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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΗΝ 32η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς
τους κ.κ.
1) Π. Λεκάκης
2) Δ. Ακριτίδου
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
17)Ν. Ζεϊμπέκης
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Τακτικό Μέλος
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»
»
»
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»

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα γίνει στις
26 Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη 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 32ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
που θα γίνει την 26 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00΄.
ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
1)Κατάρτιση των όρων του δημόσιου ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της
μελέτης με τίτλο «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη,
αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη περιβάλλοντος
χώρου του σχολικού συγκροτήματος στην οδό
Συγγρού 31», προεκτιμώμενης αμοιβής 293.685,48€
με ΦΠΑ
(Α.Π. 141011/2019)
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών
Μελετών)
2)Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την
ανάθεση

της

«Ηλεκτρομηχανολογική

μελέτης
μελέτη,

με

τίτλο

αρχιτεκτονική

μελέτη και μελέτη περιβάλλοντος χώρου του
σχολικού συγκροτήματος στην οδό Συγγρού 31»,
προεκτιμώμενης αμοιβής 293.685,48€ με ΦΠΑ
(Α.Π. 147758/2019)
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών
Μελετών)
3)Κατάρτιση των όρων του δημόσιου ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της
μελέτης με τίτλο«Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη,
αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη περιβάλλοντος
χώρου του σχολικού συγκροτήματος στην οδό

Ικτίνου 5», προεκτιμώμενης αμοιβής 325.587,97 €
με ΦΠΑ
(Α.Π. 140893/2019)
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών
Μελετών)
4) Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την
ανάθεση

της

μελέτης

«Ηλεκτρομηχανολογική

με

μελέτη,

τίτλο

αρχιτεκτονική

μελέτη και μελέτη περιβάλλοντος χώρου του
σχολικού συγκροτήματος στην οδό Ικτίνου 5»,
προεκτιμώμενης αμοιβής 325.587,97€ με ΦΠΑ.
(Α.Π. 145838/2019)
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών
Μελετών)
5)Κατάρτιση α) των όρων και β) 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.
Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ», και γ)συγκρότηση
της επιτροπής διαγωνισμού.
Α.Π 150410/ /2019
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
6)Επικύρωση

του

πρακτικού

δικαιολογητικών–τεχνικών

και

αξιολόγησης
οικονομικών

προσφορών του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού
για την υποστήριξη απρόσκοπτης, ασφαλούς και
αποδοτικής λειτουργίας των Κεντρικών Υποδομών
Πληροφορικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ
72.168,00€ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την
πλέον

συμφέρουσα

από

οικονομική

άποψη

προσφορά, μόνο βάσει τιμής, για το σύνολο των
υπηρεσιών.
(Α.Π. 145975/2019)
(Πρακτικό)

7)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης του
συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας
«Προληπτική επισκευαστική συντήρηση ψυκτικών
συγκροτημάτων και κλιματιστικών μονάδων του
Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 60.990,64 € με Φ.Π.Α.
(Α.Π.147931/2019)
(Πρακτικό)
8)α)Επικύρωση

του

πρακτικού

ελέγχου

δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού που αφορά: «Φιλοξενία αδέσποτων
σκύλων στα πλαίσια του Προγράμματος Φροντίδας
αδέσποτων

ζώων

Δήμου

Θεσσαλονίκης,

π.δ.

34.999,74 με ΦΠΑ και β) κατακύρωση ή μη του
αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π.148428/2019)
(Πρακτικό)
9)α)Επικύρωση

του

δικαιολογητικών
ηλεκτρονικού

πρακτικού

κατακύρωσης

του

ελέγχου
δημόσιου

διαγωνισμού 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 Φ.Π.Α.24%, β)κατακύρωση ή μη του
αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π.149387/2019)
(Πρακτικό)
10α)Επικύρωση

του

δικαιολογητικών
ανοικτού

πρακτικού

κατακύρωσης

ηλεκτρονικού

του

διαγωνισμού

ελέγχου
δημόσιου
για

την

εκτέλεση του έργου «κατεδάφιση επικινδύνως
ετοιμόρροπων

&

ρυμοτομούμενων

κτισμάτων

Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 975.000,00 με Φ.Π.Α.,

β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του
παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π.149824/2019)
(Πρακτικό)
11)Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής,
με προαπαιτούμενη τεχνογνωσία, της υπηρεσίας που
αφορά την επέκταση, παραμετροποίηση, συντήρηση
και

τεχνική

υποστήριξη

αυτοματοποιημένου

του

προγράμματος

νέου

(Koha),

με

απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τον ν.4412/16, για
το έτος 2019, της Διεύθυνσης Βιβλιοθηκών και
Μουσείων.
(Α.Π. 135970/2019)
(Διεύθυνση Βιβλιοθηκών & Μουσείων)
12)Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής
(αρ. 221 ν. 4412/16) του συνοπτικού διαγωνισμού
για “Προμήθεια πρόσθετων παροχών σε στολές της
Δ/νσης Δημοτικής Αστυνομίας” π.δ. 55.889,28 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.για τις ανάγκες
της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας.
(Α.Π.147807/2019).
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
13)Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής για τον συνοπτικό διαγωνισμό που
αφορά στην ανάθεση υπηρεσιών: «Καθαρισμός
γραφιστικών

επαλείψεων

και

αντιγκράφιτι

προστασία σε κτίρια και υπαίθριους χώρους του
Δ.Θ., π.δ. 71.920,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. .
(Α.Π.149382/2019)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
14)Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής
(αρ. 221 του Ν. 4412/16) του Δημόσιου Διεθνούς
Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την
παροχή υπηρεσιών επισκευής των εγκαταστάσεων

του

Σταθμού

Μεταφόρτωσης

Απορριμμάτων

(Σ.Μ.Α.) για δύο έτη, π.δ. 744.000,00 € με Φ.Π.Α.,
για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και
Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων.
(Α.Π. 150133/2019)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
15)Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής για το συνοπτικό διαγωνισμό που αφορά
στην: «Περισυλλογή και αποτέφρωση αδέσποτων
ζώων, π.δ. 18.896,19 € με Φ.Π.Α..
(Α.Π.150120/2019)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
16)Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό
που αφορά στην: «Προμήθεια υλικών εορταστικού
διακόσμου

και

τοποθέτηση,

εκτοποθέτηση,

μεταφορά εορταστικών κατασκευών – αριθ. μελ.
19/2019, π.δ.223.467,72 € με Φ.Π.Α..
(Α.Π.150123/2019)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
17) Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και
παραλαβής για τον διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό

για

την

«Ανάθεση

εργασιών

ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων Β΄ εξαμήνου
2019, π.δ. 133.240,60 € με Φ.Π.Α.».
(Α.Π.150125/2019)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
18) Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και
παραλαβής για τον τακτικό ηλεκτρονικό ανοικτό
διαγωνισμό για την «Προμήθεια και 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 μετεχνολογία αισθητήρων IoT»
του ευρωπαϊκού προγράμματος «BalkanMed» 20142020», π.δ. 99.000,00 €, με Φ.Π.Α. ».
(Α.Π.15030/2019)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
19)α) Έγκριση απευθείας ανάθεσης της προμήθειας
ενός (1) μίνι παλετοφόρου πεζού χειριστή για
μικρούς χώρους για την κάλυψη των αναγκών της
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας
Υγείας π.δ. 3.720,00 με το Φ.Π.Α.(τμήμα του
διαγωνισμού

“Προμήθεια

μηχανημάτων

και

αναλωσίμων/ανταλλακτικών για την κάλυψη των
αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης”
με αρχικό π.δ. 969.612,09 € με το Φ.Π.Α.), β)
Κατάρτιση Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών του
Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για
την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια
μηχανημάτων και αναλωσίμων/ανταλλακτικών για
την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του
Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 965.892,09€ με Φ.Π.Α.”
και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ανά
τμήμα του ενδεικτικού προϋπολογισμού (α/α), μόνο
βάσει τιμής (υπόλοιπο τμήμα διαγωνισμού μετά την
αφαίρεση της προμήθειας με απευθείας ανάθεση)
και γ) Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη
διενέργεια

και

αξιολόγηση

του

παραπάνω

Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού”.
(Α.Π. 149383/2019).
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
20)Αίτημα εξαίρεσης του Κυρμανίδη Αριστοτέλη
από τακτικό μέλος της Επιτροπής διενέργειας και
αξιολόγησης 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
(Α.Π. 142966/2019)
(Αίτηση )
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
21)Διαγραφή
από
οριστικούς

βεβαιωτικούς

καταλόγους συνολικού ποσού 2.666,25 € για τέλη
καθαριότητας,

φωτισμού

και

φόρο

Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΔΦ–ΔΤ ) και Τέλη
Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).
(Α.Π.143805/2019)
(Δ/νσηΔημοτικών Προσόδων & Πόρων)
22)Διαγραφή

από

οριστικούς

βεβαιωτικούς

καταλόγους προστίμου διαφήμισης 6.000,00€, που
βεβαιώθηκε σε βάρος της εταιρείας «ΜΙΚΡΕΣ
ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ ΑΕ», σε συμμόρφωση με
τις

υπ΄αριθμ.316/2019,

Αποφάσεις

του

317/2019,

Διοικητικού

318/2019
Εφετείου

Θεσσαλονίκης.
(Α.Π.141917/2019)
(Δ/νσηΔημοτικών Προσόδων & Πόρων)
23)Διαγραφή

από

οριστικούς

βεβαιωτικούς

καταλόγους συνολικού ποσού 105,92€ για
Ακίνητης

Περιουσίας

(ΤΑΠ)

τέλος
μη

Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων.
(Α.Π. 141895/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων)
24)Διαγραφή

από

οριστικούς

βεβαιωτικούς

καταλόγους συνολικού ποσού 1.568,33€ για τέλη
Καθαριότητας

και

Φωτισμού

Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων.
( Α.Π. 141998/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων)

μη

25)Διαγραφή Βεβαιωμένων οφειλών συνολικού
ποσού 214,24€ για τέλη Καθαριότητας-Φωτισμού
και

Φόρο

Ηλεκτροδοτούμενων

Χώρων

και

αντιστοίχου προστίμου αυτών.
(Α.Π.141916/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων )
26)Διαγραφή

από

οριστικούς

βεβαιωτικούς

καταλόγους συνολικού ποσού 539,98€ για τέλη
Καθαριότητας

Φωτισμού

και

φόρο

Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΔΦ-ΔΤ).
(Α.Π.143798/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων )
27)Διαγραφή

από

οριστικούς

βεβαιωτικούς

καταλόγους συνολικού ποσού 437,79 € για τέλη
Καθαριότητας

Φωτισμού

και

φόρο

Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΔΦ-ΔΤ).
(Α.Π. 146824/2019).
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων )
28)Διαγραφή

από

οριστικούς

βεβαιωτικούς

καταλόγους συνολικού ποσού 808,16 € + 91,71€ για
τέλη

καθαριότητας,

φωτισμού

και

φόρο

Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (ΔΦ–ΔΤ) και Τέλη
Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ).
(Α.Π. 149481/2019).
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων )
29)Διαγραφές

από

οριστικούς

βεβαιωτικούς

καταλόγους τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων
κέντρων

διασκέδασης

κλπ,

συνολικού

ποσού

289,15€ (219,05€ τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων
εσόδων και 70,10€ πρόστιμο).
(Α.Π.150296/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων )

30)α) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του υπ.αριθ.
644/2019 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής
ποσού 16.023,00€ που εκδόθηκε σε εκτέλεση της
υπ΄αριθμ.404/2019 Α.Ο.Ε. και

β) απαλλαγή

υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης.
(Α.Π.147361/2019)
(Δ/νση

Ανακύκλωσης

και

Διαχ.Αστικών

Απορριμμάτων)
31)α)

Έγκριση

υπ΄αριθμ.

απόδοσης

4799/2019

λογαριασμού

χρηματικού

του

εντάλματος

προπληρωμής ποσού 534,60 € που εκδόθηκε σε
εκτέλεση

της

υπ΄αριθμ.471/2019

ΑΟΕ

και

β)απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης.
(Α.Π. 148947/2019)
(Δ/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων)
32)α)Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής
ποσού 615,00€ που αφορά την πληρωμή τέλους
κυκλοφορίας παρελθόντων ετών ενός (1) οχήματος
ιδιοκτησίας Δήμου Θεσσαλονίκης και β) ορισμός
υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης.
(Α.Π.146986/2019)
(Δ/νση Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών
Απορριμμάτων)
33) Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 14.400,00€ για
χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων σε απόρους
δημότες και πολύτεκνους του Δήμου Θεσσαλονίκης.
(Α.Π.144693/2019)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας
Υγείας)
34)Έγκριση μετάβασης του Αντιδημάρχου Τεχνικών
Έργων Εφραίμ Κυριζίδη στην Αθήνα στις 27
Σεπτεμβρίου 2019.
(Α.Π.149375/2019)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων)

ΝΟΜΙΚΑ
35)Παροχή ή μη εντολής στη Δ/νση Νομικής
Υποστήριξης για άσκηση αναίρεσης ενώπιον του
Συμβουλίου

της

υπ΄αθμ.373/2019

Επικρατείας
απόφασης

Εφετείου Θεσσαλονίκης

του

κατά

της

Διοικητικού

(Τμ.Ε΄Ουσίας) με την

οποία έγινε δεκτή η προσφυγή του Α.Π.Θ.
(Α.Π.143968/2019)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)
36)Παροχή ή μη εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο
για την ανάθεση της εκπροσώπησης του Δήμου
Θεσσαλονίκης στη δικάσιμο της 07/10/2019 στην
οποία εκδικάζεται η αγωγή εμμίσθων δικηγόρων της
Δ/νσης Νομικής Υποστήριξης κατά του Δήμου
Θεσσαλονίκης με αίτημα αγωγής «Αναδρομική
συμμόρφωση του Δήμου για τη μισθολογική
αποκατάσταση
δικηγόρων

της

της

μηνιαίας

Δ.Ν.Υ.

σε

αντιμισθίας

των

συμμόρφωση

και

εφαρμογή της αμετάκλητης υπ' αριθ. 6167/2015
απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου, που
καθόρισε τον τρόπο υπολογισμού των καταβλητέων
στους δικηγόρους αποδοχών μέχρι και την 31-122015 και για το μεταγενέστερο χρονικό διάστημα
από 1-1-2016 και εντεύθεν».
Α..Π. 150148/2019
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)

ΔΩΡΕΕΣ

37)Αποδοχή δωρεάς-χορηγίας από το CITY College
-

Διεθνές

Τμήμα

Πανεπιστημίου

Sheffield

υποτροφιών για πτυχιακά προγράμματα εκμάθησης

αγγλικής γλώσσας για το ακαδημαϊκό έτος 20192020, σε 15 παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών τα οποία
είναι εγγεγραμμένα στο Κοινωνικό Πνευματικό
Κέντρο

«ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑΝ»

του

Δήμου

Θεσσαλονίκης.
(Α.Π. 149242/2019)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας
Υγείας).
38)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία Ι. & Ε.
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.. επιταγών συνολικής αξίας
10.000,00€

κάθε

μήνα

από

01/08/2019

έως

31/12/2019 για την αγορά τροφίμων και ειδών
καθαριότητας-ευπρεπισμού

ως

ενίσχυση

του

Κοινωνικού Παντοπωλείου και των Κοινωνικών
Δομών του Δήμου Θεσσαλονίκης.
(Α.Π. 149225/2019)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας
Υγείας).
39) Αποδοχή δωρεάς από την Εθνική Τράπεζα και
τον ΣΚΑΙ στα πλαίσια της δράσης «Όλοι μαζί για το
παιδί», σχολικών ειδών τα οποία θα διατεθούν από
την Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας
Υγείας σε ευπαθείς οικονομικά και κοινωνικά
οικογένειες του Δήμου Θεσσαλονίκης.
(Α.Π.149219/2019).
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας
Υγείας).
40)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία SEPTONA
ABEE. μέσω της ΜΚΟ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ» για τη
στήριξη 20 Ελληνικών οικογενειών μονογονεϊκών &
πολυτέκνων, προτεινόμενες από το Κοινωνικό
Μητρώο της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και
Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης,

καλύπτοντας τα βασικά είδη διατροφής τους για ένα
μήνα

μέσω

δωροεπιταγών

«ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ»

συνολικής αξίας 105,00€ ανά οικογένεια.
(Α.Π.149216/2019).
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας
Υγείας).
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