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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

43η 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. Θεοτοκάτος, 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 24 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. στην τακτική 
συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και 
ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης με προθεσμία ενημέρωσης του τρόπου συμμετοχής σας 
την 24-11-2021 και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4830/Α’/2021, τη με 
αριθμ.643/24-09-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών,   τη με αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 
69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138) ΚΥΑ και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη 
απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

1)Κατάρτιση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάθεση παροχής υπηρεσιών ανάταξης, επέκτασης και συντήρησης 
των συστημάτων εντοπισμού γεωγραφικής θέσης του στόλου των οχημάτων του Δήμου 
Θεσσαλονίκης», π.δ. 72.862,40 € με το Φ.Π.Α. 24%
(Α.Π. 297183/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)
___________________________________________________________________________
2)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου 
διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια (4) μικρών λεωφορείων ΑμεΑ για τις 
ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας”, π.δ. 319.920,00€ με 
το Φ.Π.Α. 24% και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π. 301664/2021)
(Πρακτικό)

3)Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κατόπιν του 
ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια  με τίτλο: «Προμήθεια υλικών 
εορταστικού διακόσμου και τοποθέτηση εκτοποθέτηση μεταφορά εορταστικών κατασκευών 
2021», προϋπολογισμού δαπάνης 324.488,16€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
24%,σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 15/2021 Μελέτη του Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού & 
Φωτεινής Σηματοδότησης της Δ/νσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων.
(Α.Π.303106/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών )
___________________________________________________________________________
4)Συγκρότηση τριμελών επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής, κατόπιν του 
Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού 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 το Φ.Π.Α. 13%”
(Α.Π. 295952/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών)
___________________________________________________________________________
5)Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: 
«Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη περιβάλλοντος χώρου του 
σχολικού συγκροτήματος στην οδό Ικτίνου 5»,  ποσού 130.051,20 € (συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ)
(Α.Π. 295055/2021)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών)

6)Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο: 
«Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη, αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη περιβάλλοντος χώρου του 
σχολικού συγκροτήματος στην οδό Συγγρού 31», ποσού 115.363,40 € 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
(Α.Π. 295088/2021)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών)
___________________________________________________________________________                                                                                                  
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7)Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανέγερση διθέσιου 
νηπιαγωγείου στην οδό Καπετάν Άγρα 49», π.δ. 2.050.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 284666/2021)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)
___________________________________________________________________________
8)Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση σχολικών κτιρίων Ε΄ δημοτικής κοινότητας 
Δ.Θ., έτους 2019» π.δ. 2.200.000,00 € με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 303148/2021)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

9)Έγκριση 1ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση Δημαρχιακού 
Μεγάρου , Πολιτιστικού Κέντρου και Κολυμβητηρίου Τούμπας, π.δ.  399.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 303145/2021)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

10)Έγκριση 3ου τελικού και τακτοποιητικού  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: 
«Συντήρηση Παιδικών Σταθμών και ΚΑΠΗ Δ.Θ.», π.δ. 847.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 303453/2021)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ

11)Έγκριση ή μη της απευθείας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση αίθουσας προσχολικής 
αγωγής πλησίον του 103ου νηπιαγωγείου
(Α.Π. 303325/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων & Πόρων)
ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

12)Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με δύο -2- άτομα, στο πλαίσιο υλοποίησης του 
ευρωπαϊκού έργου «FOOD TRAILS»,  του ευρωπαϊκού προγράμματος HORIZON 2020.
(Α.Π. 293277/2021)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων)
___________________________________________________________________________
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

13)Έγκριση τροποποίησης της ενταγμένης Πράξης «Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
Δήμου Θεσσαλονίκης» (κωδ. ΟΠΣ: 5038139), που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠ ΠΚΜ 2014 
– 2020 (ΕΣΠΑ 2014-2020).
(Α.Π. 298275/2021)
(Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων)
___________________________________________________________________________
14)Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηματοδοτούμενης 
Πρότασης με τίτλο «SIRIUS – System for Integrated EnviRonmental Information in Urban 
areaS», (Σύστημα Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης σε Αστικές Περιοχές) 
στο πλαίσιο του Προγράμματος «LIFE 2021-2027», Πρόσκληση «LIFE 2021», με ενδεικτικό 
προϋπολογισμό για το ΔΘ 80.000,00€.
(Α.Π. 303112/2021)
(Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων)
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15)α)Σύνταξη 6ου σχεδίου αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δ.Θ. οικονομικού έτους 2021 
με σκοπό την ενίσχυση ΚΑ εξόδων του προϋπολογισμού για την αντιμετώπιση εκτάκτων 
αναγκών και β) υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
(Α.Π. 299618/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)

16)Αποδοχή της επιχορήγησης  πoσού  224.396,00€ από το Υπουργείο Εσωτερικών και το 
πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις Δομές των 
Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).
(Α.Π. 299635/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης) 

17)Αποδοχή της επιχορήγησης ποσού 710,00€ , όπου θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για την 
απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση, προκειμένου να 
καλυφθούν μέσω των Σχολικών Επιτροπών τους , οι δαπάνες διεξαγωγής των ανωτέρω 
εξετάσεων.
(Α.Π. 303123/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)

18)Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων για την λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου, 
συνολικού ποσού 2.213.922,30 €, το οποίο εντάσσεται στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 
«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 
Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ. 2019» του Δήμου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 303951/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)

19)Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης της δαπάνης ποσού 51,00 € για τη μετάβαση της 
Αντιδημάρχου Παιδείας Ιωάννας Κοσμοπούλου στην Καλαμπάκα, οδικώς, στις 25 Νοεμβρίου 
2021, αυθημερόν. 
(Α.Π. 303099/2021)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου)
___________________________________________________________________________
20)Εξειδίκευση πίστωσης 1.100,00€ για έξοδα αεροπορικής μετάβασης και διαμονής του 
Δημάρχου στο Λονδίνο 5-8/12/2021.
(Α.Π. 303338/2021)
(Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Απόδημου Ελληνισμού )
___________________________________________________________________________
21)’Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου 
Θεσσαλονίκης
(Α.Π. 303396/2021)
(Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η.)

22)Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ-πίνακας 5Α) Στοχοθεσία οικονομικών 
αποτελεσμάτων του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης
(Α.Π. 303373/2021)
(Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η.)
___________________________________________________________________
23)Έγκριση  τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 712/2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί 
έγκρισης Απολογισμού , του Δήμου Θεσσαλονίκης για το οικονομικό έτος 2020.
(Α.Π. 303125/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης) 
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24)Έγκριση για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ της Γαβριλάκη Βαρβάρας και του 
Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω υλικών ζημιών αξίας  861,80€ που υπέστη το Ι.Χ. όχημα της με 
αριθμό κυκλοφορίας XKM 6690 από πτώση βραχίονα δένδρου
(Α.Π. 295929/2021)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος)
___________________________________________________________________________
25)Έγκριση για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ της Λαρχανίδου Σοφίας και του 
Δ.Θ. λόγω υλικών ζημιών αξίας 1.902,80€ που υπέστη το Ι.Χ. όχημα της με αριθμό 
κυκλοφορίας ΝΗΙ 2276 από πτώση δένδρου 
(Α.Π. 295930/2021)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος) 

26)Έγκριση για εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ της Μεϊμαρίδου Αλίκης και του 
Δ.Θ λόγω υλικών ζημιών αξίας 99,20€ που υπέστη το Ι.Χ. όχημα της με αριθμό κυκλοφορίας 
ΝΗΗ 4468 από συνεργείο του Δήμου Θεσσαλονίκης κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης 
πρασίνου.
(Α.Π. 295933/2021)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος) 

27)Διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν στους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για 
Τέλη Καθαριότητας - Φωτισμού (ΔΤ)και Δημοτικό Φόρο (ΔΦ) και αφορά μεταφορά 
επισφαλούς από τη ΔΕΗ
(Α.Π. 300489/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)
___________________________________________________________________________
28)Διαγραφή  των οφειλών  των  προστίμων  για παραβάσεις Κ.Ο.Κ.  (Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας) από τους οριστικούς  βεβαιωτικούς  καταλόγους.
(Α.Π. 301440/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας)

29)α)Έγκριση απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αριθ. 4645/2021 χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής ποσού 11.327,90€  το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της με αριθμό 685/04-08-
2021 Α.Ο.Ε., την χορήγηση νέας ηλεκτρικής παροχής ισχύος 85KVA με αριθμό παροχής 
21936121 για την σύνδεση του δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ με το πάρκο Βούλγαρη-Παπαναστασίου 
στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου πρασίνου στη συμβολή των οδών 
Παπαναστασίου-Βούλγαρη και β)απαλλαγή του υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης.
(Α.Π. 303142/2021)
(Διεύθυνση Κατασκευών & Συντηρήσεων)

30)α)Έγκριση παράτασης απόδοσης λογαριασμού του με αριθμό 4891/2021 χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής, το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της με αριθμό 743/1-9-2021 
Α.Ο.Ε., για την πληρωμή στα ΕΛ.ΤΑ. της διακίνησης της αλληλογραφίας του Δ.Θ.
(Α.Π. 303459/2021)
(Διεύθυνση Διαφάνειας και Εξυπηρέτησης Δημοτών)

31)Έγκριση λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 του Δήμου  Θεσσαλονίκης.
(Α.Π. 303121/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)
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32)Έγκριση λογαριασμού Εσόδων – Εξόδων μηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟ 2021 του Δήμου 
Θεσσαλονίκης.
(Α.Π. 303126/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)
__________________________________________________________________________
ΝΟΜΙΚΑ

33)Έγκριση ή μη της νομικής κάλυψης,  του Αναπληρωτή Προϊστάμενου της Διεύθυνσης 
Κατασκευών και Συντηρήσεων, κου Σπηλιόπουλου Ανδρέα , κατόπιν αίτησης για την 
εκπροσώπηση του ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά την 
δικάσιμο της 25-11-2021 καθώς και σε κάθε άλλη δικάσιμο μελλοντική από διακοπή ή 
αναβολή και έως την τελεσιδικία αυτής.
(Α.Π. 300227/2021)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων)

34)Ανάκληση της υπ'αριθμ. 1093/17-11-2021 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: 
“Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου Θεσσαλονίκης - άσκησης 
Παρέμβασης ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπέρ της Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπέρ του Προϊσταμένου της Δνσης Αναστύλωσης Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών  Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπέρ του 
κύρους των αποφάσεών τους, που των οποίων ζητεί την ακύρωση το Σωματείο με την 
επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΣΕΑ» κλπ ( συνολικά 27 αιτούντες) με 
την με αρ. καταθ. Ε1863/2021 αίτηση ακυρώσεώς του - παράστασης κατά τη συζήτηση της 
αιτήσεως ακυρώσεως και της παρεμβάσεως.
(Α.Π. 303208/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)

35)Ανάθεση σε εξωτερικό δικηγόρο εκπροσώπησης του Δήμου Θεσσαλονίκης - άσκησης 
Παρέμβασης ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπέρ της Υπουργού 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπέρ του Προϊσταμένου της Δνσης Αναστύλωσης Βυζαντινών 
και Μεταβυζαντινών  Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και υπέρ του 
κύρους των αποφάσεών τους, που των οποίων ζητεί την ακύρωση το Σωματείο με την 
επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΩΝ – ΣΕΑ» κλπ ( συνολικά 27 αιτούντες) με 
την με αρ. καταθ. Ε1863/2021 αίτηση ακυρώσεώς του - παράστασης κατά τη συζήτηση της 
αιτήσεως ακυρώσεως και της παρεμβάσεως.
(Α.Π. 303224/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)
___________________________________________________________________
36)Παροχή ή μη εντολής στην δικηγορική εταιρία με την επωνυμία «Δ. ΣΤΡΑΝΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και Α.Μ. Δ.Σ.Α 80664 και στη συνεργάτιδα Δικηγόρο 
της εν λόγω εταιρίας Φωτεινή Νουρ Αμπντελ Σαλάμ Οικονόμου (ΑΜ 40833), προκειμένου να 
παραστεί για λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 
(Ειδική Διαδικασία Εργατικών Διαφορών) στην εκδίκαση της με αριθμό κατάθεσης 
72526/2340/2014 αγωγής που άσκησαν ο Γεώργιος Αναστόπουλος κ.λπ. (67 στο σύνολό 
τους ενάγοντες), όλοι σχολικοί φύλακες, κατά του Δήμου Θεσσαλονίκης.
(Α.Π. 303300/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 

37)Παροχή ή μη εντολής για άσκηση έφεσης κατά της υπ΄αριθμ. 4680/2021 απόφασης του 
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης-Τμ.Θ’.
(Α.Π. 303419/2021)
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(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης)

ΔΩΡΕΕΣ

38)Αποδοχή δωρεάς από ανώνυμη εταιρεία  με το διακριτικό τίτλο ΙΚΕΑ Ηousemarket 
A.E. «Εμπορία Ειδών Οικιακής Χρήσεως, Επίπλων & Ειδών Εστίασης» διαφόρων 
ειδών για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, για την εξυπηρέτηση των ωφελούμενων του προγράμματος 
ESTIA 2021 με το διακριτικό τίτλο “REACT”
(Α.Π. 300533/2021)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας)

39)Αποδοχή δωρεάς από ανώνυμη εταιρεία  με το διακριτικό τίτλο VICKO Α.Ε. Εμπορία Ειδών 
Οικιακής Χρήσεως (κα Τριανταφυλλίδου Βασιλική Η.) διαφόρων ειδών για τις ανάγκες της 
Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, για την 
εξυπηρέτηση των ωφελούμενων του προγράμματος ESTIA 2021 με το διακριτικό τίτλο 
“REACT”
(Α.Π. 300535/2021)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

40)Έγκριση παράτασης μέχρι της 31.05.2021  της υπ΄ αριθμ. 140674/03.06.2021 σύμβασης 
που αφορά την υπηρεσία καθαρισμού της υδατοσυλλογής του Ζωολογικού Κήπου
Α.Π. 303933/2021)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος)

                                                                                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                           ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                     Εφραίμ Κυριζίδης
                                                                           Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων



Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Ν030002
Λάµπρου Κωνσταντίνα
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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