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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΗΝ 30η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
τους κ.κ.
1) Δ. Ακριτίδου
2) Π. Λεκάκης.
3) Δ. Δαγκλής
4) Μ. Καραγιάννη
5) Ι. Σπανού
6) Στ. Καλαϊτζίδης
7) Ερ.Θεοτοκάτος
8) Ε. Χρυσίδου
9) Α. Κουράκης
10)Ι. Κοσμοπούλου
11)Ν. Βαρσάμη
12)Στ. Τανιμανίδου
13)Γ. Αβαρλής
14)Β. Γάκης
15)Μ. Πασχαλίδου
16)Σπ. Βούγιας
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Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις
17 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ 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

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 30ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
που θα γίνει την 17 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄.
ΘΕΜΑΤΑ
1)Εκλογή

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
Αντιπροέδρου

της

Οικονομικής

Επιτροπής
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
2)Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 356/26-06-2019
Α.Ο.Ε. που αφορά:«Επικύρωση του πρακτικού
αξιολόγησης
προσφορών

δικαιολογητικών
του

δημοσίου

και

τεχνικών

διεθνούς

ανοικτού

ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της
παροχής υπηρεσιών με τίτλο:«Διετείς Εργασίες
Συντήρησης

Υδραυλικών

και

Ηλεκτρολογικών

Εγκαταστάσεων Σιντριβανιών Δήμου Θεσσαλονίκης
π.δ 488.808,00€ με ΦΠΑ», σε συμμόρφωση με την
929/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ.
(Απόφαση ΑΕΠΠ)
3)Έγκριση ή μη παράτασης της υπ' αριθμ. 91775/1210-2017

σύμβασης

“ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

με

ΓΑΛΑΚΤΟΣ

την

εταιρεία

ΔΡΑΜΑΣ

Α.Ε

ΝΕΟΓΑΛ” ποσού 1.293.352,80€, που αφορά στην
προμήθεια

λευκού,

φρέσκου,

αγελαδινού,

παστεριωμένου γάλακτος με 3,5% κατ' ελάχιστον
λιπαρά, για τους δικαιούχους υπαλλήλους του
Δήμου Θεσσαλονίκης και για τη σίτιση παιδιών των
Παιδικών Σταθμών του Δήμου μέχρι 31/12/2019.
(Α.Π: 140093/2019)
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)
4)Έγκριση

των

προδιαγραφών

όρων
της

και
φανερής

των

τεχνικών
προφορικής

πλειοδοτικής δημοπρασίας για την Εκποίηση προς

ανακύκλωση πλαστικών πωμάτων συσκευασιών
(καπάκια), που βρίσκονται συγκεντρωμένα στο
εργοτάξιο Ανακύκλωσης στο Λιμάνι (Πύλη 11 του
Ο.Λ.Θ.) στο πλαίσιο της δράσης “KEEP ON
MOOVING” (για την προμήθεια αναπηρικών
αμαξιδίων).
(Α.Π.: 100033/2019)
(Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών
Απορριμμάτων)
5)Κατάρτιση των όρων του δημόσιου ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του
έργου “Κατασκευή περιμετρικών πεζοδρομίων και
κυβολιθικών επιστρόσεων για την ανάδειξη των
ιστορικών κοιμητηρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης
(Ευαγγελίστριας, Διαμαρτυρόμενων, Αρμενίων” π.δ.
1.250.000,00€ με ΦΠΑ. (Α.Π.: 139054/2019)
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων)
6)Κατάρτιση

α)των

όρων,

β)των

τεχνικών

προδιαγραφών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας:
“Προμήθεια

υδραυλικού

εξοπλισμού

για

την

κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου
Θεσσαλονίκης” π.δ. 457.721,21€ με ΦΠΑ, και με
κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά
τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α), μόνο
βάσει τιμής και γ)συγκρότηση της επιτροπής
διαγωνισμού.(Α.Π.: 140066/2019)
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)
7)Κατάρτιση

α)των

όρων

β)των

τεχνικών

προδιαγραφών του διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας:
“Προμήθεια υλικών εορταστικού διακόσμου και
τοποθέτηση, εκτοποθέτηση, μεταφορά εορταστικών
κατασκευών – αριθ. Μελ. 19/2019 της Δ/νσης

Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων του Τμήματος
Ηλεκτροφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης”,
π.δ. 223.467,72€ με ΦΠΑ, και με κριτήριο ανάθεσης
της

σύμβασης

της

πλέον

συμφέρουσας

από

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το
σύνολο

του

ενδεικτικού

προϋπολογισμού

και

γ)συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού
(Α.Π.: 140092/2019)
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)
8)Κήρυξη του δημόσιου επαναληπτικού μειοδοτικού
διαγωνισμού για τη μίσθωση ακινήτου που θα
χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία του
Ανοικτού Κέντρου Ημέρας Αστέγων ως άγονος,
λόγω

μη

εκδήλωσης

ενδιαφέροντος».

(Α.Π.:118801/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)
9)Επικύρωση

του

δικαιολογητικών

πρακτικού

συμμετοχής

και

αξιολόγησης
οικονομικών

προσφορών του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού
για

την

εκτέλεση

επεμβάσεις

του

άρσης

έργου:

επικινδυνότητας

«Επείγουσες
(Κρηναίο)-

Τ.Π»,π.δ.63.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π.: 130273/2019)
(Πρακτικό)
10)Επικύρωση

του

δικαιολογητικών

πρακτικού

συμμετοχής

και

αξιολόγησης
οικονομικών

προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού

για

την

εκτέλεση

του

έργου:

«Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (πράσινο δώμα
στο 26ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης», π.δ.408.000,00€
με Φ.Π.Α.
(Α.Π.: 136083/2019)
(Πρακτικό)
11)Επικύρωση

των

πρακτικών

αξιολόγησης

α)δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών και β)

οικονομικών προσφορών του δημόσιου διεθνούς
ανοιχτού

ηλεκτρονικού

διαγωνισμού

για

την

προμήθεια φαρμάκων, φαρμακευτικού υλικού και
φαρμακευτικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών
των Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης και των
Νομικών Προσώπων του για δύο έτη, π.δ.
247.095,18€ με ΦΠΑ.
(Α.Π.: 115560/2019 & 124804/2019)
(Πρακτικό)
12)Επικύρωση

των

πρακτικών

αξιολόγησης

α)δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών και β)
οικονομικών προσφορών του δημόσιου διεθνούς
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή
υπηρεσιών επισκευής των εγκαταστάσεων του
σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων (Σ.Μ.Α) για
δύο (2) έτη π.δ 744.000,00€ με ΦΠΑ 24%.
(Α.Π.: 116929/2019 & 128650/2019)
(Πρακτικά)
13)Επικύρωση

των

πρακτικών

αξιολόγησης

α)δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών και β)
οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοιχτού
ηλεκτρονικού

διαγωνισμού

για

την

ανάθεση

εργασιών ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Β’
εξαμήνου

2019

των

υπηρεσιών

του

Δήμου

Θεσσαλονίκης, π.δ. 133.240,60€ με ΦΠΑ.
(Α.Π.: 127068/2019 & 131250/2019)
(Πρακτικά)
14)Επικύρωση

των

πρακτικών

α)δικαιολογητικών-τεχνικών

αξιολόγησης

προσφορών

β)οικονομικών

προσφορών,

του

συνοπτικού

επαναληπτικού

και

δημόσιου
μειοδοτικού

διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών για την
παράθεση
(catering)

coffeebreak και μικρό δεξιώσεων
στο

πλαίσιο

της

πραγματοποίησης

διαφόρων εκδηλώσεων των υπηρεσιών του Δήμου
Θεσσαλονίκης π.δ. 21.491,31€ με ΦΠΑ
(Α.Π: 115531/2019 και 126066/2019)
(Πρακτικά)
15)Επικύρωση

του

πρακτικού

δικαιολογητικών-τεχνικών

και

αξιολόγησης
οικονομικών

προσφορών της διαδικασίας με διαπραγμάτευση για
τη μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία εντός ορίου
του πολεοδομικού συγκροτήματος, για τη φιλοξενία
φυσικών

προσώπων

πλαίσιο

και

πολιτιστικών

αντιπροσωπειών
και

στο

καλλιτεχνικών

εκδηλώσεων, π.δ. 76.750,00€ με ΦΠΑ για τις
ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
(Α.Π: 130215/2019)
(Πρακτικό)
16)Επικύρωση

των

πρακτικών

αξιολόγησης

α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών σε
συμμόρφωση με την υπ' αριθμ. 929/2019 Απόφαση
της Α.Ε.Π.Π και β)οικονομικών
δημόσιου

διεθνούς

προσφορών του

ανοιχτού

ηλεκτρονικού

διαγωνισμού για τις Διετείς Εργασίες Συντήρησης
Υδραυλικών και Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
Σιντριβανιών

Δήμου

Θεσσαλονίκης,

π.δ.

488.808,00€ με ΦΠΑ
(Α.Π: 122653/2019 & 126352/2019)
(Πρακτικά)
17)Επικύρωση

του

δικαιολογητικών

πρακτικού

συμμετοχής

και

αξιολόγησης
οικονομικών

προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού

για

την

εκτέλεση

του

έργου:

«Κατασκευή φυτεμένων δωμάτων (Πράσινο Δώμα
στο 14ο/73ο Νηπιαγωγείο-11ο Δημοτικό Σχολείο
Θεσσαλονίκης)»π.δ. 204.000,00€ με ΦΠΑ
(Α.Π: 135960/2019)
(Πρακτικό)

18)Επικύρωση

του

α)δικαιολογητικών
β)οικονομικών
συνοπτικού

πρακτικού
-

αξιολόγησης

τεχνικώνπροσφορών

προσφορών,

διαγωνισμού

και

του

δημόσιου

τη

διαδικασία

με

διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση
σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 για την
προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων εσωτερικού και
εξωτερικού

από

πρακτορεία

ταξιδιών

και

ξεναγήσεων εντός και εκτός πόλης από πρακτορεία
ταξιδιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου
Θεσσαλονίκης για ένα έτος, π.δ. 58.139,44€ με
ΦΠΑ (Α.Π: 118557/2019)
(Πρακτικό)
19)Επικύρωση α) του πρακτικού αξιολόγησης
δικαιολογητικών

–

τεχνικών

προσφορών

και

β)οικονομικών προσφορών του δημόσιου διεθνούς
ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού
προμήθεια

λευκού,

φρέσκου,

αγελαδινού

γάλακτος,

με

3,5%

για την

παστεριωμένου,
λιπαρά

κατ.

ελάχιστον, για τους δικαιούχους υπαλλήλους (στους
οποίους παρέχονται τα μέσα ατομικής προστασίας)
του Δήμου Θεσσαλονίκης και των Νομικών του
Προσώπων, καθώς και για τις ανάγκες των παιδιών
που φιλοξενούνται από τους παιδικούς σταθμούς
του Δήμου Θεσσαλονίκης και τα Νομικά Πρόσωπα
του για δύο (2) έτη»

π.δ 1.691.536,55€ με ΦΠΑ.

(Α.Π:112138/2019.)
(Πρακτικό)
20)Επικύρωση

του

πρακτικού

αξιολόγησης

α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και
β)οικονομικών προσφορών του

του 2ου μίνι

μειοδοτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για τις
εκτελεστικές συμβάσεις της συμφωνίας πλαισίου
“προμήθεια

ελαστικών

επισώτρων

και

αεροθαλάμων” για τις κατηγορίες 1, 2 και 4 π.δ.
467.880,00 (Α.Π:138948/2019.)
(Πρακτικό)
21)Επικύρωση

του

πρακτικού

της

επιτροπής

διαγωνισμού σχετικά με την κατάπτωση των
εγγυητικών επιστολών συμμετοχής των εταιριών
α)ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ ΑΕ και β)ΤΕΧΝΟΜΑΤ ΑΕ
πρώην

προσωρινών

αναδόχων

του

δημόσιου

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για
την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις
ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης
(έτη2017-2018) π.δ. 814.519,95€. με ΦΠΑ.
(Α.Π.:120146/2019)
(Πρακτικό)
22)α)Επικύρωση του

πρακτικού

ελέγχου

δικαιολογητικών κατακύρωσης του

δημόσιου

διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 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 άπορους (Τ.Ε.Β.Α.»
π.δ. 5.889.767,71€ με ΦΠΑ για τα τμήματα Α’ και
Γ’ και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του
παραπάνω διαγωνισμού.(Α.Π: 115583/2019)
(Πρακτικό)
23)α)Επικύρωση

του

πρακτικού

δικαιολογητικών κατακύρωσης

ελέγχου

του δημόσιου

συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των
εργασιών: «Μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων,
ταυτόχρονης και επακόλουθης διερμηνείας και
μεταφράσεις

-

υπερτιτλισμοί

του

Δήμου

Θεσσαλονίκης» π.δ. 35.161,07€ με ΦΠΑ και β)
κατακύρωση

ή

μη

παραπάνω διαγωνισμού.

του

αποτελέσματος

του

(Α.Π.: 110735/2019)
(Πρακτικό)
24)α)Επικύρωση

του

δικαιολογητικών
ανοικτού

πρακτικού

κατακύρωσης

ηλεκτρονικού

ελέγχου

του

δημοσίου

διαγωνισμού

για

την

εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου
στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου-Βούλγαρη»
π.δ 980.000,00€ με Φ.Π.Α και β)κατακύρωση ή μη
του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π:128801/2019)
(Πρακτικό)
25)α)Επικύρωση

του

δικαιολογητικών
ανοικτού

πρακτικού

κατακύρωσης

ηλεκτρονικού

ελέγχου

του

δημοσίου

διαγωνισμού

για

την

προμήθεια υγρών καυσίμων για την κάλυψη των
αναγκών κίνησης των οχημάτων και θέρμανσης των
κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης και των νομικών
προσώπων

του,

π.δ.

269.715,50€

με

Φ.Π.Α

(Α.Π:130059/2019)
(Πρακτικό)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
26)Διαγραφή

από

οριστικούς

καταλόγους

συνολικού

ποσού

βεβαιωτικούς
1.048,69€

από

πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ (Α.Π: 139348/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων)
27)Διαγραφή

από

οριστικούς

καταλόγους

συνολικού

ποσού

πρόστιμα

για

χρήση

βεβαιωτικούς
1.196,82€

κοινοχρήστου

από

χώρου

σε

συμμόρφωση με τις υπ΄αριθμ. 9391/2018, 9392/2018
και

9393/2018

Αποφάσεις

του

Διοικητικού

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης. (Α.Π: 135860/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων)

28)Διαγραφή

από

οριστικούς

βεβαιωτικούς

καταλόγους συνολικού ποσού 80,00€ από πρόστιμα
παραβάσεων ΚΟΚ (Α.Π: 139359/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων)
29)Διαγραφή

από

οριστικούς

καταλόγους

συνολικού

ποσού

πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ

βεβαιωτικούς
3.090,85€

από

και επαναβεβαίωση

αυτών στους κατόχους των οχημάτων σε αντιστοιχία
με την ημερομηνία παράβασης. (Α.Π: 139370/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων)
30)Διαγραφή

από

οριστικούς

καταλόγους

συνολικού

ποσού

πρόστιμα παραβάσεων ΚΟΚ

βεβαιωτικούς
2.108,02€

από

και επαναβεβαίωση

αυτών στους κατόχους των οχημάτων σε αντιστοιχία
με την ημερομηνία παράβασης. (Α.Π: 139381/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων)
31)Διαγραφή

από

οριστικούς

βεβαιωτικούς

καταλόγους συνολικού ποσού 585,00€ από πρόστιμα
παραβάσεων ΚΟΚ (Α.Π: 139377/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων)
32)Διαγραφή

από

οριστικούς

βεβαιωτικούς

καταλόγους συνολικού ποσού 596,84€ από πρόστιμα
παραβάσεων ΚΟΚ (Α.Π: 139364/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων)
33)Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Τεχνικών
Έργων κ. Εφραίμ Κυριζίδη στην Αθήνα στις
20/09/2019 (Α.Π: 139236/2019)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων)
34)Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Αντιδημάρχου
Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Κινητικότητας του κ.
Σωκράτη

Δημητριάδη

στην

Αθήνα

στις

Σεπτεμβρίου 2019. (Α.Π: 139228/2019)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων)
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35)Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης
του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Κ.Α.Π.Η. Δήμου
Θεσσαλονίκης για το Β΄ Τρίμηνο του έτους 2019 για
τον

έλεγχο

υλοποίησης

του

(ισολογιστικά

στοιχεία)(Α.Π: 136569/2019)
(Κ.Α.Π.Η Δήμου Θεσσαλονίκης)
36)Έγκριση
Πλαισίου

Αναμόρφωσης
Δράσης

–

Ολοκληρωμένου
2η

Αναμόρφωση

Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.
(Α.Π: 139603/2019)
(Δημοτικό Βρεφοκομείο “Ο Άγιος Στυλιανός”)
37)Έγκριση

εξειδίκευσης

προϋπολογισμού

συνολικής

ενδεικτικού
δαπάνης

ποσού

4.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 6432.01.01 “Δαπάνες
Εκθέσεων

Δ.Θ.

στο

Εσωτερικό”

για

την

πραγματοποίηση ημερίδας και έκθεσης με τίτλο “Aut
viam inveniam aut faciam, δηλαδή Ή θα βρούμε το
δρόμο ή θα τον φτιάξουμε. Αφιέρωμα στον Χάρη
Σαββόπουλο” που θα διεξαχθεί από 3 έως 31
Οκτωβρίου 2019, στη Δημοτική Πινακοθήκη – Casa
Bianca.
(Α.Π: 137847/2019)
(Δ/νση Βιβλιοθηκών & Μουσείων)
ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
38)α)Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής
ποσού 20.000,00€ για την πληρωμή στα ΕΛ.ΤΑ. της
δαπάνης της διακίνησης της αλληλογραφίας του
Δήμου Θεσσαλονίκης και β)ορισμός υπολόγου
διαχείρισης της δαπάνης. (Α.Π: 121343/2019)
(Δ/νση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών)
39)α)Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής ποσού 9.100,41€ για την χορήγηση
νέας παροχής ισχύος 135KVA με αριθμό παροχής
21692033

στο

106ο

Δημοτικό

Σχολείο

Θεσσαλονίκης

στα

«Αποπεράτωση
ανακαίνιση

πλαίσια

προσθήκης

υφιστάμενου

του

έργου

πτέρυγας

κτιρίου

του

και
106ου

Δημοτικού Σχολείου και 97ου Νηπιαγωγείου» και
β)ορισμός υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης.
(Α.Π: 118507/2019)
(Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων)
40)α)Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής ποσού 1.374,21€ για τη σύνδεση με
το δίκτυο αποχέτευσης της νέας πτέρυγας του 106ου
Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του
έργου «Αποπεράτωση προσθήκης πτέρυγας και
ανακαίνιση

υφιστάμενου

κτιρίου

του

106ου

Δημοτικού Σχολείου και 97ου Νηπιαγωγείου» και
β)ορισμός υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης.
(Α.Π: 118515/2019)
(Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων)
ΝΟΜΙΚΑ
41)Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ
του Δ.Θ. και του κ. Κοντού Ευάγγελου για τη
χρηματική αποζημίωση ζημιών που υπέστη του Ι.Χ.
όχημα του από πτώση δένδρου, ποσού 1.195,00€
(Α.Π: 139189/2019)
(Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος)
ΔΩΡΕΕΣ
42)Αποδοχή δωρεάς ενός (1) έργου του κ. Μαρίνου
Τσαγκαράκη,

από

τη

Δημοτική

Πινακοθήκη

Θεσσαλονίκης». (Α.Π:121688/2019)
(Δ/νση Βιβλιοθηκών και Μουσείων)

REACT
43)Έγκριση

απευθείας

μίσθωσης

ακινήτου

ιδιοκτησίας κ. Κεσανλή Αρετής στο πλαίσιο του

προγράμματος

REACT

για

την

προσωρινή

εγκατάσταση προσφύγων. (139560/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γ030002
Athanasiadou Aglaia
∆ήµος Θεσσαλονίκης

