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Ερ. Θεοτοκάτο, Ελ. Χρυσίδου,  
Αν. Κουράκη, Ι. Κοσµοπούλου 

 
Τα αναπληρωµατικά µέλη κ.κ.                
Ν. Βαρσάµη, Στ. Τανιµανίδου,                      
Γ. Αβαρλή, Β. Γάκη, Μ. Πασχαλίδου,                   
Σπ. Βούγια, Ν. Ζεϊµπέκη 
 
Κοινοποίηση 
 
κ. Κ. Ζέρβα, ∆ήµαρχο 
κ. ∆. Τσαβλή, Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Αντιδηµάρχους 
Εντεταλµένες/ους Συµβούλους 
κ. Ε. Φωτόπουλο, Γενικό Γραµµατέα 
Προέδρους ∆ηµοτικών Κοινοτήτων 
Προϊσταµένους Γενικών ∆ιευθύνσεων 
Προϊσταµένους ∆ιευθύνσεων και Αυτοτελών Τµηµάτων 

 
 

         
Σας προσκαλούµε την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα 11:30΄π.µ. στην τακτική συνεδρίαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής η οποία θα πραγµατοποιηθεί κεκλεισµένων των θυρών στην αίθουσα Συνεδριάσεων 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 της αριθµ. ∆1α/ΓΠ.οικ.40381/27-06-

2020 (Β΄2601) Κ.Υ.Α., τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ.1 της ΠΝΠ 55/11-03-2020, όπως κυρώθηκε µε το 

Ν.4682/2020, την υπ’ αριθµ.163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και το άρθρο 77 του 

Ν.4555/2018, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεµάτων: 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ  

                              

∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ-∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ 

 
1) Έγκριση α) της διενέργειας και β) των όρων και τεχνικών προδιαγραφών του συνοπτικού διαγωνισµού για 
την «Προµήθεια βιβλίων και περιοδικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», π.δ. 
38.095,53€ µε Φ.Π.Α. 6%. 
(Α.Π. 213671/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
                                                                                                                                                              
2) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
βιβλίων και περιοδικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», π.δ. 38.095,53€ µε Φ.Π.Α. 
6%. 
(Α.Π. 213626/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
3) Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες της ∆/νσης Παιδικών Σταθµών και των Ν.Π.∆.∆. του 
∆ήµου Θεσσαλονίκης για είκοσι τέσσερις µήνες», π.δ. 1.527.006,02€ µε Φ.Π.Α. 13% και 24%. 
(Α.Π. 212676/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
4) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια ειδών διατροφής για τις ανάγκες της ∆/νσης Παιδικών Σταθµών και των 
Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Θεσσαλονίκης για είκοσι τέσσερις µήνες», π.δ. 1.527.006,02€ µε Φ.Π.Α. 13% και 24%. 
(Α.Π. 212679/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
5) Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού 
για την «Προµήθεια Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής της πράξης “Αποκεντρωµένες Προµήθειες 
Τροφίµων και ειδών ΒΥΣ, ∆ιοικητικές ∆απάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016“ στο Πλαίσιο 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηµατοδοτείται από το Ταµείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», π.δ. 112.906€ µε Φ.Π.Α. 13% και 24%. 
(Α.Π. 213199/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
6) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δηµόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την «Προµήθεια Τροφίµων και Βασικής Υλικής Συνδροµής της πράξης “Αποκεντρωµένες 
Προµήθειες Τροφίµων και ειδών ΒΥΣ, ∆ιοικητικές ∆απάνες και παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016“ στο 
Πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράµµατος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Βοήθειας που χρηµατοδοτείται από το 
Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.)», π.δ. 112.906€ µε Φ.Π.Α. 13% και 24%. 
(Α.Π. 212680/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
 
 
7) Συγκρότηση επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισµού για την προµήθεια εντύπων λειτουργικών και 
καλλιτεχνικών και λαβάρων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, για το β΄ εξάµηνο 
2020, π.δ. 41.877,65€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 213155/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
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8) α) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου επαναληπτικού διεθνούς 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια φαρµάκων, φαρµακευτικού υλικού και 
φαρµακευτικών ειδών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και των 
Νοµικών Προσώπων του για δύο έτη», π.δ. 29.184,69€ µε Φ.Π.Α. β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του 
παραπάνω διαγωνισµού.  
(Α.Π. 209712/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
9) α) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α) δικαιολογητικών-τεχνικών προσφορών και β) οικονοµικών 
προσφορών του δηµόσιου ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «∆ιαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων της ∆ιεύθυνσης Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων», π.δ. 277.859,20€ µε 
Φ.Π.Α.  
(Α.Π. 208179, 213432/2020) 
(Πρακτικά) 
 
                                                                                                                                                            
10) α) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ειδικής επιτροπής 
διαπραγµάτευσης για την ανάθεση εργασιών «Μετάφραση ξενόγλωσσων κειµένων, ταυτόχρονης και 
επακόλουθης διερµηνείας και µεταφράσεις» π.δ. 8.100,92€  β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του 
παραπάνω διαγωνισµού.                                                                            
(Α.Π. 207740/2020) 
(Πρακτικό) 
 
                                                                                                                             
11) Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών-τεχνικών και οικονοµικών προσφορών του 
συνοπτικού διαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών µεταφοράς µουσικών οργάνων, αντικειµένων και 
έργων τέχνης, για τις ανάγκες υλοποίησης εκδηλώσεων της ∆/νσης Πολιτισµού & Τουρισµού και της ∆/νσης 
Βιβλιοθηκών & Μουσείων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, π.δ. 29.042,80€ µε Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 214903/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
12) α) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισµού για την 
«Ανάθεση παροχής υπηρεσιών για κατασκηνώσεις Α.µε.Α 2020», π.δ. 29.260€ µε Φ.Π.Α. β)κατακύρωση ή µη 
του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού.                                                                            
(Α.Π. 214943/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
13) Ανάθεση µε τίτλο «Προµήθεια και Τοποθέτηση Προστατευτικών ∆ιαχωριστικών σε κτίρια του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης λόγω COVID-19», π.δ. 42.519,60€ στην εταιρία ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ “ΕΥ∆ΟΜΕΙΝ” 
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
(Α.Π. 214840/2020) 
(∆ιεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
 
14)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 
(39) τριάντα εννέα τεµαχίων ατοµικών διαχωριστικών από πλέξι γκλας για τα χάλκινα πνευστά όργανα της 
Συµφωνικής και της Φιλαρµονικής Ορχήστρας του ∆ήµου Θεσσαλονίκης», π.δ. 10.397,40€ µε Φ.Π.Α. 24%  β) 
Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισµού του Τµήµατος ∆ηµοτικών 
Μουσικών Σχηµάτων της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού & Τουρισµού γ) Έγκριση της ανάθεσης της ανωτέρω 
προµήθειας  στην εταιρία «Παπαδόπουλος Ιωάννης», σύµφωνα µε το υπ΄αριθµ.πρωτ.206384/17-07-2020 
Πρακτικό Αξιολόγησης της Ειδικής Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης που αξιολόγησε την προµήθεια µε την 
διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση και δ) δέσµευση αναµόρφωσης του 
Προϋπολογισµού.  
(Α.Π. 209948/2020) 
(∆ιεύθυνση Πολιτισµού & Τουρισµού) 
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15)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 69 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου 
"Μέτρα για την αντιµετώπιση των συνεχιζόµενων συνεπειών της πανδηµίας του κορωνοϊού COVID-19 και 
άλλες επείγουσες διατάξεις (ΦΕΚ 84/13/4/2020 τεύχος Α΄), π.δ. 49.600€ µε Φ.Π.Α. 24% για την υλοποίηση 
προγραµµάτων και δράσεων προβολής, διαφήµισης, προώθησης, επικοινωνίας δηµοσίων σχέσεων κ.λ.π. της 
Θεσσαλονίκης, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό µε στόχο την άµεση αντιµετώπιση των αρνητικών συνεπειών 
στον ελληνικό τουρισµό από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, µε παράλληλη ενίσχυση της εικόνας της 
πόλης και της τουριστικής αγοράς  β) Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και ενδεικτικού προϋπολογισµού 
της υπ΄αριθµ.207753/2020 µελέτης του Τµήµατος Τουρισµού της ∆ιεύθυνσης Πολιτισµού & Τουρισµού και γ) 
Έγκριση της ανάθεσης της ανωτέρω προµήθειας  στην εταιρία «Marketing Greece A.E.», σύµφωνα µε το 
υπ΄αριθµ.πρωτ.213564/24-07-2020 Πρακτικό Αξιολόγησης της Ειδικής Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης που 
αξιολόγησε την προµήθεια µε την διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση.  
(Α.Π. 213947/2020) 
(∆ιεύθυνση Πολιτισµού & Τουρισµού) 
 
 
16) α) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή περιµετρικών πεζοδροµίων και κυβολιθικών 
επιστρώσεων για την ανάδειξη των ιστορικών κοιµητηρίων του ∆.Θ. (Ευαγγελίστριας, ∆ιαµαρτυροµένων, 
Αρµενίων)», π.δ. 1.250.000€ µε  Φ.Π.Α. β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού.  
(Α.Π. 210229/2020) 
(Πρακτικό) 
 
                                                                                                                                                             
17) α) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – Συντήρηση - Αναβάθµιση ΗΛΜ Εγκαταστάσεων 
Σχολικών Κτιρίων ∆.Θ., έτους 2019», π.δ. 1.000.000€ µε Φ.Π.Α. β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του 
παραπάνω διαγωνισµού.  
(Α.Π. 214310/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
18) α) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δηµόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πάρκου στη συµβολή των οδών Μ. Μπότσαρη και 
Ηλέκτρας», π.δ. 860.000€ µε Φ.Π.Α. β)κατακύρωση ή µη του αποτελέσµατος του παραπάνω διαγωνισµού.  
(Α.Π. 210708/2020) 
(Πρακτικό) 
 
 
19) Κήρυξη του διαγωνισµού για την στέγαση και λειτουργία του Ανοικτού Κέντρου Ηµέρας Αστέγων ως 
άγονου και επανάληψη του διαγωνισµού µε τους ίδιους όρους. 
(Α.Π. 209266/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων)   
 
                              
20) Τροποποίηση της υπ’ αρθµ. 214809/27-7-20 προγραµµατικής σύµβασης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε τον 
Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), ως προς την επιβάρυνση εξόδων της µεταφοράς 
προσαρµογής, ταξινόµησης και τεχνικού ελέγχου των παραχωρούµενων οχηµάτων από τον τόπο αγοράς τους 
προς την έδρα του οργανισµού θα γίνει αποκλειστικά µε δαπάνες του ΟΑΣΘ. 
(Α.Π. 214952/2020) 
(∆/νση Ανακύκλωσης και ∆ιαχείρισης Αστικών Απορριµµάτων)   
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  
 
21) α) Προέλεγχος και σύνταξη έκθεσης Απολογισµού, Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων Χρήσης έτους 2019 
του ∆ήµου Θεσσαλονίκης και β) Υποβολή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για έγκριση. 
(Α.Π. 148845, 213447/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
                                                                                                                                                              
 
                              
22) Έγκριση λογαριασµού Εσόδων – Εξόδων Απριλίου 2020 του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
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(Α.Π. 210041/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
                                                                                                                                                              
23) Έγκριση λογαριασµού Εσόδων – Εξόδων Μαΐου 2020 του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 210040/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
                                                                                                                                                              
24) Έγκριση λογαριασµού Εσόδων – Εξόδων Ιουνίου 2020 του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 210464/2020) 
(∆/νση Οικονοµικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης) 
 
                                                                                                                                                              
25) Έγκριση Απολογισµού έτους 2019 του Ν.Π.∆.∆. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης»  
(Α.Π. 210576/2020) 
(∆/νση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού) 
 
 
26) Έγκριση ειδικού απολογισµού επιχορήγησης έτους 2019 του Ν.Π.∆.∆. “Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου Θεσσαλονίκης” για την προµήθεια ξενόγλωσσων βιβλίων, γαλλικής και γερµανικής 
γλώσσας, για τους µαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ ∆ηµοτικού, σχολείων του  ∆ήµου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 210571/2020) 
(∆/νση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού) 
 
 
27)∆ιαγραφή ποσού 1.087,80€ από µισθώµατα κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Τσιµισκή 38 νυν 30 
(έµπροσθεν Τερκενλή).  
(Α.Π. 209265/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
                                                                                                                                                              
28)∆ιαγραφή ποσού 2.699,18€ από µισθώµατα κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Βασ. Όλγας 7-9. 
(Α.Π. 213383/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
29) ∆ιαγραφή ποσού 476,70€ για Τέλη Καθαριότητας, Φωτισµού – ∆ηµοτικού Φόρου (∆Τ-∆Φ).  
(Α.Π. 210011/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
30) ∆ιαγραφή ποσού 33,54€ για Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) µη ηλεκτροδοτούµενων χώρων. 
(Α.Π. 210024/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
31)∆ιαγραφή ποσού 145,50€ για Τέλη Καθαριότητας, Φωτισµού – ∆ηµοτικού Φόρου (∆Τ-∆Φ).  
(Α.Π. 209370/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
                                                                                                                                                         
32) ∆ιαγραφή ποσού 1.800€ βεβαιωµένων οφειλών και των προσαυξήσεων αυτών για κατάστηµα επί της οδού 
ΠΑΠΑΦΗ αρ. 134 
(Α.Π. 179556/2020) 
(∆/νση Εξυπηρέτησης Επιχειρηµατία) 
 
                              
 
 
                              
33) ∆ιαγραφή ποσού 13,30€ για Τέλη Καθαριότητας, Φωτισµού – ∆ηµοτικού Φόρου (∆Τ-∆Φ) και Τέλος 
Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.). 
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(Α.Π. 210010/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
34) ∆ιαγραφή ποσού 145,29€ για Τέλη Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) µη ηλεκτροδοτούµενων χώρων.  
(Α.Π. 210008/2020) 
(∆/νση ∆ηµοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 
 
35)α)Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 248€ για την αµοιβή του ελεγκτή δόµησης που θα 
διενεργήσει τον αρχικό έλεγχο της υπ΄αριθµ.39/2017 Οικοδοµικής άδειας µε τίτλο «Ανέγερση διθέσιου 
Νηπιαγωγείου στην οδό Καπετάν Άγρα» και β) ορισµός υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης. 
(Α.Π. 171312/2020) 
(∆/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
 
36) α)Έγκριση απόδοσης λογαριασµού του υπ΄αριθµ. 4075/2020 Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής, 
ποσού 33€ που εκδόθηκε σε εκτέλεση της υπ΄αριθµ. 600/08-07-2020 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής  
και β) απαλλαγή υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης. 
(Α.Π. 213464/2020) 
(∆/νση ∆όµησης και Πολεοδοµικών Εφαρµογών) 
 
                              
37) Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 9.849,50€ για την προµήθεια εθιµοτυπικών δώρων, τα οποία ανταλλάσσονται  
στο πλαίσιο εθιµοτυπικών συναντήσεων, υποδοχών και συνεργασιών, ως ένδειξη τιµής, σε φυσικά πρόσωπα 
και αντιπροσωπείες, που συµβάλλουν στην πολιτιστική και οικονοµική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 212762/2020) 
(Αυτοτελές Τµήµα ∆ηµοσίων ∆ιεθνών Σχέσεων) 
 
                              
38) Εξειδίκευση πίστωσης ποσού 1.000€ για την πραγµατοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης της ∆/νσης 
Βαφοπουλείου & Πνευµατικών Ιδρυµάτων, που αφορά την παρουσίαση θεατρικού µονολόγου διανθισµένου µε 
τραγούδια χωρίς συνοδεία µουσικών οργάνων (A CAPPELLA), η οποία θα πραγµατοποιηθεί στο θέατρο της 
Νέας Ελβετίας εντός του β΄εξαµήνου έτους 2020. 
(Α.Π. 191591/2020) 
(∆/νση Βαφοπουλείου και Πνευµατικών Ιδρυµάτων) 
 

                              

39) Έγκριση υποβολής πρότασης-αίτησης συµµετοχής του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στο Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ), Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού, Εκπαίδευση και ∆ια 
Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑ∆ ∆ΒΜ) 2014-2020 και τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΠΕΠ) 2014-
2020, µε τίτλο δράση «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» περιόδου 2020-2020 ως 
φορέας δοµής. 
(Α.Π. 212543/2020)  
(∆/νση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών) 
 
 
40) Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Θεσσαλονίκης στην Πρόταση του ∆ήµου Καλαµαριάς προς το Υπουργείο 
Τουρισµού για τη χρηµατοδότηση της ωρίµανσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟ∆ΗΛΑΤΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΕΑ ΚΡΗΝΗ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ» (µε χρηµατοδότηση από 
το Εθνικό Σκέλος του Π∆Ε), µε Φορέα Πρότασης το ∆ήµο Καλαµαριάς και Φορέα Υλοποίησης την 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ. 
(Α.Π. 214432/2020)  
(∆/νση Επιχειρησιακού Προγραµµατισµού, Συστηµάτων, Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών) 
 
 
 
 
 
ΝΟΜΙΚΑ 
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41) Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆.Θ και του κ. Στέργιου Μπαρµπακυριάκου, για το ποσό 
των 434€, λόγω υλικών ζηµιών που υπέστη το όχηµά του µε αριθµό κυκλοφορίας ΝΙΡ 6760 από πτώση 
κλαδιού δένδρου  
(Α.Π. 199439/2020) 
(∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
 
                              
42) Έγκριση εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆.Θ και τους κ.κ. Αικατερίνης Φραγγεδάκη και 
Κωνσταντίνου Γρηγορίου, για το ποσό των 608,80€ λόγω υλικών ζηµιών που υπέστη το όχηµά τους µε αριθµό 
κυκλοφορίας ΝΙΚ 8103 από πτώση σε λακκούβα.  
(Α.Π. 211490/2020) 
(∆/νση Βιώσιµης Κινητικότητας και ∆ικτύων) 
 
 
43) Έγκριση  εξωδικαστικού συµβιβασµού µεταξύ του ∆.Θ και της εταιρίας «Ν. ΤΣΟΚΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για το 
ποσό των 558€ λόγω υλικών ζηµιών που υπέστη το όχηµά της µε αριθµό κυκλοφορίας ΙΥΥ 8085 κατά τη 
διάρκεια εργασιών συνεργείου του Τµήµατος Συντήρησης Κήπων. 
(Α.Π. 212571/2020) 
(∆/νση ∆ιαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος) 
 
 
44) Παροχή ή µη εντολής στη ∆ιεύθυνση Νοµικής Υποστήριξης για άσκηση ενδίκων µέσων κατά της  
υπ΄αριθµ. 4512/2020 απόφασης του Μονοµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τµ. ΙΑ΄ Ουσίας). 
(Α.Π. 212035/2020) 
(∆/νση Νοµικής Υποστήριξης) 
 
                                                                                                                                                            
∆ΩΡΕΕΣ 
 
45) Αποδοχή δωρεάς ποσού 1.558,75€ για την αγορά ξυλείας από το κατάστηµα "Λιόλιος Ν. Γεώργιος και ΣΙΑ 
ΟΕ" για την κατασκευή περίπου 45 υπαίθριων καθισµάτων (παγκάκια), στις πιάτσες των ΤΑΞΙ που βρίσκονται 
στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης, από το Σωµατείο Ιδιοκτητών ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης "Ο ΕΡΜΗΣ".  
(Α.Π. 208850/2020) 
(∆/νση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 
                                                                                                                                                          
46) Αποδοχή δωρεάς, µέσω της ΜΚΟ «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Πρωτοβουλίας ∆ράσης για τον 
Covid-19 του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος διατακτικών super market για τους µήνες Σεπτέµβριο-∆εκέµβριο 
2020 οι οποίες θα διατεθούν σε ευπαθείς οικονοµικά και κοινωνικά ωφελούµενους οι οποίοι είναι 
εγγεγραµµένοι στο Κοινωνικό Μητρώο της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας του ∆ήµου 
Θεσσαλονίκης  
(Α.Π. 209796/2020) 
(∆/νση Κοινωνικής Προστασίας και ∆ηµόσιας Υγείας) 
 
 
47) Αποδοχή δωρεάς ποσού 36.900€ απολυµαντικών προϊόντων «Κlinex» για την κάλυψη των ετήσιων 
αναγκών, για το σχολικό έτος 2020-2021 όλων των δηµοσίων σχολείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
(δηµοτικά και νηπιαγωγεία) του ∆ήµου Θεσσαλονίκης από την εταιρία ΕΛΑΪΣ-UNILEVER HELLAS A.E.  
(Α.Π. 213298/2020) 
(∆/νση Εκπαίδευσης και Αθλητισµού) 
 
 
 

 
                 
                               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ 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


