
 

              
              

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΣΤΗΝ 12η  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 στις 24 Μαρτίου 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄ µµ σε δια περιφοράς 
τακτική συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής. Η συζήτηση των συνηµµένων θεµάτων έχει 
κατεπείγοντα χαρακτήρα διότι απαιτείται η άµεση λήψη αποφάσεων για την αποφυγή κινδύνων 
εκ της αναβολής αυτών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νοµοθετικού 
Περιεχοµένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020 τεύχος Α΄) και την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. 
 
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. Κώδικ: 54636 
Πληρ.  : Κ.Λάµπρου 
Τηλ.  : 2313317787 
Fax       : 2313316101 
 

∆ήµος Θεσσαλονίκης 20/03/2020
Α. Π.: 103939

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 20.03.2020 16:20:01
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΨΗΦΙΑΚΑ
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

ΑΠΟ
Kyriaki
Altintasiotou
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ∆ΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 12ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

          που θα γίνει την 24η Μαρτίου 2020, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00΄  

 

ΘΕΜΑΤΑ                                                                 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

1)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης 

α)δικαιολογητικών – τεχνικών και β)οικονοµικών 

προσφορών του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια 

απορριµµατοφόρων, φορτηγών και ειδικών 

οχηµάτων για τις ανάγκες της ∆/νσης Ανακύκλωσης 

και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων, π.δ. 

1.282.160,00€ µε Φ.Π.Α. 

(Α.Π.85488/2020 και 100790/2020) 

(Πρακτικά) 

2)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης 

α)δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνικών 

προσφορών και β)οικονοµικών προσφορών, σε 

συµµόρφωση µε την υπ΄αριθµ. 217/2020 απόφαση 

της Α.Ε.Π.Π., του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την προµήθεια 

οικοδοµικών υλικών και λοιπού εξοπλισµού (π.χ. 

χρώµατα, ξυλεία, σκαλωσιές κ.λ.π.)-σιδηρικά του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης, π.δ. 911.206,68€ µε ΦΠΑ 

24% 

(Α.Π.102205/2020 και 102208/2020) 

(Πρακτικά) 

3)Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 599/9-10-2019 

Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά: 

α)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του 

δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών, µηχανών 

γραφείου, µηχανηµάτων κλιµατισµού  και ηχητικών 

συστηµάτων, π.δ. 65.274,33 € και η β)συγκρότηση 

της  επιτροπής του διαγωνισµού», ως προς το β’ 
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σκέλος αυτής, λόγω εξαίρεσης τακτικού µέλους της 

επιτροπής και αντικατάστασής του. 

(Α.Π.100423/2020) 

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

4) α)Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση 

σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του 

Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Κατεπείγουσα 

µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 

55/τεύχος Α΄/11-3-2020) για την “Προµήθεια 

ενηµερωτικού υλικού στο πλαίσιο εφαρµογής 

σχεδίου έκτακτης ενηµέρωσης των Πολιτών και των 

υπαλλήλων β) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών 

της υπ΄αριθµ. 101151/16-03-2020 µελέτης του 

ανωτέρου τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

∆ηµάρχου γ)Έγκριση της ανάθεσης της ανωτέρω 

προµήθειας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στην εταιρία 

ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ –∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  

π.δ. 32.853,80 € µε  Φ.Π.Α. 24%  

(Α.Π.103132/2020) 

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

5)α. Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση 

σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του 

Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Κατεπείγοντα 

µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 

55/τεύχος Α΄/11-3-2020) για την “Επισκευή 

απορριµµατοφόρων, βυτιοφόρων, πλυστικών και 

φορτηγών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης π.δ. 

246.760,00  µε το Φ.Π.Α. 24% (συµφωνία-πλαίσιο)” 

β. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της 
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υπ'αριθµ.15/2020 µελέτης του Τµήµατος Μελετών 

και Σχεδιασµού Συστηµάτων Καθαριότητας της 

∆/νσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών 

Απορριµµάτων και γ. Έγκριση της ανάθεσης των 

ανωτέρω εργασιών στην εταιρία ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.”  

(Α.Π. 103504/2020) 

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

6)α. Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση 

σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του 

Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Κατεπείγοντα 

µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 

55/τεύχος Α΄/11-3-2020) για την προµήθεια gel 

καθαρισµού χεριών µε ήπια αντισηπτική δράση 

δαπάνης ποσού 22.320€ µε το Φ.Π.Α. 24% 

(συµφωνία-πλαίσιο)” β. Έγκριση του υπ' αριθµ. 

102516/2020 εγγράφου των τεχνικών 

χαρακτηριστικών και ενδεικτικού προϋπολογισµού 

του Αυτοτελούς Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

∆ηµάρχου και γ. Έγκριση της ανάθεσης της 

ανωτέρω προµήθειας στην εταιρία  FARCOM A.E.”  

(Α.Π.103621/2020) 

(Αυτοτελές Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης 

∆ηµάρχου) 

7)α. Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση 

σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ.2 εδαφ.γ του 

Ν.4412/2016 και το άρθρο 10 παρ.3α και 3β της 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου “Κατεπείγοντα 

µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εµφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισµού της διάδοσής του” (ΦΕΚ 

55/τεύχος Α΄/11-3-2020) για την προµήθεια “ειδών 
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για αντιµετώπιση του κορωνοϊού (αντλίες και δοχεία 

αντισηπτικών, υγρό αντισηπτικό, µάσκες και 

γάντια)’’ του ∆ήµου Θεσσαλονίκης π.δ. 29.572,76€  

µε το Φ.Π.Α. 24% β. Έγκριση των τεχνικών 

προδιαγραφών της από 18/3/2020 µελέτης και 

ενδεικτικού προϋπολογισµού του Τεχνικού 

Ασφαλείας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και γ. Έγκριση 

της ανάθεσης του Τµήµατος Α’ στην εταιρεία 

ΧΩΡΟΣΗΜΑΝΣΗ - ΜΠΟΥΚΟΤΟΣ Α. MΠΟΚΟΤΣΟΣ Κ. 

Ο.Ε και του Τµήµατος Β’ στην εταιρεία 

ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ Α. ΚΑΡΥΠΙ∆Η Α.Β.Ε.Ε. – Clinitex».  

(Α.Π.103613/2020) 

(∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας 

Υγείας) 

8)α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση 

σύµφωνα µε το άρθρο 32 παρ.2 εδ.γ τον  

ν.4412/2016 και το άρθρο 10παρ.3α και 3β της 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα 

µέτρα αντιµετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εµφάνισης του κορονοϊού COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισµού της διάδοσης του (ΦΕΚ 55 

τεύχος Α΄/11-03-2020) για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΨΥΧΡΟΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ -

∆ΙΑΣΤΡΟΥΜΕΝΟΥ» του ∆.Θ. π.δ. 24.738,00 € µε 

ΦΠΑ 24% 

β) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ 

αριθµ. 9/2020 µελέτης ∆.Β.Κ.∆. 

γ) Έγκριση της ανάθεσης της ανωτέρω προµήθειας 

του ∆Θ στην εταιρία «Ο∆ΟΣΗΜΑΝΣΗ Κ.ΧΡΟΝΗΣ 

ΑΒΕΕ» 

(Α.Π.103872/2020) 

(∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων) 

9)Έγκριση προσφυγής σε διαπραγµάτευση χωρίς 

προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε το άρθρο 32 

για την ανάθεση υπηρεσιών απολύµανσης κτιρίων 

του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στα πλαίσια περιορισµού 
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της εξάπλωσης του COVID – 19, π.δ. 40.300,00 € 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%  

(Α.Π.103936/2020) 

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

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

τεχνικών προδιαγραφών του δηµόσιου συνοπτικού 

διαγωνισµού για την ανάθεση παροχής 

συµβουλευτικών και υποστηρικτικών υπηρεσιών για 

τη δηµιουργία προδιαγραφών και οδηγού για 

παρεµβάσεις στο δηµόσιο χώρο του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης, π.δ. 74.400,00€ µε Φ.Π.Α. 24% 

(Α.Π.103931/2020) 

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

11)Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης του δηµόσιου συνοπτικού διαγωνισµού 

για την ανάθεση παροχής συµβουλευτικών και 

υποστηρικτικών υπηρεσιών για τη δηµιουργία 

προδιαγραφών και οδηγού για παρεµβάσεις στο 

δηµόσιο χώρο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, π.δ. 

74.400,00€ µε Φ.Π.Α. 24% 

(Α.Π.103929 /2020) 

(∆ιεύθυνση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 

12)Μετάθεση ηµεροµηνίας αποσφράγισης του 

δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για 

την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΥΒΟΛΙΘΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ∆.Θ. (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ, 

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΩΜΕΝΩΝ, ΑΡΜΕΝΙΩΝ)», π.δ. 

1.250.000,00 € µε Φ.Π.Α. 

(Α.Π. 103148/2020) 

(∆ιεύθυνση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων) 

 
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
13)Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. 1595/07-11-2018 

απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής, ως προς την 
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παράταση της προθεσµίας καταβολής τέλους για 

υπαίθριο εµπόριο 

(Α.Π. 102777/2020) 

(∆ιεύθυνση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
14)Έγκριση υποβολής αιτήµατος για τη 

χρηµατοδότηση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης από το 

ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του Υ.Π.ΕΝ. στο πλαίσιο του 

Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος «Απόκτηση 

Ελεύθερων Κοινόχρηστων χώρων στις πόλεις», µε  

κωδικό πρόσκλησης Κ.Χ 2020, για την επανεπιβολή 

της ρυµοτοµικής απαλλοτρίωσης σε τρία ακίνητα για 

τη δηµιουργία κοινοχρήστων χώρων µε ιδιαίτερη 

πολεοδοµική σηµασία και ειδικότερα στα ακίνητα : 

(α) φερόµενης ιδιοκτησίας Αντωνίου Καµπόσου, 

Όλγας Κούρφαλη, Θεόδωρου Κιοσσέ κλπ (συνολικά 

11), στην περιοχή της Νέας Ελβετίας-

Νοτιανατολικής Πύλης, εντός του ΚΧ 131, (β) 

φερόµενης ιδιοκτησίας Σπύρου και Ιωάννη 

Ελευθεριάδη, επί της οδού Υµηττού, µεταξύ των 

οδών Πάρνηθος και Περδίκα, και (γ) φερόµενης 

ιδιοκτησίας Βασιλικής Καραµόσχου, κλπ, στη 

συµβολή των οδών Εµµανουήλ Παππά 10 (πρώην 

Ηρακλέους) και Στρωµνίτσης 

(Α.Π. 103559/2020) 

(∆ιεύθυνση Αστικού Σχεδιασµού και Αρχιτεκτονικών 

Μελετών) 

15)Τροποποίηση του “Ολοκληρωµένου Πλαισίου 

∆ράσης (ΟΠ∆ – Πίνακας 5Α) – Στοχοθεσία 

οικονοµικών αποτελεσµάτων” του Ν.Π.∆.∆. Κ.Α.Π.Η. 

∆ήµου Θεσσαλονίκης έτους 2020 

(Α.Π.100910/2020) 

(Ν.Π.∆.∆. Κ.Α.Π.Η. ∆ήµου Θεσσαλονίκης ) 
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16)∆ιαγραφή των οφειλών των προστίµων από 

παραβάσεις Κ.Ο.Κ., από τους οριστικούς 

βεβαιωτικούς  καταλόγους   

(Α.Π.100921/2020). 

(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων & Πόρων) 

 

∆ΩΡΕΕΣ 

17)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία East Karoll 

Trading Limited, 100 κιβωτίων µε µπανάνες οι 

οποίες θα διατεθούν από τη ∆/νση Κοινωνικής 

Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας, σε οικονοµικά και 

κοινωνικά ευπαθείς οµάδες καθώς και σε άστεγους 

που εξυπηρετούνται από τις κοινωνικές δοµές του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης.    

(Α.Π.100649/2020) 

(∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας 

Υγείας) 

18)Αποδοχή από την εταιρία Ι. & Ε. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ 

Α.Ε.Ε. της συνέχισης της δωρεάς 10.000,00€/µήνα 

(60 επιταγές δώρου των 100,00€, 70 επιταγές 

δώρου των 50,00€, 25 επιταγές δώρου των 20,00€) 

για αγορά ειδών διατροφής και ειδών καθαριότητας-

ευπρεπισµού ως ενίσχυση του Κοινωνικού 

Παντοπωλείου και των Κοινωνικών ∆οµών του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης από 01/01/2020 έως 

31/12/2020.     

(Α.Π.101881/2020) 

(∆ιεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας 

Υγείας) 

19)Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

σε υποβολή χρηµατοδοτούµενης Πρότασης µε 

τίτλο, “Enhancing Urban Agriculture in city Planning 

and Development” (Ενισχύοντας την αστική γεωργία 

στον αστικό σχεδιασµό και ανάπτυξη) στο πλαίσιο  
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του Προγράµµατος ERASMUS + VET, µε ενδεικτικό 

προϋπολογισµό για το ∆Θ, 17.910,00 € 

(Α.Π.102198/2020) 

(∆ιεύθυνση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, 

Συστηµάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής & 

Επικοινωνιών) 

  

      

     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                      ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙ∆ΗΣ 

                                           ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γ030002
Altintasiotou Kyriaki
∆ήµος Θεσσαλονίκης


