
 

              
              
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΤΗΝ 10η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ 

 
Προς τους κ.κ. 
 
  1) Π. Λεκάκη                      Αντιπρόεδρος 
  2) ∆. Ακριτίδου                                   Τακτικό Μέλος   
  3) ∆. ∆αγκλή  »   
  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 11 Μαρτίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄ στην Αίθουσα 
Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε θέµατα ηµερησίας διάταξης τα συνηµµένα. 
 
Κοινοποίηση 
- Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης ∆ηµάρχου         Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
- Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης               ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
   Προέδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
- Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης 
   Γενικού Γραµµατέα 
- Πρόεδροι Κοινοτήτων Α, Β, Γ, ∆, Ε, Τριανδρίας  
- Προϊστάµενοι Γενικών ∆ιευθύνσεων 
- ∆/νσεις και Αυτοτελή Τµήµατα 
- Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης λοιπών Συλλογικών               
   και Μονοπρόσωπων Οργάνων                                         ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ 
                                                                                           ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ & 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
Ταχ. ∆/νση : Β. Γεωργίου Α΄ 1 
Ταχ. Κώδικας : 54636 
Πληρ.  : Κ.Λάµπρου 
Τηλ.  : 2313317787 
Fax       : 2313316101 
 

∆ήµος Θεσσαλονίκης 06/03/2020
Α. Π.: 91692

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

          που θα γίνει την 11η Μαρτίου 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 14:00΄  

 

ΘΕΜΑΤΑ                                                   ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 

∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 

1)Κατάρτιση όρων µειοδοτικής δηµοπρασίας για τη 

µίσθωση από το ∆ήµο Θεσσαλονίκης ακινήτου που 

θα χρησιµοποιηθεί για τη στέγαση και λειτουργία  

της ∆ιεύθυνσης ∆όµησης και Πολεοδοµικών 

Εφαρµογών(Α.Π. 84248/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

2) α)Κήρυξη του δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού 

για τη µίσθωση ακινήτου που θα χρησιµοποιηθεί για 

τη στέγαση και λειτουργία του Ανοικτού Κέντρου 

Ηµέρας Αστέγων ως άγονου και β) επανάληψη του 

παραπάνω διαγωνισµού µε τροποποιηµένους όρους 

(Α.Π. 84245/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)          

3)Κατακύρωση αποτελέσµατος του δηµόσιου 

πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκποίηση 

παλαιών/καταστραµµένων αντικειµένων των 

∆ιευθύνσεων ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος  

και Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών 

Απορριµµάτων (Α.Π. 91164/2020) 

(Πρακτικό)                                                           

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

4)Έγκριση α)της διενέργειας β)των όρων και των 

τεχνικών προδιαγραφών του δηµόσιου συνοπτικού 

διαγωνισµού για την ανάθεση της υπηρεσίας: 

«∆ιοργάνωσης 4ηµερου φεστιβάλ Ανακύκλωσης του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης» π.δ.  49.600,00 € µε Φ.Π.Α. 

(χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ) για τις ανάγκες του 

Τµήµατος Ανακύκλωσης, ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης 



 

και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης. 

(Α.Π.81889/2020) 

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

5)Συγκρότηση της επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης του δηµόσιου συνοπτικού διαγωνισµού 

για την ανάθεση της υπηρεσίας: «∆ιοργάνωσης 

4ηµερου φεστιβάλ Ανακύκλωσης του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης» π.δ.  49.600,00 € µε Φ.Π.Α. 

(χρηµατοδότηση ΕΣΠΑ) για τις ανάγκες του 

Τµήµατος Ανακύκλωσης, ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης 

και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης. 

(Α.Π.82501/2020) 

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

6)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του 

δηµόσιου ηλεκτρονικού διεθνή ανοικτού 

διαγωνισµού για την ανάθεση της εργασίας: 

«∆ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων της ∆ιεύθυνσης 

Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών 

Απορριµµάτων» π.δ. 277.859,20 µε Φ.Π.Α.  

 (Α.Π.89761/2020) 

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

7)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης του δηµόσιου διεθνή ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση της 

εργασίας: «∆ιαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων της 

∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών 

Απορριµµάτων» π.δ. 277.859,20 € µε Φ.Π.Α. 

 (Α.Π.89758/2020) 

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

8)Κατάρτιση όρων δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: 

“Αποκατάσταση και Επανάχρηση κτιρίου πρώην 

16ου ∆ηµοτικού Σχολείου στην οδό Μητσάκη 1” 

π.δ. 839.370,37€ µε Φ.Π.Α. 



 

 (Α.Π.87916/2020) 

(∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών 

Μελετών) 

9)Κατάρτιση Όρων και Τεχνικών Προδιαγραφών του 

δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την ανάθεση εργασιών ηχοφωτιστικής κάλυψης 

εκδηλώσεων των υπηρεσιών του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης έτους 2020, π.δ. 219.117,53€ µε 

ΦΠΑ  (Α.Π.90570/2020) 

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

10)Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης του δηµόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού 

διαγωνισµού για την “Ανάθεση εργασιών 

ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων των 

υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης έτους 2020,  

π.δ. 219.117,53 € µε Φ.Π.Α. 

 (Α.Π.89767/2020) 

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης ) 

11)Κατάρτιση όρων & τεχνικών προδιαγραφών του 

δηµόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την υλοποίηση του έργου 

«Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη» για τις ανάγκες του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης, π.δ. 410.435,00€ µε  Φ.Π.Α.  

 (Α.Π.91280/2020) 

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

12)Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την υλοποίηση του 

έργου «Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα 

Εξυπηρέτησης του Πολίτη» για τις ανάγκες του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης, π.δ. 410.435,00€ µε  Φ.Π.Α.  

 (Α.Π.91277/2020) 

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

 



 

13)Συγκρότηση επιτροπής του δηµόσιου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 

έργου: “Κατασκευή παιδικής χαράς Ροτόντας” π.δ. 

385.000,00€ µε Φ.Π.Α. 

(Α.Π. 83150/2020) 

(∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών 

Μελετών) 

14)Συγκρότηση επιτροπής του δηµόσιου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση του 

έργου: “Ανάπλαση πάρκου στη συµβολή των οδών 

Μ.Μπότσαρη και Ηλέκτρας” π.δ. 860.000,00€ µε 

Φ.Π.Α.   (Α.Π. 87903/2020) 

(∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών 

Μελετών) 

15)Συγκρότηση επιτροπής του δηµόσιου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση του 

έργου: “Συντήρηση σχολικών κτιρίων Ε΄ ∆ηµοτικής 

Κοινότητας ∆.Θ. έτους 2019, ΤΠ”  π.δ. 

2.200.000,00€ µε Φ.Π.Α. 

 (Α.Π.89921/2020) 

(∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 

16)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης 

α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και 

β)οικονοµικών προσφορών του δηµόσιου ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια 2 

λεωφορείων µεταφοράς νηπίων (δύο έως 4 ετών) 

για τις ανάγκες της ∆/νσης Παιδικών Σταθµών του 

∆.Θ. π.δ. 198.400,00€ µε Φ.Π.Α. 

(Α.Π.75142/2020 και 83298/2020) 

(Πρακτικά) 

17)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου 

δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου 

συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση της 

εργασίας “Καταγραφή οδικού κυκλοφοριακού 

θορύβου σε έξι σχολικά συγκροτήµατα του ∆.Θ. 

αξιολόγηση των επιπτώσεων στους µαθητές και 



 

πρόταση µέτρων αντιµετώπισης” π.δ. 14.880,00€ µε 

Φ.Π.Α.  και β) Κατακύρωση ή µη του 

αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού. 

(Α.Π. 83781/2020) 

(Πρακτικό) 

18)Αίτηµα εξαίρεσης της Μαρίνας Γουναροπούλου 

από Πρόεδρος (αναπληρωµατικό µέλος) της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 

“Επισκευή Συντήρηση Αναβάθµιση ΗΛΜ 

Εγκαταστάσεων Σχολικών Κτιρίων ∆.Θ. 2019 Τ.Π..” , 

π.δ. 1.000.000,00€ µε Φ.Π.Α. 

(Α.Π.69724/2020) 

(Αίτηµα) 

19)Αίτηµα εξαίρεσης της Αθηνάς Λερίδου από 

Πρόεδρος (τακτικό µέλος) της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου “Επισκευή 

Συντήρηση Αναβάθµιση ΗΛΜ Εγκαταστάσεων 

Σχολικών Κτιρίων ∆.Θ. 2019 Τ.Π..” , π.δ. 

1.000.000,00€ µε Φ.Π.Α. 

(Α.Π. 76764/2020) 

(Αίτηµα) 

20)Αίτηµα εξαίρεσης της ΚΟΥΤΣΟΥΡΑ 

ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑΣ από Πρόεδρος (τακτικό µέλος) της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 

“Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄,Β΄,Γ΄ ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων ∆.Θ., έτους 2019 ΤΠ”,  π.δ. 

3.217.999,99€ µε ΦΠΑ (Α.Π. 85990/2020) 

(Αίτηµα) 

21)Αίτηµα εξαίρεσης της ΚΛΑ∆ΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ 

από  Πρόεδρος (αναπληρωµατικό µέλος) της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου 

“Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄,Β΄,Γ΄ ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων ∆.Θ., έτους 2019 ΤΠ”,  π.δ. 

3.217.999,99€ µε ΦΠΑ (Α.Π. 86393/2020) 

(Αίτηµα) 

 



 

22)Μετάθεση ηµεροµηνίας αποσφράγισης 

προσφορών του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την εκτέλεση του  έργου “Επισκευή 

– συντήρηση – αναβάθµιση ΗΛΜ Εγκαταστάσεων 

Σχολικών Κτιρίων ∆.Θ. 2019 Τ.Π..” , π.δ. 

1.000.000,00€ µε Φ.Π.Α. 

(Α.Π. 84165/2020) 

(∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 

23)Μετάθεση ηµεροµηνίας αποσφράγισης 

προσφορών του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 

διαγωνισµού για την εκτέλεση του  έργου: 

“Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων Α΄, Β΄, Γ΄ ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων ∆.Θ., έτους 2019 ΤΠ.” , π.δ. 

3.217.999,99€ µε Φ.Π.Α. 

(Α.Π. 87914/2020) 

(∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
24)Σύνταξη 1ου σχεδίου αναµόρφωσης 

προϋπολογισµού του ∆.Θ. οικονοµικού έτους 2020 

µε σκοπό: 

α) την υποχρεωτική αναµόρφωση ΚΑ του σκέλους 

των εσόδων και εξόδων έτους 2020, σύµφωνα µε το 

άρθρο 6 της υπ.αριθµ. 55905/29-7-2019 ΚΥΑ 

Οικονοµικών-Εσωτερικών,    

β) την ενίσχυση Κ.Α. εσόδων µε το ποσό των 

958.662,30€ λόγω κατανοµής από το ΥΠΕΣ του 

αντισταθµιστικού οφέλους από τη λιµενική και 

εµπορευµατική δραστηριότητα της ‘’ Οργανισµός 

Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.’’ για το έτος 2018, προς 

κάλυψη λειτουργικών δαπανών   

γ) την εγγραφή ΚΑ εσόδων και εξόδων νέου 

χρηµατοδοτούµενου προγράµµατος ‘’∆ωρεάν WIFI 

για τους ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ - WiFi4EU’’, από πόρους της 

Ε.Ε.  

δ) την ενίσχυση ΚΑ εσόδων και την εγγραφή ΚΑ 

εξόδων που αφορούν στο χρηµατοδοτούµενο 



 

πρόγραµµα πόρων του ΕΣΠΑ ‘’Ανοιχτά κέντρα 

εµπορίου – ∆. Γούναρη – Καπάνι’’, µε σκοπό την 

υλοποίηση των υποέργων ‘’Συστήµατα έξυπνης 

πόλης’’ και ‘’Συστήµατα έξυπνης Βιώσιµης 

κινητικότητας’’  

ε) την εγγραφή ΚΑ εσόδων και εξόδων νέου 

συγχρηµατοδοτούµενου έργου από πόρους της Ε.Ε., 

του Πράσινου Ταµείου και του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

‘’LIFE – IP CEI Greece – Εφαρµογή της κυκλικής 

οικονοµίας στην Ελλάδα’’  

στ) την ενίσχυση λοιπών ΚΑ εσόδων και εξόδων του 

προϋπολογισµού». 

 (Α.Π.89925/2020) 

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

25) 1η Τροποποίηση του Ολοκληρωµένου Πλαισίου 

∆ράσης (ΟΠ∆) ∆ήµου Θεσσαλονίκης, οικονοµικού 

έτους 2020 

 (Α.Π.89542/2020) 

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

26)Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού ∆΄ τριµήνου 2019 του Ν.Π.∆.∆. “Ο 

ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ”  (Α.Π.79132/2020) 

(Ν.Π.∆.∆. “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ”) 

27)Έγκριση του απολογισµού έτους 2019 του 

Ν.Π.∆.∆. “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ” (Α.Π.89794/2020) 

(Ν.Π.∆.∆. “Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ”) 

28)α)Έγκριση έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος 

προπληρωµής ποσού 115,00€ για την καταβολή 

δαπάνης που απαιτείται για την καταβολή του 

διοικητικού τέλους επεξεργασίας αιτήµατος χρήσης 

ραδιοσυχνότητας στην Ε.Ε.Τ.Τ. και β)ορισµός 

υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης.  

(Α.Π.88257/2020) 

(Αυτοτελές Τµήµα Πολιτικής Προστασίας) 

29)α)Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής 

ποσού 20.000,00 € για την πληρωµή στα  ΕΛ.ΤΑ. 



 

της δαπάνης της διακίνησης της αλληλογραφίας του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης και β)ορισµός υπολόγου 

διαχείρισης της δαπάνης.  (Α.Π.81581/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ιαφάνειας και Εξυπηρέτησης ∆ηµοτών) 

30)α)Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής 

ποσού 607,68€ για την καταβολή φόρου δωρεάς 

δύο (2) φορτηγών οχηµάτων (απορριµµατοφόρων), 

από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ-

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε. (ΕΕΑΑ Α.Ε.). και β) και ορισµός 

υπόλογου διαχείρισης της δαπάνης 

(Α.Π.83396/2020) 

(∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών 

Απορριµµάτων) 

31)α)Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής 

που αφορά  την πληρωµή τροχαίας παράβασης του 

υπ' αριθ. ΚΗI 7250 ΙΧΦ οχήµατος ιδιοκτησίας του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης και β)και ορισµός υπόλογου 

διαχείρισης της δαπάνης 

(Α.Π.84179/2020) 

(∆ιεύθυνση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών 

Απορριµµάτων) 

32)α)Έγκριση της απόδοσης λογαριασµού του υπ΄ 

αριθ. 615/2020 Χρηµατικού Εντάλµατος 

Προπληρωµής, το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της 

134/05-02-2020 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής 

και β)και απαλλαγή υπόλογου διαχείρισης της 

δαπάνης   (Α.Π.87879/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆όµησης και Πολεοδοµικών 

Εφαρµογών) 

33)Έγκριση της αποζηµίωσης δαπάνης ποσού 

315,00 €  για την  µετάβαση του ∆ηµάρχου 

Κωνσταντίνου Ζέρβα στην Αθήνα αεροπορικώς, στις  

11-12 Μαρτίου 2020.   (Α.Π.91162/2020) 

(Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων & ∆ιεθνών Σχέσεων) 

34)Έγκριση της αποζηµίωσης δαπάνης ποσού 18,00 

€  για την  µετάβαση του ∆ηµάρχου Κωνσταντίνου 



 

Ζέρβα στις Σέρρες, οδικώς, στις  14 Μαρτίου 2020, 

προκειµένου να παραστεί στα εγκαίνια της Μονάδας 

Επεξεργασίας Απορριµµάτων (ΜΕΑ) νοµού Σερρών 

ύστερα από πρόσκληση  (Α.Π.91059/2020) 

(Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων & ∆ιεθνών Σχέσεων) 

35)Έγκριση της αποζηµίωσης δαπάνης ποσού 

372,00 € για την  µετάβαση του Προέδρου του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Θεσσαλονίκης κ. 

∆ρόσου Τσαβλή στην Αθήνα αεροπορικώς στις  12-

13 Μαρτίου 2020, για θέµατα που άπτονται των 

συµφερόντων του ∆ήµου.  (Α.Π.90055/2020) 

(Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων & ∆ιεθνών Σχέσεων) 

36)Έγκριση της αποζηµίωσης δαπάνης ποσού 

283,00€ για την  µετάβαση του Εντεταλµένου 

∆ηµοτικού Συµβούλου σε θέµατα ∆ηµοτικής 

Αστυνοµίας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης κ. ∆ηµητρίου 

∆αγκλή στην Αθήνα στις  17-19 Μαρτίου 2020. 

(Α.Π.81084/2020) 

(Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων & ∆ιεθνών Σχέσεων) 

37)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 4.989,76 

€ για την οργάνωση και τον προγραµµατισµό 

Εκθέσεων της ∆/νσης Βαφοπούλειου & Πνευµατικών 

Ιδρυµάτων για το έτος 2020  (Α.Π.81733/2020) 

(∆ιεύθυνση Βαφοπούλειου και Πνευµατικών 

Ιδρυµάτων) 

38)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης συνολικού ποσού 

2.172,80 ευρώ: α) 582,80 ευρώ για  υπηρεσίες 

ξενάγησης και β) 1.590,00 ευρώ για υπηρεσίες 

γεύµατος-δείπνου στο πλαίσιο διοργάνωσης 

συνεδρίων, συναντήσεων, διαλέξεων για το έτος 

2020. (Α.Π.83462/2020) 

(Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσιων) 

39)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 1.435,00€ 

για την υλοποίηση του κύκλου εκδηλώσεων του 

Τµήµατος Κεντρικής Βιβλιοθήκης  (Α.Π.86076/2020) 

(∆ιεύθυνση Βιβλιοθηκών και Μουσείων) 



 

40)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 5.732,18€ 

που αφορούν στην κάλυψη των εξόδων της 

οργάνωσης και υλοποίησης της 8ης Γιορτής 

Πολυγλωσσίας    (Α.Π.83704/2020) 

(∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού) 

41)Έγκριση διαγραφής βεβαιωµένων οφειλών  

συνολικού ποσού δεκαέξι ευρώ (16,00 €) και των 

προσαυξήσεων αυτών σε βάρος οφειλέτη του 

Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων που 

αφορούν τέλος παράτασης ενταφιασµού, λόγω 

λανθασµένης χρέωσης   (Α.Π.76496/2020) 

(Αυτοτελές Τµήµα ∆ιαχείρισης Κοιµητηρίων) 

42)∆ιαγραφή βεβαιωµένων οφειλών από Τέλος 

Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) µη Ηλεκτροδοτούµενων 

Χώρων.  (Α.Π.80211/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

43)∆ιαγραφή  ποσού  που βεβαιώθηκε στους 

οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλος 

Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) Ηλεκτροδοτούµενων 

Χώρων και αφορά µεταφορά επισφαλούς από τη 

∆ΕΗ  (Α.Π.81424/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

44)∆ιαγραφή από οριστικούς βεβαιωτικούς 

καταλόγους για Τέλη Καθαριότητας-Φωτισµού και 

Φόρο Ηλεκτροδοτούµενων και µη 

Ηλεκτροδοτούµενων Χώρων και προστίµων αυτών  

(Α.Π.81803/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

45)∆ιαγραφή ποσού που βεβαιώθηκε λανθασµένα 

στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για 

τέλη καθαριότητας-φωτισµού, φόρο Ηλεκ/νων 

Χώρων (∆Τ–∆Φ ) και αφορά µεταφορά επισφαλούς 

από ∆ΕΗ  (Α.Π.86962/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

46)∆ιαγραφή  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.86732/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

47)∆ιαγραφή των οφειλών των προστίµων από 

παραβάσεις Κ.Ο.Κ., από τους οριστικούς  

βεβαιωτικούς  καταλόγους   (Α.Π.85809/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

48)∆ιαγραφή από οριστικούς βεβαιωτικούς 

καταλόγους, συνολικού ποσού 10.587,11€ από 

πρόστιµα αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου, 

σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Ν.4257/2014 

(Α.Π.90318/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

49)Προγραµµατισµός προσλήψεων προσωπικού µε 

σύµβαση µίσθωσης έργου, έτους 2020 

(Α.Π.90034/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων) 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

50)Παροχή εντολής στη ∆ιεύθυνση Νοµικής 

Υποστήριξης για άσκηση ή µη προσφυγών ενώπιον 

των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων κατά των νέων 

αποφάσεων του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης 

Επίλυσης ∆ιαφορών απορριπτικών των ενδικοφανών 

προσφυγών του ∆ήµου κατά πράξεων επιβολής 

φορολογικών προστίµων της Προϊσταµένης της ∆’ 

∆ΟΥ Θεσσαλονίκης µετά την ακύρωση των αρχικών 

αποφάσεων του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας 

Εσωτερικής Επανεξέτασης επί των αρχικών 

ενδικοφανών προσφυγών του ∆ήµου µε αντίστοιχες 

αποφάσεις του Μονοµελούς ∆ιοικητικού 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

(Α.Π.79968/2020) 

(∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης) 



 

51)Παροχή εντολής στης ∆ιεύθυνση Νοµικής 

Υποστήριξης για άσκηση ή µη δικαστικών 

προσφυγών ενώπιον των ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων 

κατά των νέων αποφάσεων του Προϊστάµενου της 

∆ιεύθυνσης Επίλυσης ∆ιαφορών απορριπτικών των 

ενδικοφανών προσφυγών του ∆ήµου κατά Πράξεων 

Προσδιορισµού Αποτελεσµάτων και Επιβολής Τελών 

Χαρτοσήµου της Προϊσταµένης της ∆’ ∆ΟΥ 

Θεσσαλονίκης µετά την ακύρωση των αρχικής 

απόφασης του Προϊσταµένου της ∆ιεύθυνσης 

Επίλυσης ∆ιαφορών επί των ενδικοφανών 

προσφυγών του ∆ήµου µε αντίστοιχες αποφάσεις 

του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης    

(Α.Π.80396/2020) 

(∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης) 

52)Παροχή εντολής στη ∆ιεύθυνση Νοµικής 

Υποστήριξης για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου 

ανακοπής κατά της Μαργαρίτα Βαρτάνη κλπ (στο 

σύνολο επτά εργαζοµένων) και της υπ’ αριθ. 

226/2020 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου 

Θεσσαλονίκης     

(Α.Π.84981/2020) 

(∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης) 

53)Παροχή εντολής στη ∆ιεύθυνση Νοµικής 

Υποστήριξης για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου 

ανακοπής κατά της Ελένης Φτερίδου και της υπ’ 

αριθ. 103/2020 διαταγής πληρωµής του 

Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης    

 (Α.Π.83456/2020) 

(∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης) 

∆ΩΡΕΕΣ 

54)Αποδοχή δωρεάς από τον κ. Ανδρεάδη Σταύρο 

που αφορά στο κόστος τριάντα (30) µεγάλων 

υπεραιωνόβιων ελαιόδενδρων µαζί µε τις εργασίες 



 

µεταφύτευσης, αξίας 70.000,00€ που θα φυτευθούν 

στα παρτέρια της οδού Αγγελάκη   

(Α.Π.86510/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 

  

      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                      ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ 

                                           ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 


