
 

 
      
 

              

                         

 
 
 
 
 

 
 

27η  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ  
 

Προς  
 

Τα τακτικά μέλη κ.κ. 
Στ. Λιακόπουλο, Χ. Αηδονόπουλο,  
Δ. Δαγκλή, Μ. Καραγιάννη,  
Ν.Βαρσάμη, Στ. Καλαϊτζίδη,  
Ερ. Θεοτοκάτο, Ελ. Χρυσίδου,  
Αν. Κουράκη, Ι. Κοσμοπούλου 

 
Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.  
Στ. Τανιμανίδου,Γ. Αβαρλή, 

                                                                           Β. Γάκη, Μ. Πασχαλίδου,   

Σπ. Βούγια, Ν. Ζεϊμπέκη 

 
Κοινοποίηση 

κ. Κ. Ζέρβα, Δήμαρχο 

κ. Π. Λεκάκη, Πρόεδρο ΔΣ 

Αντιδημάρχους 
Εντεταλμένες/ους Συμβούλους 
κ. Ε. Φωτόπουλο, Γενικό Γραμματέα 

Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων 

Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης  
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Αυτοτελών Τμημάτων 

             

Σας προσκαλούμε την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 και ώρα 13:00΄μμ στην τακτική συνεδρίαση της 

Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4682/Α΄/03-04-2020, με τον οποίο κυρώθηκε η από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/11-03-2020 τεύχος Α΄), τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 42012 (ΦΕΚ 2955/Β΄/06-07-2021) και το άρθρο 77 του 

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

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 26ης τακτικής συνεδρίασης έτους 2021. 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ 

 
1) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών – τεχνικών προσφορών και β)οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων 
και ανάθεση ξεναγήσεων σε πρακτορεία ταξιδίων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
έτους 2021” π.δ. 67.818,32€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και των λοιπών κρατήσεων, φόρων. 
(Α.Π. 163601, 172358/2021) 
(Πρακτικά) 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
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2) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Ασφάλιση οχημάτων, μηχανημάτων έργου και μηχανήματος 
θρυμματισμού ογκωδών (σπαστήρα) του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 852.764,00€ (762.764,00€ + δικαίωμα 
προαίρεσης 90.000,00€) μη επιβαρυνόμενου με Φ.Π.Α., για είκοσι τέσσερεις μήνες από την υπογραφή του 
συμφωνητικού και β) κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού. 
(Α.Π. 174644/2021) 
(Πρακτικό) 
 

3) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας «Συντήρηση πάρκων και χώρων πρασίνου», π.δ. 
2.200.000,01€ με Φ.Π.Α. συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 144.805,25€ με Φ.Π.Α. και β) 
κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού. 
(Α.Π. 174555/2021) 
(Πρακτικό) 
 

4) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου συνοπτικού 
διαγωνισμού για  τη «Μίσθωση δωματίων σε ξενοδοχεία για τις ανάγκες των εκδηλώσεων/δράσεων των 
υπηρεσιών του Δ.Θ. για το έτος 2021», π.δ. 38.030,00€ με Φ.Π.Α. 13% και β) κατακύρωση ή μη του 
αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού. 
(Α.Π. 178823/2021) 
(Πρακτικό) 
 

5) Κατάρτιση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού  
διαγωνισμού για την “Προμήθεια λευκού, φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος με 3,5% κατ' 
ελάχιστον λιπαρά για τους δικαιούχους υπαλλήλους (στους οποίους παρέχονται τα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας) της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (υπηρεσία 20), της Διεύθυνσης Παιδείας 
και των ειδικοτήτων Βρεφονηπιοκόμων και Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων της Διεύθυνσης Παιδικών 
Σταθμών και των νομικών προσώπων του Δήμου Θεσσαλονίκης”, π.δ. 147.719,25 € με Φ.Π.Α. 13% .  
(Α.Π. 175940/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
 

6) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού  ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την “Προμήθεια λευκού, φρέσκου, αγελαδινού, παστεριωμένου γάλακτος με 3,5% κατ' 
ελάχιστον λιπαρά για τους δικαιούχους υπαλλήλους (στους οποίους παρέχονται τα Μέσα Ατομικής 
Προστασίας) της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων (υπηρεσία 20), της Διεύθυνσης Παιδείας 
και των ειδικοτήτων Βρεφονηπιοκόμων και Βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων της Διεύθυνσης Παιδικών 
Σταθμών και των νομικών προσώπων του Δήμου Θεσσαλονίκης”, π.δ. 147.719,25 € με Φ.Π.Α. 13% . 
(Α.Π. 174614/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
 

7) Έγκριση της διενέργειας, των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου συνοπτικού 
διαγωνισμού για τον “Έλεγχο και Πιστοποίηση ανελκυστήρων Δήμου Θεσσαλονίκης, έτους 2021”, π.δ. 
9.991,30€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 175936/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
 

8) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για τον 
“Έλεγχο και Πιστοποίηση ανελκυστήρων Δήμου Θεσσαλονίκης, έτους 2021”, π.δ. 9.991,30€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 175923/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
 

9) Έγκριση ή μη αιτήματος της εταιρίας ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΡΟΜΗΕΙΕΣ Α.Ε. για αντικατάσταση ειδών που 
αφορούν στον δημόσιο διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την “Προμήθεια μηχανημάτων και 
αναλωσίμων/ανταλλακτικών  για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης” ,  π.δ. 
965.892,09€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 174018/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 
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10) Ορθή επανάληψη της με αριθμ.534/30-06-2021 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: 
«α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου διεθνούς ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες κηποτεχνίας, 
εγκατάστασης πρασίνου, συντήρησης αρδευτικών δικτύων και φυτικού υλικού – αναβάθμισης & ανάδειξης 
των χώρων πρασίνου στα Κοιμητήρια του Δήμου Θεσσαλονίκης  (Αναστάσεως του Κυρίου, Αγίας 
Παρασκευής, Μαλακοπής, Ευαγγελίστριας)”, π.δ. 1.380.000,02€ συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος 
προαίρεσης συνολικού ποσού 46.169,23€ με Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του 
παραπάνω διαγωνισμού», ως προς τη συμπλήρωση του Φ.Π.Α. στον πίνακα κατακύρωσης. 
(Α.Π. 161246/2021) 
(Πρακτικό) 
 

11) Έγκριση του 1ου τακτοποιητικού και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΝΕΥΤΗΡΙΟΥ 25 ΤΜ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ» o οποίος κλείνει σε 
ισοζύγιο σε σχέση με την Αρχική Σύμβαση. 
(Α.Π. 174046/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 

12) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων 
Νέων Εργασιών του έργου «Ανέγερση διθέσιου νηπιαγωγείου στην οδό Καπετάν Άγρα 49». 
(Α.Π. 177350/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 

13) Έγκριση παράτασης Φυσικού  Αντικειμένου της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2015-2016» που 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD). 
(Α.Π. 176942/2021) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας) 
 

14) Έγκριση παράτασης Φυσικού Αντικειμένου της Πράξης «Αποκεντρωμένες Προμήθειες Τροφίμων και 
Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών Μέτρων 2018-2019» που 
συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους  Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD) (Απόφαση 
Ένταξης με Α.Π. 626/13-6-2018). 
(Α.Π. 176948/2021) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας) 
 

15) Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου σε χώρο 
τεχνικής δημιουργίας για την εκπόνηση του Ευρωπαϊκού έργου “Pop-Machina”». 
(Α.Π. 178213/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 

16) Κατάρτιση όρων του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου 
«Ανακατασκευή Γηπέδων οδού Παπαναστασίου (Ν. Ελβετία) - Τ.Π.», π.δ. 622.000,00€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 178564/2021) 
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων) 
 

17) Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας  για την εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων με σκοπό τη 
διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης σε διαφημιστικά μέσα στεγάστρων που θα τοποθετηθούν σε υφιστάμενες 
στάσεις αστικών συγκοινωνιών, τη συντήρηση των οποίων αναλαμβάνει ο ανάδοχος. 
(Α.Π. 178876/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 

18) Έγκριση της διενέργειας, των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου συνοπτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης», π.δ. 
58.150,66€ με ΦΠΑ 13% και 24%. 
(Α.Π. 178852/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 

 



4 

 

 
19) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου συνοπτικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ειδών σίτισης Ζωολογικού Κήπου Θεσσαλονίκης», π.δ. 58.150,66€ με ΦΠΑ 
13% και 24%. 
(Α.Π. 178850/2021) 
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών) 

 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 
20) Αποδοχή κατανομής ποσού 1.276.778,18€ ως αντισταθμιστικό όφελος, από την λιμενική και 
εμπορευματική δραστηριότητα της Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. 
(Α.Π. 174034/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 

21) Αποδοχή κατανομής ποσού 3.888,00€ για την κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων ΚΕΠ από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021. 
(Α.Π. 177799/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 

22) Έγκριση καταβολής σε δύο (2) ετήσιες δόσεις, της δικαστικά καθορισμένης αποζημίωσης ύψους 
769.760,00€  στην εταιρεία ``ΠΡΩΤΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΑΕ``, που αφορά απαλλοτρίωση εδαφικών 
τμημάτων  συνολικού εμβαδού 962,20τ.μ,  στην περιοχή Χαριλάου (Γ.Αγγέλου-Αλκαμένους). 
(Α.Π. 174454/2021) 
(Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών) 
 

23) Διαγραφή από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους ποσού, από  τέλη & πρόστιμα  για χρήση 
κοινόχρηστου χώρου σε εκτέλεση της με αριθμ.2676/21 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 174618/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 

24) Διαγραφή των οφειλών των προστίμων για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας), από τους 
οριστικούς βεβαιωτικούς  καταλόγους. 
(Α.Π. 177417/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) 
 

25) Διαγραφή  των οφειλών  των  προστίμων  για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) από 
τους οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους». 
(Α.Π. 177416/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) 
 

26) Διαγραφή  των οφειλών  των  προστίμων  για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) από 
τους οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους». 
(Α.Π. 177413/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας) 
 

27) Έγκριση σχεδίου προϋπολογισμού εξόδων της Γ’ Δημοτικής Κοινότητας για το οικονομικό έτος 2022 και 
παραπομπή στο Τμήμα Προϋπολογισμού για ένταξή του στο Ενιαίο Σχέδιο Προϋπολογισμού  Δήμου 
Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 177389/2021) 
(Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων) 
 

28) Μείωση τελών χρήσης κοινοχρήστου χώρου, από    τραπεζοκαθίσματα σε εφαρμογή του Ν. 4688/2020 
και του Ν.4795/2021. 
(Α.Π. 169143/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
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29) Συμβιβαστικός καθορισμός τιμής μονάδας αποζημίωσης προσκυρούμενου οικοπεδικού τμήματος 
εμβ.7,00μ2 στην ιδιοκτησία που φέρεται στο όνομα «Γεωρ.Θεοδωρίδης» βάσει της 959/1941 ΠΤ, που 
βρίσκεται επί της παλαιάς οδού Κενταύρων, σήμερα Μουσών αρ.57. 
(Α.Π. 178260/2021) 
(Διεύθυνση Τοπογραφίας, Απαλλοτριώσεων & Γεωχωρικών Δεδομένων) 
 

30) Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 543/30-06-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά 
διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλη Καθαριότητας - 
Φωτισμού (ΔΤ), Δημοτικό Φόρο (ΔΦ) και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και αφορά μεταφορά επισφαλούς 
από τη ΔΕΗ. 
(Α.Π. 178842/2021) 
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων) 
 

31) Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για την  λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου, συνολικού 
ποσού 148.800,00€, το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την 
εκτέλεση του έργου: «Μελέτη για την αντισεισμική ενίσχυση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων σχολικού 
συγκροτήματος της οδού Μαζαράκη 1». 
(Α.Π. 178873/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 

32) Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για την  λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου, συνολικού 
ποσού 458.800,00€, το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την 
εκτέλεση του έργου: «Ψηφιακή ανάδειξη, αξιοποίηση και προβολή της νεότερης άϋλης και υλικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Θεσσαλονίκης». 
(Α.Π. 178875/2021) 
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης) 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 
33) Ετήσιος  προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού του Δήμου Θεσσαλονίκης  έτους 2022. 
(Α.Π. 178611/2021) 
(Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων) 
 

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

 
34) Παροχή ή μη εντολής σε δικηγόρο της Διεύθυνσης Νομικής Υποστήριξης του Δήμου Θεσσαλονίκης για  
άσκηση έφεσης κατά της ΜΑΛΑΜΑΤΗΣ ΒΑΣΑΡΜΙΔΟΥ του Ηλία χήρα ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ, της 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ χήρας ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ, το γένος Χρήστου Ιωαννίδη, του ΧΡΗΣΤΟΥ 
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ του Κωνσταντίνου, της ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ του Κωνσταντίνου και κατά της υπ’ αριθ. 
2.085/2021 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Β’ Τριμελές) . 
(Α.Π. 172674/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
 

35) Παροχή ή μη εντολής στη Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης προκειμένου να καταθέσει στο αρμόδιο 
δικαστήριο αίτηση καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης για ιδιοκτησίες που ρυμοτομούνται για την 
διάνοιξη της οδού Πίψου και την εφαρμογή του σχεδίου πόλης,  για τις υπ΄αρ. (3) και (4) ιδιοκτησίες της 
7450/2003 ΠΑΑ, για την υπ΄αρ. (1) ιδιοκτησία της 5040/1984 ΠΤΑΑ και για την υπ αρ. (6) ιδιοκτησία της 
7276/2001 ΠΑΑ (εφ΄όσον δεν είναι αυτοαποζημίωση).  
(Α.Π. 172563, 177860/2021) 
(Διεύθυνση Τοπογραφίας) 
 

36) Παροχή ή μη εντολής στη Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης για άσκηση αίτησης καθορισμού οριστικής 
τιμής μονάδας αποζημίωσης στο αρμόδιο Δικαστήριο, για ιδιοκτησίες που ρυμοτομούνται με την 7956/2017 
Πράξη Αναλογισμού Αποζημίωσης Οικοπέδων, στην περιοχή πλησίον των οδών Υψηλάντου, Ιατρού 
Γωγούση, Μιχαήλ Ψελλού και Καθηγητού Ευρυγένη, στη συνοικία Ν. Ελβετίας στην περιοχή του τερματικού 
Σταθμού “Ν. Ελβετία” του ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, στο 5ο Δημ. Διαμέρισμα ΔΘ, συνολικής επιφάνειας 
24.039,36 τ.μ. 
(Α.Π. 176972/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
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37) Παροχή ή μη εντολής στη Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης, προκειμένου να καταθέσει στο αρμόδιο 
δικαστήριο αίτηση οριστικής τιμής μονάδας αποζημίωσης, κατά Αραμπατζή Ιωάννη κλπ ( και κατά όλων των 
υπόχρεων Τρίτων), σύμφωνα με την 7944/2016 Πράξη Αναλογισμού Αποζημίωσης Οικοπέδων (ΠΤΑΑ), προς 
εφαρμογή του σχεδίου πόλης και την διάνοιξη της οδού Αλκµήνης. στην περιοχή Χαριλάου. 
(Α.Π. 178122/2021) 
(Διεύθυνση Τοπογραφίας, Απαλλοτριώσεων και Γεωχωρικών Δεδομένων) 
 

38) Παροχή ή μη εντολής για άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αριθμ.887/2021 απόφασης του 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δ΄ Τριμελές). 
(Α.Π. 178267/2021) 
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
 

39) Έγκριση ή μη εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του κ. Αντέλα 
Αντρέα (Antzela Andrea), ποσού 32.331,96€,  για αποζημίωση περιουσιακής βλάβης λόγω αναπηρίας που 
αποκλείει την επαγγελματική του εξέλιξη, μετά από ατύχημα πτώσης με δίκυκλο ηλεκτρικό πατίνι που είχε 
στις 10-8-2020 στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 178211/2021) 
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων) 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 

ΕΦΡΑΙΜ ΚΥΡΙΖΙΔΗΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Ν030002
Altintasiotou Kyriaki
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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