
            
                  

                           
                              
                           

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΗΝ 44η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Προς τους κ.κ.

   1) Π. Λεκάκη             Αντιπρόεδρος
  2) Δ. Ακριτίδου                                        Τακτικό Μέλος
  3) Δ. Δαγκλή »
  4) Μ. Καραγιάννη »
  5) Ι. Σπανού »
  6) Στ. Καλαϊτζίδη »
  7) Ερ. Θεοτοκάτο »
  8) Ελ. Χρυσίδου »
  9) Αν. Κουράκη »
10) Ι. Κοσμοπούλου »
11) Ν. Βαρσάμη      Αναπληρωματικό Μέλος
12) Στ. Τανιμανίδου »
13) Γ. Αβαρλή »
14) Β. Γάκη »
15) Μ. Πασχαλίδου »
16) Σπ. Βούγια                                                      »
17) Ν. Ζεϊμπέκη »

        
Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα 
πραγματοποιηθεί στις 18 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα ημερησίας διάταξης τα συνημμένα.

Κοινοποίηση
- Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Δημάρχου        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
- Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
   Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου
- Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
   Γενικού Γραμματέα
- Πρόεδροι Α, Β, Γ, Δ, Ε Δημ. Κοινοτήτων και 
   Δημ. Κοινότητας Τριανδρίας 
- Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
- Δ/νσεις και Αυτοτελή Τμήματα
- Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης λοιπών Συλλογικών              
   και Μονοπρόσωπων Οργάνων                                      ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ
                                                                                                  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Β. Γεωργίου Α΄ 1
Ταχ. Κώδικας : 54640
Πληρ. : Κ.Λάμπρου
Τηλ. : 2313317787
Fax : 2313317801
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 44ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

          που θα γίνει την 18 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄

ΘΕΜΑΤΑ                                               ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
1)Κατάρτιση όρων του δημόσιου ανοικτού  
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
έργου «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄, Β’ ,Γ’ 
Δημοτικών Κοινοτήτων  Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ», π.δ. 
3.217.999,99€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π.257289/2019)
(Δ/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

2)Κατάρτιση όρων του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
έργου «Eνίσχυση ηλεκτροφωτισμού υπαίθριων 
αθλητικών εγκαταστάσεων» π.δ. 620.268,00€ με 
Φ.Π.Α.
(Α.Π. 258936/2019)
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)

3)Κατάρτιση όρων του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
έργου «Ανέγερση τριθέσιου νηπιαγωγείου στην οδό 
Λαχανά 13» π.δ. 2.160.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 259356/2019)
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών 
Μελετών)

4)Κατάρτιση όρων του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του 
έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Παραγωγή 
Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο 
Σχολικό Συγκρότημα επί της οδού Κλεάνθους 30, 
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Κάτω Τούμπα, Δήμου Θεσσαλονίκης» π.δ. 
6.085.107,59 € με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 259358/2019)
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών 
Μελετών)

5)α) Κατάρτιση Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών 
του δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο “Επισκευή οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 
4.115.560,00 € με Φ.Π.Α. 24% (συμφωνία-πλαίσιο)” 
και β) Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη 
διενέργεια και αξιολόγηση του παραπάνω  
Διαγωνισμού”
(Α.Π.258561/2019)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

6)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
εκτέλεση του έργου “Κατασκευή φυτεμένων 
δωμάτων (Πράσινο δώμα στο 13ο Δημοτικό Σχολείο 
& 9ο/15ο Νηπιαγωγείο) π.δ. 273.000,00€ με Φ.Π.Α. 
και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του 
παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π. 253865/2019)
(Πρακτικό)

7)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου 
διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την “Προμήθεια σκυροδεμάτων, αδρανών και 
προϊόντων τσιμέντου, π.δ. 814.316,43€ με ΦΠΑ” και 
β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του 
παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π.258920/2019)
(Πρακτικό)

8)Επικύρωση του πρακτικού της επιτροπής 
διαγωνισμού του δημόσιου συνοπτικού 
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επαναληπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση των 
εργασιών “Μετάφραση ξενόγλωσσων κειμένων, 
ταυτόχρονης και επακόλουθης διερμηνείας και 
μεταφράσεις – υπερτιτλισμοί του Δ.Θ.” π.δ. 
8.100,92€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 251350/2019)
(Πρακτικό)

9)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης 
α)δικαιολογητικών – τεχνικών και β)οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια και 
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 
549.661,00€ με Φ.Π.Α.”
(Α.Π. 253975/2019 και 257016/2019)
(Πρακτικά)

10)Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο 
“Μελέτη οριοθέτησης τμήματος παλαιού ρέματος 
Κυβερνείου”
(Α.Π. 259362/2019)
(Δ/νσης Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών 
Μελετών)

11)Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο 
“Υποστηρικτικές μελέτες για τη χωροθέτηση με 
τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο και την αδειοδότηση 
λειτουργίας των Κοιμητηρίων Αναστάσεως του 
Κυρίου του Δήμου Θεσσαλονίκης”.
(Α.Π. 258878/2019)
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και αρχιτεκτονικών 
Μελετών)

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
12)Κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου 
πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκποίηση προς 
ανακύκλωση πλαστικών πωμάτων (καπάκια) 
συσκευασιών που βρίσκονται συγκεντρωμένα στο 
εργοτάξιο ανακύκλωσης στο Λιμάνι (Πύλη 11 του 
Ο.Λ.Θ.) στο πλαίσιο της δράσης “KEEP ON 



5

MOOVING” (για την προμήθεια αναπηρικών 
αμαξιδίων)
(Α.Π. 254930/2019)
(Πρακτικό)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
13)Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του 
ΝΠIΔ με την επωνυμία  “Κ.Ε.Δ.Η.Θ.” για το 
οικονομικό έτος 2020
(Α.Π.258929/2019)
(Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης)

14)Έγκριση του σχεδίου προϋπολογισμού Εσόδων – 
Εξόδων του ΝΠIΔ με την επωνυμία “Κ.Ε.Δ.Η.Θ.” για 
το οικονομικό έτος 2020
(Α.Π.258946/2019)
(Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης)

15)Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 
έτους 2020 μετά του Πίνακα Στοχοθεσίας 
οικονομικών αποτελεσμάτων του ΝΠIΔ με την 
επωνυμία “Κ.Ε.Δ.Η.Θ.” για το οικονομικό έτος 2020 
(Α.Π.258940/2019)
(Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Θεσσαλονίκης)

16)Διαγραφή  των οφειλών  των  προστίμων  για 
παραβάσεις Κ.Ο.Κ (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) 
από τους οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους για 
επαναβεβαίωση αυτών στους κατόχους των 
οχημάτων σε αντιστοιχία με τις ημερομηνίες των 
παραβάσεων.
(Α.Π.250935/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

17)Διαγραφή των οφειλών των προστίμων από 
παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), 
από τους οριστικούς βεβαιωτικούς  καταλόγους 
(Α.Π. 257196/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

18)Διαγραφή  των οφειλών  των  προστίμων  για 
παραβάσεις Κ.Ο.Κ (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) 
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από τους οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους για 
επαναβεβαίωση αυτών στους κατόχους των 
οχημάτων σε αντιστοιχία με τις ημερομηνίες των 
παραβάσεων.
(Α.Π. 257204/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

19)Διαγραφή ποσού που βεβαιώθηκε λανθασμένα 
στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για 
τέλη καθαριότητας, φωτισμού, φόρο Ηλεκ/νων 
Χώρων (ΔΦ–ΔΤ ), Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 
και αφορά μεταφορά επισφαλούς από τη ΔΕΗ
(Α.Π.253345/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

20)Διαγραφή ποσού που βεβαιώθηκε λανθασμένα 
στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για 
τέλη καθαριότητας, φωτισμού, φόρο Ηλεκ/νων 
Χώρων (ΔΦ–ΔΤ ), Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 
και αφορά μεταφορά επισφαλούς από τη ΔΕΗ
(Α.Π. 253362/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

21)Διαγραφή ποσού που βεβαιώθηκε λανθασμένα 
στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για 
τέλη καθαριότητας, φωτισμού, φόρο Ηλεκ/νων 
Χώρων (ΔΦ–ΔΤ ), Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 
και αφορά μεταφορά επισφαλούς από τη ΔΕΗ
(Α.Π. 257354/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

22)Διαγραφή μέρος ποσού που βεβαιώθηκε στους 
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλη 
Καθαριότητας – Φωτισμού(ΔΤ) και Φόρο(ΔΦ) 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και αφορά μεταφορά 
επισφαλούς από τη ΔΕΗ
(Α.Π. 258556/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

23)Διαγραφή από οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Φόρου 
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και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων που αφορά μεταφορά 
επισφαλούς από τη ΔΕΗ
(Α.Π.253348/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

24)Διαγραφή από οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Φόρου 
και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων που αφορά μεταφορά 
επισφαλούς από τη ΔΕΗ
(Α.Π. 257068/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

25)Διαγραφές από οριστικούς βεβαιωτικούς 
καταλόγους τελών επί των ακαθαρίστων εσόδων 
κέντρων διασκέδασης κλπ
(Α.Π. 254959/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

26)Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών συνολικού 
ποσού 16,00€ σε βάρος οφειλέτη του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων που αφορούν 
τέλος παράτασης ενταφιασμού, λόγω λανθασμένης 
χρέωσης
(Α.Π.257357/2019)
(Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων)

27)Διαγραφή οφειλής προστίμου για χρήση 
κοινόχρηστου χώρου από τους οριστικούς 
βεβαιωτικούς.
(Α.Π.259841/2019)
(Δ/νση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

28)Διαγραφή  της οφειλής  “έσοδα από υπαίθριο 
εμπόριο” από τους οριστικούς  βεβαιωτικούς  
καταλόγους συνολικού ποσού με της προσαυξήσεις 
2.004,00€ λόγω της 1855/2019 Απόφασης του Ι 
Μονομελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
η οποία διορθώνει την 7793/2018 Απόφασης του ΙΒ 
Μονομελές Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
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(Α.Π.259825/2019)
(Δ/νση Δημοτικής Αστυνομίας)

29)Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του 
Δ.Θ. και του κ.Ρήγα Βασιλείου για τη χρηματική 
αποζημίωση ζημιών που υπέστη το Ι.Χ. όχημά του 
από πτώση σε λακκούβα του οδοστρώματος, ποσού 
180,00€
(Α.Π. 253812/2019)
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)

30)Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του 
Δ.Θ. και του κ.Δημητριάδη Αντωνίου για τη 
χρηματική αποζημίωση ζημιών που υπέστη το Ι.Χ. 
όχημά του από πτώση δένδρου, ποσού 766,64€
(Α.Π. 248107/2019)
(Δ/νση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος)

31)Έγκριση της α)απόδοσης λογαριασμού του υπ΄ 
αριθ. 6886/2019 Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής, το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της 
586/02-10-2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
και β)απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου 
διαχείρισης της δαπάνης
(Α.Π. 259366/2019)
(Δ/νση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών)

32)Έγκριση της α)απόδοσης λογαριασμού του υπ΄ 
αριθ. 6423/2019 Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής, το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της 
631/2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής και 
β)απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου διαχείρισης 
της δαπάνης
(Α.Π. 258930/2019)
(Δ/νση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών)

33)Έγκριση της α) απόδοσης λογαριασμού του υπ΄ 
αριθ. 6832/2019 Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής, το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της 
797/26-11-2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
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και β)απαλλαγή του υπολόγου υπαλλήλου 
διαχείρισης της δαπάνης
(Α.Π. 258891/2019)
(Δ/νση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών)

34)Έγκριση της α)απόδοσης λογαριασμού του υπ΄ 
αριθ. 6862/2019 Χρηματικού Εντάλματος 
Προπληρωμής, το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της 
800/26-11-2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 
και β)απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου 
διαχείρισης της δαπάνης
(Α.Π. 259147/2019)
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών 
Μελετών)

35)Έγκριση της α)απόδοσης λογαριασμού του με 
αριθμό 7004/2019 Χρηματικού Εντάλματος       
Προπληρωμής, το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της  
798/26-11-2019 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, 
και  β) απαλλαγή  του υπολόγου υπαλλήλου 
διαχείρισης της δαπάνης.   
(Α.Π. 259877/2019)
(Δ/νση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών)

36)Έγκριση της α)απόδοσης λογαριασμού του υπ' 
αριθμ. 188/2019 χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής ποσού 6.000,00€ το οποίο εκδόθηκε 
σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 127/2019 Απόφασης 
Οικονομικής Επιτροπής και β)απαλλαγή υπολόγου 
της πάγιας προκαταβολής του Δήμου Θεσσαλονίκης 
οικονομικού έτους 2019
(Α.Π. 259873/2019)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

37)Έγκριση της α)απόδοσης λογαριασμού του υπ' 
αριθμ. 6686/18-11-2019 χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της 
υπ΄αριθμ. 679/30-10-2019 Απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής και β)απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου 
διαχείρισης της δαπάνης
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(Α.Π. 258981/2019)
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών 
Μελετών)

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
38)Παροχή εντολής στη Νομική υπηρεσία για 
άσκηση ή μη προσφυγών ενώπιον των Διοικητικών 
Δικαστηρίων κατά των νέων αποφάσεων του 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών 
απορριπτικών των ενδικοφανών προσφυγών του 
Δήμου κατά πράξεων επιβολής φορολογικών 
προστίμων της Προϊσταμένης της Δ’ ΔΟΥ 
Θεσσαλονίκης μετά την ακύρωση των αρχικών 
αποφάσεων του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας 
Εσωτερικής Επανεξέτασης επί των αρχικών 
ενδικοφανών προσφυγών του Δήμου με αντίστοιχες 
αποφάσεις του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.254240/2019)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)

39)Παροχή ή μη εντολής στον εξωτερικό δικηγόρο 
Θεσσαλονίκης Φίλιππο Μπουρντένα (ΑΜ ΔΣΘ 8604) 
ενεργειών όσον αφορά διόρθωση αρχικών 
κτηματολογικών εγγραφών για ακίνητα ιδιοκτησίας 
του Δήμου Θεσσαλονίκης στον Δήμο Καλαμαριάς
(Α.Π.256941/2019)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)

40)Παροχή ή μη εντολής σε εξωτερικό ειδικευμένο 
δικηγόρο Αθηνών για άσκηση αίτησης αναίρεσης 
κατά της υπ’ αριθ. 1624/2019 απόφασης του VIΙ 
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου ενώπιον της 
Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου
(Α.Π. 258986/2019)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)

41)Παροχή ή μη εντολής σε εξωτερικό δικηγόρο 
Αθηνών να παρασταθεί για λογαριασμό του Δήμου 
Θεσσαλονίκης και να καταθέσει υπόμνημα ενώπιον 
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του E΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας 
κατά τη δικάσιμο της 8.1.2020  ή σε οποιαδήποτε 
μετ’ αναβολή δικάσιμο, κατά την εκδίκαση της με 
αρ.κατ. E892/2017 αιτήσεως αναιρέσεως του Δήμου 
Θεσσαλονίκης κατά των Φιλίππου Καϊμακάμη, 
Μαγδαληνής Καϊμακάμη και Βαϊτσας Βουργουτζή και 
κατά της με αρ. 2493/2015 Αποφάσεως του 
Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
(Α.Π. 257842/2019)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)

42)Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδας 
αποζημίωσης προσκυρούμενου οικοπεδικού 
τμήματος εμβ.10,80μ2 αλλά με νεότερη 
καταμέτρηση 9,64μ2, της υπ’αρ.(2) ιδιοκτησίας που 
φέρεται στην 6176/1991 ΠΤΑΑ στο όνομα Μοσχίδου 
Αναστασία, επί της οδού Χαβρίου.
(Α.Π. 259401/2019)
(Δ/νση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών)

ΔΩΡΕΕΣ
43)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία 

“ΡΑΚΕΤΤΟ ΙΚΕ” υλικοτεχνικού εξοπλισμού 

γραφείων, συγκεκριμένα 160 καρεκλών για 

τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

(Α.Π. 258892/2019)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων)

44)Αποδοχή δωρεάς από την Τράπεζα Πειραιώς 
ποσού 50.000,00€ για την κάλυψη των αναγκών 
του Δήμου, των Νομικών του Προσώπων καθώς και 
των Ιδρυμάτων που εποπτεύονται από αυτόν.
(Α.Π. 253344/2019)
(Δ/νση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

45)Αποδοχή δωρεάς από τον  κ. Γεώργιο Ανδραβίζο, 
Επίτιμο Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βόρειας 
Ελλάδας, διαφόρων βιβλίων ιστορικού και 
λογοτεχνικού περιεχομένου καθώς και δύο 
εγκυκλοπαίδειες με την ονομασία “ΚΟΣΜΟΣ και 
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“ΔΟΜΗ” μαζί με λεξικό ελληνική γλώσσας προς την 
Δ΄ Κοινότητα για την αξιοποίησή τους κατά την 
κρίση του Συμβουλίου.
(Α.Π.249509/2019)
(Δ/νση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων)

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

    ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ
                                           ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γ030002
Lamprou Konstantina
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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