου,

Συστήματος

Οικονομικών

Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ) του Δήμου Θεσσαλονίκης,
π.δ. 1.295,800,00€ με Φ.Π.Α. και β) συγκρότηση
της επιτροπής διαγωνισμού.
(Α.Π: 98740/2019)
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)
7)α)Κατάρτιση

των όρων και των τεχνικών

προδιαγραφών του δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς
ανοικτού

διαγωνισμού

για

την

προμήθεια

μηχανημάτων έργου/φορτηγών για τις ανάγκες του
Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 427.800,00€ με Φ.Π.Α.
και β) συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού.
(Α.Π: 99097/2019)

(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)
8)Κατάρτιση

όρων

του

δημόσιου

ανοικτού

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του
έργου:«Διαμόρφωση προσβάσεων και ανάδειξη
σημαντικών

δημόσιων

κτιρίων

(δικαστήρια,

Εδμ.Ροστάν)»ΤΠ, π.δ. 1.777,000,00€ με ΦΠΑ (Α.Π:
107044/2019)
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)
9)Επικύρωση των

πρακτικών

αξιολόγησης

α)δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και
β)οικονομικών

προσφορών,

για

την

ανάθεση

εργασιών ηχητικής κάλυψης και μεγαφωνικών
εγκαταστάσεων ενόψει των εορτασμών της 28ης
Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου 2019-2020, π.δ.
6.649,95€ με ΦΠΑ., έπειτα από βελτιωμένη
προσφορά. (Α.Π: 85457/2019 και 107378/2019)
(Πρακτικό)
10)Επικύρωση

του

δικαιολογητικών

πρακτικού

συμμετοχής

και

αξιολόγησης
οικονομικών

προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού

για

την

εκτέλεση

του

έργου

“Διαμόρφωση Καταστήματος για τη λειτουργία
ΚΕΠ στην οδό Λαγκαδά και Καπάτου”, π.δ.
345.000,00€ με ΦΠΑ (Α.Π: 97947/2019)
(Πρακτικό)
11)Επικύρωση των πρακτικών
α)δικαιολογητικών
β)οικονομικών
ανοικτού
“Προμήθεια

και

αξιολόγησης
τεχνικών

προσφορών

ηλεκτρονικού
και

και

του δημόσιου

διαγωνισμού για την

εγκατάσταση

έξυπνων

αισθητήρων μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
μετεωρολογικών

παραμέτρων

στο πλαίσιο των

δράσεων του έργου “AIRTHINGS- Προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων και της ανθεκτικότητας
στην

κλιματική

αλλαγή

μέσω ανάπτυξης

διαδικτυακού περιβάλλοντος μετρήσεων ποιότητας
του αέρα με τεχνολογία αισθητήρων ΙοΤ”,
ευρωπαϊκού

προγράμματος

του

BalkanMed 2014 –

2020, π.δ. 99.000,00€ με ΦΠΑ (Α.Π: 96088/2019
και 105775/2019)
(Πρακτικό)
12)Επικύρωση των πρακτικών
α)δικαιολογητικών

αξιολόγησης

και τεχνικών

και β)

προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού

γιατην

συντήρηση-επισκευή

(επιδιόρθωση βλαβών) και πιστοποίηση λειτουργίας
του εξοπλισμού του Δημοτικού Δικτύου Σταθμών
Ελέγχου

Ατμοσφαιρικής

Ρύπανσης

και

Μετεωρολογικών Παραμέτρων (αναλυτές ελέγχου
αέριας

ρύπανσης,

μηχανογραφική
φιάλες,

μετεωρολογικά

υποδομή,

ηχόμετρα,

αισθητήρια,

ροόμετρα,

βαθμονομητές

βοηθητικού

εξοπλισμού)»,

89.900,00€

με

και

του

έτη,

π.δ.

103128/2019

και

για

ΦΠΑ(Α.Π:

όργανα,

δύο

107810/2019)
(Πρακτικό)
13)α)Επικύρωση

του

πρακτικού

δικαιολογητικών κατακύρωσης

ελέγχου

του δημόσιου

επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την
ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μουσικών
οργάνων, αντικειμένων και έργων τέχνης, για τις
ανάγκες υλοποίησης εκδηλώσεων της

Δ/νσης

Πολιτισμού-Τουρισμού και της Δ/νσης Βιβλιοθηκών
και Μουσείων, π.δ. 50.158,00€

με ΦΠΑ και

β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του
παραπάνω διαγωνισμού. (Α.Π: 106530/2019)
(Πρακτικό)
14)α)Επικύρωση
δικαιολογητικών
ανοικτού

του

πρακτικού

κατακύρωσης

ηλεκτρονικού

του

διαγωνισμού

ελέγχου
δημόσιου
για

την

εκτέλεση του έργου: «Διαμόρφωση σχολικών αυλών
στις

Δ’

και

Ε΄

Δημοτικές

Κοινότητες

με

βιοκλιματικά κριτήρια Τ.Π», π.δ. 2.478.000,00€ με
ΦΠΑ και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος
του παραπάνω διαγωνισμού .(Α.Π: 106708/2019)
(Πρακτικό)
15)α)Επικύρωση

του

δικαιολογητικών

πρακτικού

κατακύρωσης

του

ελέγχου
δημοσίου

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την “Προμήθεια χαρτιού, γραφικής ύλης και λοιπών
υλικών γραφείου για την κάλυψη των αναγκών των
υπηρεσιών

του

Δήμου

Θεσσαλονίκης

π.δ.

254.051,72€ με ΦΠΑ και β)κατακύρωση ή μη του
αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού (Α.Π:
929/2019)
(Πρακτικό)
16)Επικύρωση

του

πρακτικού

αξιολόγησης

δικαιολογητικών συμμετοχής και

οικονομικών

προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού,

για

την

εκτέλεση

«Κατεδάφιση

επικινδύνως

του

έργου:

ετοιμόρροπων

και

ρυμοτομούμενων κτισμάτων Δήμου Θεσσαλονίκης»
π.δ 975.000,00€ με Φ.Π.Α. (Α.Π.103080/2019 )
(Πρακτικό)
17)α)Επικύρωση

του

δικαιολογητικών

πρακτικού

κατακύρωσης

συνοπτικού διαγωνισμού

του

ελέγχου
δημόσιου

για την ανάθεση της

υπηρεσίας: «Στείρωση (συμπεριλαμβανομένου και
κλινικής εξέτασης, αιματολογικό έλεγχο, τεστ
λεϊσμανίασης,

εμβολιασμό,

αποπαρασίτωσεων.

ένδο

ηλεκτρονικής

&

έξω

σήμανσης

συμπλήρωσης φόρμας με τα στοιχεία του ζώου,
μετεγχειριτικής νοσηλείας) και την περίθαλψη
αδέσποτων ζώων (σκύλο-γάτα) στα πλαίσια του
Προγράμματος Φροντίδας αδέσποτων ζώων του

Δήμου Θεσσαλονίκης» του Τμήματος Κτηνιατρικής
Υπηρεσίας και Ζωολογικού Κήπου της Διεύθυνσης
Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος του Δήμου
Θεσσαλονίκης π.δ 54.999,95€

με ΦΠΑ.και

β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του
παραπάνω διαγωνισμού (Α.Π: 98335/2019.)
(Πρακτικό)
18)Συγκρότηση
ανοικτού

επιτροπής

ηλεκτρονικού

διαγωνισμού,

διαγωνισμού

του

για

την

προμήθεια εντύπων λειτουργικών και καλλιτεχνικών
του Δήμου Θεσσαλονίκης (Β΄ εξάμηνο 2019 – Α΄
εξάμηνο 2020), π.δ. 189.968,10€ με ΦΠΑ
(Α.Π: 96602/2019)
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)
19)Συγκρότηση ειδικής επιτροπής διαπραγμάτευσης
βάσει του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 για τη
μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου του
πολεοδομικού συγκροτήματος, για τη φιλοξενία
φυσικών
πλαίσιο

προσώπων

και

αντιπροσωπειών

πολιτιστικών

εκδηλώσεων

του

και

Δήμου

στο

καλλιτεχνικών

Θεσσαλονίκης

π.δ.

76.750,00€ με ΦΠΑ.(Α.Π: 107828/2019)
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)
20)Αίτημα εξαίρεσης της κ. Ιωάννας Παπαζιώγα
από

την

επιτροπή

του

δημόσιου

ανοικτού

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του
έργου “Κατασκευή φυτεμένων δωματίων (Πράσινο
δώμα στο 14ο/73ο Νηπιαγωγείο – 11ο Δημοτικό
Σχολείο), π.δ. 204.000,00€ με ΦΠΑ.
(Α.Π: 90512/2019)
(Αίτηση)
21)Αίτημα εξαίρεσης του κ. Αβδελίδη Δημητρίου
από Πρόεδρος

της επιτροπής

διενέργειας και

αξιολόγησης του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού

για

την

εκτέλεση

του

έργου

«Επισκευή-συντήρηση–αναβάθμιση
εγκαταστάσεων

Δημαρχιακού

ΗΛΜ
Μεγάρου

και

μεγάλων έργων Δ.Θ.», π.δ. 645.000,06€ με ΦΠΑ.
(Α.Π: 105705/2019)
(Αίτηση)
22)Μετάθεση ή μη καταληκτικής ημερομηνίας λήξης
υποβολής και αποσφράγισης προσφορών
δημόσιου

ηλεκτρονικού

ανοικτού

του

διεθνούς

διαγωνισμού για την προμήθεια δίκυκλων οχημάτων
και φορτηγού με ανατρεπόμενη κιβωτάμαξα και
γερανό με αρπαγή για την κάλυψη αναγκών του Δ.Θ,
π.δ. 299.522,00€ με ΦΠΑ. (Α.Π: 101505/2019)
(Αίτημα)
23)Μετάθεση ή μη καταληκτικής ημερομηνίας λήξης
υποβολής και αποσφράγισης προσφορών

του

δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού για
την προμήθεια μηχανημάτων έργου για την κάλυψη
αναγκών του Δ.Θ, π.δ. 850.640,00€ με ΦΠΑ.
(Α.Π: 101507/2019 και 104497/2019)
(Αιτήματα)
24)Αίτηση της εταιρίας Ι. Ιορδανίδης και ΣΙΑ Ο.Ε.
για

την

παράταση

υποβολής

δικαιολογητικών

κατακύρωσης του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού
για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός
γραφιστικών επαλείψεων και αντιγκράφιτι προστασία
σε κτίρια και υπαίθριους χώρους του Δήμου
Θεσσαλονίκης», π.δ. 71.920,00€ με ΦΠΑ.
(Α.Π: 107955/2019)
(Αίτημα)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
25)Έγκριση

λογαριασμού

Εσόδων

–

Εξόδων

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 του Δήμου Θεσσαλονίκης
(Α.Π: 93535/2019)
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)

26)Έγκριση

λογαριασμού

Εσόδων

–

Εξόδων

ΜΑΪΟΥ 2019 του Δήμου Θεσσαλονίκης
(Α.Π: 93536/2019)
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)
ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
27)Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ
του Δήμου Θεσσαλονίκης και του κ.. Ιωάννη
Καρβουνάρη για τη χρηματική αποζημίωση ζημιών
που υπέστη το επιβατικό Δ.Χ. όχημα (ταξί), από
πτώση σε λακούβα του οδοστρώματος, ποσού
100,01€».(Α.Π: 79682/2019)
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων)
28)Παροχή ή μη εντολής στη Δ/νση Νομικής
Υποστήριξης για την άσκηση ένδικων μέσων κατά
της με αριθμό 1258/2019 Διαταγή Πληρωμής του
Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης
που αφορά σε εξόφληση τιμολογίων πώλησης της
προμηθεύτριας
SUPPORT

εταιρίας

ASIS

INFORMATION

ADVANCED

SYSTEMS

LTD

ΕΡΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(Α.Π: 86786/2019)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)
29)Παροχή ή μη εντολής στη Δ/νση Νομικής
Υποστήριξης για την άσκηση αναίρεσης ενώπιον
του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ'
αριθμ.

783/2019

απόφασης

του

Διοικητικού

Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμ. Β΄ Ουσίας)
(Α.Π: 95468/2019)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)
30)Έγκριση ή μη της νομικής κάλυψης από
εξωτερικό δικηγόρο του Αντιδημάρχου Τεχνικών
Έργων, Περιβάλλοντος κ.Αθανασίου Παππά και
απόδοση δικαστικής δαπάνης λόγω παραπομπής του

στο

ακροατήριο

του

Πταισματοδικείου

Θεσσαλονίκης κατά τη δικάσιμο της 1/4/2019.
(95651/2019 Α.Π.Ε)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)
31)Παροχή ή μη εντολής στη Δ/νση Νομικής
Υποστήριξης και έγκριση άσκησης ενδίκων μέσων
και

βοηθημάτων

και

διαδικασίας

επιστροφής

καταβληθέντων, στην υπόθεση Δήμου Θεσσαλονίκης
κατά Δημητρίου Γουλιέλμου, μετά την έκδοση της με
αριθμό 1447/2018 αποφάσεως του Αρείου Πάγου.
(Α.Π: 102075/2019)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)

ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
32)α)Έγκριση

απόδοσης

υπ΄αριθμ.213/2019
προπληρωμής

λογαριασμού

χρηματικού

συνολικού

του

εντάλματος

ποσού

960,00€

που

εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ.280/2019
Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και β)απαλλαγή
υπολόγου

διαχείρισης

(Α.Π:85907/2019)

της

(Δ/νση

δαπάνης.

Πολιτισμού

&

Τουρισμού)
33)α)Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής
ποσού 534,60€ που αφορά την πληρωμή για την
μετατροπή

εξωτερικής

εγκατάστασης

Φυσικού

Αερίου στο 106ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης
για

τις

ανάγκες

του

έργου

“Αποπεράτωση

προσθήκης πτέρυγας & ανακαίνιση υφιστάμενου
κτιρίου του 106ου δημοτικού Σχολείου και 97ου
Νηπιαγωγείου” και β)ορισμός υπολόγου διαχείρισης
της δαπάνης.(Α.Π: 99116/2019)
(Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων)
34)α)Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού
ποσού 560,00€ το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της

υπ΄αριθμ.260/2019

Απόφασης

Οικονομικής

Επιτροπής για την πληρωμή παραβόλου για την
έκδοση άδειας λειτουργίας της Αποθήκης Δ΄ του
Ο.Λ.Θ. (Α.Π:96774/2019) (Δ/νση Πολιτισμού &
Τουρισμού)
35)Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού
του

υπ΄αριθμ.414/20-06-2019

χρηματικού

εντάλματος προπληρωμής ποσού 15.620,00€ που
εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ.303/29-05-2019
Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής .(101728/2019
Α.Π.Ε.)
(Δ/νση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού).
36)α)Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής
ποσού 340,00€ για την καταβολή δαπάνης που
απαιτείται για την παραλαβή κτηματολογικών και
κτηματογραφικών
Κτηματολογικό

διαγραμμάτων
Γραφείο

από

το

Θεσσαλονίκης

και

β)ορισμός υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης.(Α.Π:
104182/2019)
(Δ/νση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών)
37)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του υπ'
αριθμ.

3438/2019

χρηματικού

εντάλματος

προπληρωμής ποσού 2.053,46€ το οποίο εκδόθηκε
σε εκτέλεση

της υπ' αριθμ. 336/2019 Α.Ο.Ε. και

β)απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης της ανωτέρω
δαπάνης».(ΑΠ.107673/2019)
Δ/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων
ΔΩΡΕΕΣ
38)Αποδοχή δωρεάς δύο (2) έργων των εικαστικών
Γιώργου Κουβάκη και Άρη Προδρομίδη εκ μέρους
του Βασίλη Καλφόπουλου,

από τη Δημοτική

Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης .(877/2019 Α.Π.Ε.)
(Δ/νση Βιβλιοθηκών και Μουσείων)

39)Αποδοχή δωρεάς ενός (1) έργου του Δημητρίου
Ταντανάζη,

από

τη

Δημοτική

Πινακοθήκη

Θεσσαλονίκης .(878/2019 Α.Π.Ε.)
(Δ/νση Βιβλιοθηκών και Μουσείων)
40)Αποδοχή δωρεάς ενός (1) έργου του Γιώργου
Κατσάγγελου,

από

τη

Δημοτική

Πινακοθήκη

Θεσσαλονίκης .(879/2019 Α.Π.Ε.)
(Δ/νση Βιβλιοθηκών και Μουσείων)
41)Αποδοχή δωρεάς ενός (1) έργου της Σοφίας
Σενόγλου,

από

τη

Δημοτική

Πινακοθήκη

Θεσσαλονίκης .(880/2019 Α.Π.Ε.)
(Δ/νση Βιβλιοθηκών και Μουσείων)
42)Αποδοχή

δωρεάς

βιβλίων

Δημητριάδη,

από

Δημοτική

τη

του

Νίκου

Βιβλιοθήκη

Θεσσαλονίκης.(100388/2019 Α.Π.Ε.)
(Δ/νση Βιβλιοθηκών και Μουσείων)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γ030002
Spanou Maria
∆ήµος Θεσσαλονίκης

