
              
           

                        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΤΗΝ 7η  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  19 Φεβρουαρίου 2020,  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 Κοινοτήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, 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 : 54636
Πληρ. : Α. Αθανασιάδου
Τηλ. : 2313317768
Fax      : 2313317801



ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ     7  ης   ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

          που θα γίνει την 19η  Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄

ΘΕΜΑΤΑ                                               ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

Επικύρωση των πρακτικών των υπ΄αριθμ. 1/08-01-

2020,  2/15-01-2020,  3/22-01-2020,  4/29-01-2020,

5/05-02-2020 και  6/12-02-2020 συνεδριάσεων της

Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

1)Κατάρτιση όρων του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρο-

νικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Συ-

ντήρηση Σχολικών Κτιρίων Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας

Δ.Θ., έτους 2019, ΤΠ», Αρ. Μελέτης ΔΚΣ 17/2019,

π.δ. 2.200.000,00 € με Φ.Π.Α.

(Α.Π.62214/2020)

(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

2)Κατάρτιση  όρων  του  δημόσιου  συνοπτικού

διαγωνισμού  για  την  «Aνάθεση  μελέτης

διαμόρφωσης δημοτικού κτιρίου για την εκπόνηση

του  Ευρωπαϊκού  προγράμματος  ”Pop Machina”»

π.δ. 19.817,01 € με Φ.Π.Α.

(Α.Π.65520/2020)

(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών

Μελετών)

3)Συγκρότηση  Επιτροπής  διενέργειας  και

αξιολόγησης του δημόσιου συνοπτικού Διαγωνισμού

για την «Aνάθεση μελέτης διαμόρφωσης δημοτικού

κτιρίου  για  την  εκπόνηση  του  Ευρωπαϊκού

προγράμματος ”Pop Machina”».  (Α.Π.65535/2020)

(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών

Μελετών)

4)α)  Έγκριση  διενέργειας  συνοπτικού διαγωνισμού

για  την  “Προμήθεια  υγρών  καυσίμων  για  την



κάλυψη των αναγκών κίνησης  των  οχημάτων της

Δημοτικής  Εταιρείας  Πληροφόρησης  θεάματος  και

Επικοινωνίας  (ΔΕΠΘΕ)  για  δύο  (2)  έτη  π.δ.

28.830,00  €  με  το  Φ.Π.Α.  24%”   (τμήμα  του

διαγωνισμού “Προμήθεια  υγρών καυσίμων για  την

κάλυψη  των  αναγκών  κίνησης  των  οχημάτων  και

θέρμανσης  των  κτιρίων  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης

και των νομικών προσώπων του για δύο (2) έτη ” με

αρχικό π.δ. 5.377.947,15 € με το Φ.Π.Α. 24%) 

β)  Κατάρτιση  των  όρων  και  των  τεχνικών

προδιαγραφών του δημόσιου ηλεκτρονικού διεθνούς

ανοικτού  διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της

προμήθειας με τίτλο: “Προμήθεια υγρών καυσίμων

για  την  κάλυψη  των  αναγκών  κίνησης  των

οχημάτων  και  θέρμανσης  των  κτιρίων  του  Δήμου

Θεσσαλονίκης και των νομικών προσώπων του για

δύο (2) έτη π.δ. 5.349.117,15 € με το Φ.Π.Α. 24%”

(υπόλοιπο τμήμα  διαγωνισμού μετά  την  αφαίρεση

της προμήθειας με συνοπτικό διαγωνισμό) 

γ)Συγκρότηση  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  τη

διενέργεια  και  αξιολόγηση  του  παραπάνω

Διαγωνισμού.

(Α.Π. 64456/2020)

(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

5)α)Κατάρτιση  όρων  και  τεχνικών  προδιαγραφών

του  δημόσιου  ηλεκτρονικού  διεθνούς  ανοικτού

διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας:

«Προμήθεια  Αθλητικού  Εξοπλισμού»,  π.δ.

253.704,00€ με Φ.Π.Α. και β)Συγκρότηση επιτροπής

Διαγωνισμού για τη διενέργεια και αξιολόγηση του

ανωτέρου διαγωνισμού

(Α.Π. 63628/2020)

(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

6)α) Κατάρτιση Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών

του  δημόσιου  ηλεκτρονικού  διεθνούς  Ανοικτού

Διαγωνισμού για  την εκτέλεση της  προμήθειας  με



τίτλο:  «Προμήθεια  υλικών  οριζόντιας  και  κάθετης

σήμανσης» σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 42/30-11-

2018  μελέτη  της  Διεύθυνσης  Βιώσιμης

Κινητικότητας  και  Δικτύων  –  Τμήμα  Οδοποιίας  &

Οδικής  Σήμανσης,  προϋπολογισμού  842.263,80€,

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., 

β)  Συγκρότηση  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  τη

διενέργεια  και  αξιολόγηση  του  παραπάνω

Διαγωνισμού.

(Α.Π.64423/2020)

(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

7)Έγκριση  α)της  διενέργειας  συνοπτικού

διαγωνισμού,  β)των  όρων  &  τεχνικών

προδιαγραφών  και  γ)συγκρότηση  επιτροπής

διαγωνισμού του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού

για την παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση των

παραδοτέων, στο πλαίσιο των δράσεων C.5, C.8 και

F.3 του έργου LIFE ASTI του Δήμου Θεσσαλονίκης,

προϋπολογισμού  δαπάνης  26.400,00€

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

(Α.Π.59274/2020)

(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

8)α)Έγκριση  της  απευθείας  ανάθεσης  της

«Προμήθειας ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη

των  αναγκών  του  στόλου  των  οχημάτων  και

μηχανημάτων  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  (ελαστικά

φορτηγών:  225/75R17,5  εμπρός  τεμ.  24,

295/80R22,5 εμπρός τεμ. 16, 245/70R17,5 εμπρός

τεμ.22)  π.δ.  24.237,04€  με  τον  Φ.Π.Α.  24%»

β)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του

δημόσιου  ηλεκτρονικού  ανοικτού  διαγωνισμού  για

την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο:  «Προμήθεια

ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη των αναγκών

του στόλου των οχημάτων και  μηχανημάτων  του

Δήμου  Θεσσαλονίκης  π.δ.  125.737,24€  με  τον

Φ.Π.Α.  24%»   και   γ)Συγκρότηση  της  επιτροπής



διενέργειας  και  αξιολόγησης  του  παραπάνω

διαγωνισμού 

(Α.Π.64427/2020)

(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

9)Επικύρωση  των  πρακτικών  αξιολόγησης

α)δικαιολογητικών  –  τεχνικών  προσφορών  και

β)οικονομικών  προσφορών  του   δημόσιου

ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για τη

μίσθωση α) 148 φωτοτυπικών μηχανημάτων και β)

ενός μηχανήματος έγχρωμου ψηφιακού συστήματος

σάρωσης  –  αναπαραγωγής  &  εκτύπωσης  σχεδίων

και χαρτών (plotter),  για δύο έτη (24 μήνες) π.δ.

380.166,52 € € με Φ.Π.Α.”

(Α.Π.54813/2020 και 58426/2020)

(Πρακτικά)

10)Επικύρωση  του  πρακτικού  ελέγχου

δικαιολογητικών  κατακύρωσης  του  δημόσιου

ανοικτού  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  για  την

εκτέλεση  του  έργου:  “Κατασκευή  φυτεμένων

δωμάτων (Πράσινο  δώμα  στο  32ο  Νηπιαγωγείο  –

53ο  Δημοτικό  Σχολείο  Θεσσαλονίκης”  π.δ.

120.000,00€ με Φ.Π.Α.

(Α.Π. 64336/2020)

(Πρακτικό)

11)Τροποποίηση  της  υπ’  αριθ.  637/23-10-2019

Α.Ο.Ε.,   που  αφορά:  «α)  Κατάρτιση  Όρων  και

Τεχνικών  Προδιαγραφών  του  Ηλεκτρονικού

Διεθνούς  Ανοικτού  Διαγωνισμού  για  την  εκτέλεση

της  προμήθειας  με  τίτλο:  “Προμήθεια  πλαστικών

τροχήλατων  κάδων  αποκομιδής  απορριμμάτων

χωρητικότητας 1.100 λίτρων (lt) και 770 λίτρων (lt),

κάδων  μικροαπορριμμάτων  χωρητικότητας  110

λίτρων  (lt)  και  ανοξείδωτων  κάδων

μικροαπορριμμάτων χωρητικότητας 110 λίτρων (lt)

για  τις  ανάγκες  της  Διεύθυνσης  Ανακύκλωσης  και

Διαχείρισης  Αστικών  Απορριμμάτων  του  Δήμου



Θεσσαλονίκης” π.δ.  724.904,00  €

συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  24%   β)

Συγκρότηση  Επιτροπής  Διαγωνισμού  για  τη

διενέργεια  και  αξιολόγηση  του  παραπάνω

Ηλεκτρονικού Διεθνούς  Ανοικτού Διαγωνισμού», 

ως  προς  το  β΄  σκέλος  αυτής  “Συγκρότηση  της

Επιτροπής  διαγωνισμού”  λόγω  εξαίρεσης  του

τακτικού μέλους της Επιτροπής και αντικατάστασής

του.

(Α.Π.60709/2020)

(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

12)Σύνταξη  έκθεσης  για  την  εκτέλεση

προϋπολογισμού  του  Δήμου  Θεσσαλονίκης  Δ΄

τριμήνου έτους 2019» (Α.Π.63262/2020)

(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

13)α)Σύσταση  παγίας  προκαταβολής  για  το

οικονομικό  έτος  2019  και  β)ορισμός  υπολόγου

διαχείρισης  της  παγίας  προκαταβολής.

(Α.Π.64446/2020)

(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

14)Έγκριση απολογισμού επιχορήγησης έτους 2019

του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης”

(Α.Π.64017/2020)

(Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης)

15)Έγκριση απολογισμού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ.

“Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης”

(Α.Π.64007/2020)

(Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης)

16)Τροποποίηση  της  υπ'  αριθμ.  865/18-12-2019

Απόφασης  Οικονομικής  Επιτροπής  ως προς  το  (β)

σκέλος  αυτής  με  ορθή  επανάληψη  του

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2020 του

Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης” Δήμου

Θεσσαλονίκης.



(Α.Π.64028/2020)

(Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης)

17)Έγκριση  χρηματοδότησης  ποσού  300.000,00€

για την κάλυψη της διαφοράς εσόδων- εξόδων του

ετήσιου  προϋπολογισμού  έτος  2020  της

Κοινωφελούς  Επιχείρησης  Δήμου  Θεσσαλονίκης

(ΚΕΔΗΘ).

 (Α.Π.58752/2020)

(Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων)

18)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 8.000,00€

για  την  κάλυψη  μέρους  των  εξόδων  της

συνδιοργάνωσης  των  Πανελλήνιων  Μαθητικών

Πρωταθλημάτων 2020, με την Ένωση Σκακιστικών

Σωματείων Θεσσαλονίκης-Χαλκιδικής.

(Α.Π. 53731/2020)

(Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού)

19)Διαγραφή  από  οριστικούς  βεβαιωτικούς

καταλόγους  για  Τέλη  Καθαριότητας-Φωτισμού  και

Φόρο  Ηλεκτροδοτούμενων  και  μη

Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων και προστίμων αυτών.  

(Α.Π.64452/2020)

(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

20)Διαγραφή   ποσού   που  βεβαιώθηκε  στους

οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους,  για  Τέλη

Καθαριότητας (ΔΤ)-Φωτισμού(ΔΦ),  Δημοτικό Φόρο

και   Τέλος  Ακίνητης  Περιουσίας  (ΤΑΠ)

Ηλεκτροδοτούμενων  Χώρων  και  αφορά  μεταφορά

επισφαλούς από τη ΔΕΗ

(Α.Π.64495/2020)

(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

21)Διαγραφές  από  οριστικούς  βεβαιωτικούς

καταλόγους  τελών  επί  των ακαθαρίστων  εσόδων

κέντρων διασκέδασης κλπ 

(Α.Π.52590/2020)

(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)



22)Διαγραφή της οφειλής τέλους και προστίμου για

χρήση κοινόχρηστου χώρου από τους βεβαιωτικούς

καταλόγους.

(Α.Π.58671/2020)

(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

23)Διαγραφή  του  υπ'αρ.45/2020  χρηματικού

καταλόγου

(Α.Π. 54203/2020)

(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

24)Έγκριση  λογαριασμού  Εσόδων  –  Εξόδων

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 του Δήμου   Θεσσαλονίκης.

(Α.Π. 64492/2020)

(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

25)Έγκριση  λογαριασμού  Εσόδων  –  Εξόδων

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 του Δήμου   Θεσσαλονίκης.

(Α.Π. 64498/2020)

(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

26)α)Έγκριση  έκδοσης  εντάλματος  προπληρωμής

ποσού  360,00€  που  αφορά  την  πληρωμή

παραβόλων  ανανέωσης  αδειών  κυκλοφορίας

μοτοποδηλάτων,  ιδιοκτησίας  του  Δήμου

Θεσσαλονίκης  και  β)ορισμός  υπολόγου διαχείρισης

της δαπάνης

(Α.Π.65338/2020)

(Διεύθυνση  Ανακύκλωσης  και  Διαχείρισης  Αστικών

Απορριμμάτων)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

27)Προγραμματισμός  προσλήψεων  προσωπικού   με

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου,

έτους  2020

(Α.Π.63795/2020)

(Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων)

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

28) Έγκριση  ή  μη  της  νομικής  κάλυψης  από

εξωτερικό  δικηγόρο  του  Αντιδημάρχου  κ.  Παππά

Αθανασίου,  κατόπιν  αίτησής  του  για  την



εκπροσώπησή  του   ενώπιον  του  Δ΄  Μονομελούς

Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης κατά τη δικάσιμο

της  16-03-2020  ή  σε  οποιαδήποτε  μετ΄αναβολή

αυτής.   

(Α.Π.57429/2020)

(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)

29) Παροχή ή μη εντολής  σε εξωτερικό ειδικευμένο

δικηγόρο  Αθηνών  για  άσκηση  αίτησης  αναίρεσης

κατά  της  υπ’  αριθ.  36/2020  απόφασης  του  VIΙ

Τμήματος  του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου  ενώπιον  της

Ολομελείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου

(Α.Π.59707/2020)

(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)

30)Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του

Δήμου Θεσσαλονίκης και της κ. Τσισμαλίδου Σοφίας

επί  αιτήματος  συμβιβαστικής  επίλυσης  διαφοράς

ποσού 1.037,00€ λόγω υλικών ζημιών που υπέστη

το όχημα της με αριθμό κυκλοφορίας ΝΚΕ 1040 από

πτώση δέντρου. 

(Α.Π.54924/2020)

(Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος)

31)Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του

Δήμου  Θεσσαλονίκης  και  του  κ.  Παρτσαλίδη

Δημήτριου  επί  αιτήματος  συμβιβαστικής  επίλυσης

διαφοράς ποσού 2.132,80€ λόγω υλικών ζημιών που

υπέστη το όχημα της με αριθμό κυκλοφορίας ΝΖΝ

5216 από πτώση δέντρου. 

(Α.Π.54918/2020)

(Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος)

32)Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του

Δήμου Θεσσαλονίκης και του κ. Κωστίδη Γεωργίου

επί  αιτήματος  συμβιβαστικής  επίλυσης  διαφοράς

ποσού 818,40€ λόγω υλικών ζημιών που υπέστη το

όχημα της με αριθμό κυκλοφορίας ΝΕΖ 3904 από

πτώση δέντρου. 

(Α.Π.64257/2020)



(Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος)

ΔΩΡΕΕΣ

33)Αποδοχή  δωρεάς  προϊόντων  από  την  εταιρία

ΛΟΥΞ  ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ  Α.Β.Ε.Ε.,  μέσω  της  ΜΚΟ

«ΜΠΟΡΟΥΜΕ»  τα  οποία  θα  διατεθούν  από  τη

Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας

του  Δήμου  Θεσ/νίκης  σε  ωφελούμενους  των

Κοινωνικών Δομών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

(Α.Π.57809/2020)

(Διεύθυνση  Κοινωνικής  Προστασίας  και  Δημόσιας

Υγείας)

 

      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


	
	Κοινοποίηση
	- Πρόεδροι Κοινοτήτων Α, Β, Γ, Δ, Ε, Τριανδρίας


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	Protocol: Δήμος Θεσσαλονίκης 14/02/2020
Α. Π.: 65662
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2020-02-14T12:36:06+0000
	Not specified




