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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

01η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Προς
Τα τακτικά μέλη κ.κ.
Σ.Δημητριάδη, Μ.Κούπκα,
Δ. Δαγκλή, Π. Λεκάκη, 
Στ. Τανιμανίδου, Στ. Καλαϊτζίδη,
Γ. Ορφανό, Ελ. Χρυσίδου, 
Στ. Λιακόπουλο, Ιν.Αβραμίδου

Τα αναπληρωματικά μέλη κ.κ.
Χ. Αηδονόπουλο, Ν.Βαρσάμη,
Μ. Καραγιάννη, Δ. Αηδονά, 
Χρ. Αρχοντή, Μ. Πασχαλίδου

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 Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 11:00 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 21-01-2022 
και ώρα 9:00 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. 2158 (ΦΕΚ 67/14-01-2022) 
ΚΥΑ και το άρθρο 77 του Ν.4555/2018, για τη λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1)Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

2)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: 
«Ανάπλαση ζώνης πρασίνου κατά μήκος των Βυζαντινών Τειχών (οδός Επταπυργίου)» π.δ. 
654.455,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 340816/2021)
(Πρακτικό)
___________________________________________________________________________
3)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: 
«Δημιουργία υπαίθριων χώρων στάθμευσης – Τ.Π.» π.δ.965.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 8451/2022)
(Πρακτικό)
___________________________________________________________________________
4)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών 
προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: 
«Αποκαταστάσεις μικρής κλίμακας πεζοδρομίων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες (Βάσει 
καταγεγραμμένων αναγκών)» - Τ.Π. π.δ. 1.500.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 8792/2022)
(Πρακτικό)
___________________________________________________________________________
5)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου προσκόμισης απαιτούμενων πρωτότυπων ή 
ηλεκτρονικής έκδοσης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής του ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων 
και αναβάθμισης ηλεκτροφωτισμού της αστικής περιοχής που περικλείεται από τις οδούς 
Λαγκαδά, Μοναστηρίου και Μιχ. Καλού» π.δ. 2.363.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 347698/2021)
(Πρακτικό)

6)Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και 
β)οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την 
«Προμήθεια κάδων αποκομιδής απορριμμάτων διαφόρων τύπων και διαστάσεων και 
απορριμματοκιβωτίων συμπίεσης απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και 
Μηχανικών Μέσων»  π.δ. 1.391.900,00€ με  Φ.Π.Α. 24%»
(Α.Π. 8160/2022 & 9626/2022)
(Πρακτικά)

7)Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και οικονομικών προσφορών του 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου “Συντήρηση της Νέας 
Παραλίας – Τ.Π.”, π.δ. 2.180.000 με Φ.Π.Α., επικαιροποιημένο μετά την 1524/2021 απ. ΑΕΠΠ 
και τη 44Θ/11-11-2021 Γνωμ.Επ.παρ.9, αρ.73, Ν.4412/2016.
(Α.Π. 11614/2022)
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(Πρακτικό)

8)Μερική ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1037/10-11-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
που αφορά: «α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 
δημόσιου διεθνούς, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης 
για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 479.903,46€ 
με Φ.Π.Α. και β) κατακύρωση του αποτελέσματος του εν λόγω διαγωνισμού», σε 
συμμόρφωση με την υπ΄αριθμ. 39/2022 απόφαση της ΑΕΠΠ και μόνο ως προς τη συμμετοχή 
της εταιρίας  «ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ»
(Α.Π. 9032/2022)
(39/2022 απόφαση της ΑΕΠΠ)

9)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου 
διεθνούς, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών ένδυσης για την 
κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 479.903,46€ με 
Φ.Π.Α., σε συμμόρφωση με την υπ΄αριθμ. 39/2022 απόφαση της ΑΕΠΠ και β) κατακύρωση ή 
μη του αποτελέσματος του εν λόγω διαγωνισμού
(Α.Π. 8935/2022)
(Πρακτικό)

10)α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου 
διεθνούς, ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ελαστικών Επισώτρων για 
την κάλυψη των αναγκών του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, π.δ.141.900,64 € με Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του εν 
λόγω διαγωνισμού.
(Α.Π. 11790/2022)
(Πρακτικό)

11)Διαπίστωση περί μη επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων της εταιρείας «Κ. Ι. 
ΒΑΛΟΔΗΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με τον δ.τ. VALCON Α.Τ.Ε. » προς απόδειξη της 
αξιοπιστίας του ως προσωρινού αναδόχου του έργου «Ανοιχτά κέντρα εμπορίου Καπάνι ΕΣΠΑ -
ΤΠ» π.δ. 2.883.656,00 € (με ΦΠΑ 24%).
(Α.Π. 13200/2022)
(Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού)

12)Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κατόπιν του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού που αφορά στην συντήρηση και υποστήριξη του υφιστάμενου 
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Οικονομικών Υπηρεσιών (Ο.Π.Σ.Ο.Υ.) του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, π.δ. 49.972,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 338431/2021)
(Διεύθυνση Προμηθειών & Αποθηκών)

13)Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Ανακατασκευή 
δενδροδόχων στα πεζοδρόμια του Δήμου Θεσσαλονίκης” Τ.Π., π.δ. 800.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 339426/2021)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος)

14)Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΟΥ ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΟΔΟ ΚΑΤΣΙΜΙΔΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΗΛΟΥ»- Τ.Π., με αρ. μελ. 19/2021 
και π.δ. 670.000,00 € με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 3089/2022)
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(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων)

15)Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Εκτέλεση εργασιών στο 
Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο για την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας» π.δ. 
730.000,00 € με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 5602/2022)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών)

16)Έγκριση ως προς το αίτημα συνεργασίας της εταιρείας INTERGEO Τεχνολογία 
Περιβάλλοντος  με επιπρόσθετο αδειοδοτημένο αποδέκτη επικίνδυνων αποβλήτων που αφορά 
την «Διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων» της πρώην Δ/νσης Ανακύκλωσης  & Ανάπτυξης 
Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας του Δήμου Θεσσαλονίκης.
(Α.Π. 343034/2021)
(Διεύθυνση Ανακύκλωσης και Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας)

17)Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με απ΄ ευθείας ανάθεσης 
προμήθειας μοτέρ αντλίας κενού αέρος με βαλβίδα αντιεπιστροφής για κοφλέρ χωρητικότητας 
40lit για το μηχάνημα χάραξης μαρμάρων, παντογράφος, για τις ανάγκες του Αυτοτελούς 
Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων, π.δ. 2.480,00 €.
(Α.Π. 1668/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων)

18)Έγκριση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της με απ΄ ευθείας ανάθεσης 
προμήθειας οστεοκυτίων για τις ανάγκες του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων, 
π.δ. 32.300,76 €.
(Α.Π. 1672/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων)

19)Έγκριση  παράταση περαίωσης εργασιών της 1ης Εκτελεστικής Σύμβασης του έργου: 
"ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ" αρ. Μελέτης: 10/24-03-
2020.
(Α.Π. 4852/2022)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων)

20)Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση σχολικών αυλών 
στις Δ’ και Ε’ Δημοτικές Κοινότητες με βιοκλιματικά κριτήρια», π.δ. 2.478.000,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 8819/2022)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

21)Αίτημα της εταιρίας «Vodafone-Panafon Ανώνυμη Ελληνική Εταιρία Τηλεπικοινωνιών» για 
παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού για την «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 Φ.Π.Α. 24%
(Α.Π. 8475/2022)
(Αίτημα)
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

22)Αποδοχή κατανομής ποσού 3.888,00€ για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων ΚΕΠ 
από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021
(Α.Π. 338885/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
23)Αποδοχή κατανομής ποσού 474.700,00€ από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας(Τ.Α.Π.) ».
(Α.Π. 343096/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
_________________________________________________________________
24)Αποδοχή κατανομής ποσού 682.860,00€ από το Τέλος Διαφήμισης- Κατηγορίας Δ΄
(Α.Π. 343097/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
____________________________________________________________________________
25)Αποδοχή της 10ης, 11ης και 12ης, μηνιαίας κατανομής ποσού 551.842,50€ για κάλυψη 
δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους έτους 2021.
(Α.Π. 345470/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
                                                                                                                                    
26)Αποδοχή της ενδεκάτης (ΙΒ΄) τακτικής επιχορήγησης ποσού 2.948.744,53€ από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών 
δαπανών
(Α.Π. 345474/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
____________________________________________________________________________
27)Αποδοχή ποσού 30.900,00€, για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του προσωπικού 
καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στα 
Δημόσια ΙΕΚ και τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας κατά το χρονικό  διάστημα από 15/09/2021 
έως και 31/12/2021.
(Α.Π. 345468/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
___________________________________________________________________________
28)Αποδοχή της κατανομής ποσού 292.004,40€ από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 
2021,  για την καταβολή μισθωμάτων έως τον Δεκέμβριο 2021 των σχολικών μονάδων και των 
υπηρεσιών που μεταφέρθηκαν σε αυτούς, σύμφωνα με το ν.3852/2010.
(Α.Π. 346804/2021)
(Διεύθυνση Οικονομικής και Ταμειακής Διαχείρισης)
____________________________________________________________________________
29)’Έγκριση Απολογισμού, Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης οικονομικού έτους 2020 
του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης.
(Α.Π. 343768/2021)
(Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Α.Π.Η)
____________________________________________________________________________
30)Διαγραφή των οφειλών των προστίμων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ., από τους οριστικούς 
βεβαιωτικούς  καταλόγους
(Α.Π. 342377/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας)
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31)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. 342378/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)
                                                                                                                                    
32)Διαγραφή από οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο, εσόδων από μισθώματα κενωθέντος 
περιπτέρου επί της οδού Τσιμισκή 81, ποσού 401,50 €.
(Α.Π. 346710/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

33)Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών  συνολικού ποσού σαράντα δύο ευρώ (42,00€) και των 
προσαυξήσεων αυτών σε βάρος οφειλέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Κοιμητηρίων 
που αφορούν τέλος παράτασης ενταφιασμού, λόγω λανθασμένης χρέωσης
(Α.Π. 3119/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Κοιμητηρίων)

34)Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 1281/15-12-2021 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά διαγραφή οφειλών που βεβαιώθηκαν χωρίς να οφείλονται στους 
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους, για Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) Μη 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων.
(Α.Π. 347643/2021)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)
___________________________________________________________________________
35)Έγκριση συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης για προσκυρούμενο τμήμα 
3,20τ.μ, ιδιοκτησίας Δήμου Θεσσαλονίκης, στην συμβολή των οδών Μακεδονίας και Τζαβέλλα 
στην Ε` Δημοτική Κοινότητα, σύμφωνα με  την 983/3/42  Πράξη Τακτοποίησης και 
Αναλογισμού Αποζημίωσης (Π.Τ.Α.Α).
(Α.Π. 347939/2021)
(Διεύθυνση Τοπογραφίας, Απαλλοτριώσεων & Γεωχωρικών Δεδομένων )

36)Έγκριση συμβιβαστικού καθορισμού τιμής μονάδας αποζημίωσης της ιδιοκτησίας με ΚΑΕΚ 
190443605027 που ρυμοτομείτε στη συμβολή Ολυμπιάδος με την οδό Ελένης Ζωγράφου για 
τη δημιουργία χώρου πρασίνου προς ανάδειξη των τειχών σύμφωνα με την 4150/1978 πράξη 
αναλογισμού αρ.ιδ.(5).
(Α.Π. 9537/2022)
(Διεύθυνση Τοπογραφίας, Απαλλοτριώσεων & Γεωχωρικών Δεδομένων )

37)Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος Επενδύσεων του Ταμείου Ανάκαμψης 
«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» με τίτλο «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»
(Α.Π. 11245/2022)
(Διεύθυνση Bιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)

38)Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και των όρων αυτής μεταξύ του Δήμου 
Θεσσαλονίκης και του Μουσείου Γουλανδρή/ Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων- Υγροτόπων (ΕΚΒΥ), 
για την εκπόνηση του προγράμματος «Έλεγχος και Παρακολούθηση της ποιότητας της 
θάλασσας στον Όρμο Θεσσαλονίκης».
(Α.Π. 2555/2022)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Πρασίνου)
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39)Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης και των όρων αυτής / Σχέδιο 
Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τη λειτουργία του σταθμού καταγραφής φυσικών 
αεροαλλεργιογόνων.
(Α.Π. 3658/2022)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος)

40)Εξειδίκευση πίστωσης ποσού Α) 7.000,00€ για μεταβάσεις του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, Β) 
ποσού 6.000,00€ για μεταβάσεις των Αντιδημάρχων και Γ) ποσού 2.000,00€ για μεταβάσεις 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, των Εντεταλμένων Συμβούλων και Λοιπών 
Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Θεσσαλονίκης στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις του 
εσωτερικού.   
(Α.Π. 3359/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου)

ΝΟΜΙΚΑ

41) Έγκριση και νομιμοποίηση ή μη της ασκηθείσας με ΓΑΚ 27146/2021 και ΕΑΚ 23112/2021 
έφεσης  κατά της υπ' αριθμ. 273/2021 απόφασης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία 
Εργατικών Διαφορών) που έκανε δεκτή εν μέρει την αγωγή του Ανδρέα Ελευθεριάδη του 
Ιωάννη, του Δημητρίου Μενεξέ του Πέτρου, του Κυριάκου Πανταζίδη του Γεωργίου και του 
Κυριάκου Τράγκα του Αποστόλου και υποχρεώνει το Δήμο Θεσσαλονίκης να καταβάλει 
νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της υπό κρίση αγωγής μέχρι την πλήρη εξόφληση.
(Α.Π. 338111/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 

42)Παροχή ή μη εντολής για άσκηση η μη αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της 
υπ΄αριθμ. 13495/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.
(Α.Π. 338467/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 

43)Παροχή ή μη εντολής σε εξωτερικό συνεργάτη δικηγόρο Αθηνών για άσκηση αίτησης 
αναίρεσης κατά της υπ’ αριθ. 1679/2021 απόφασης του IΙ Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου.
(Α.Π. 346839/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 

44)Παροχή ή μη εντολής σε συνεργάτη δικηγόρο Αθηνών να παρασταθεί για λογαριασμό του 
Δήμου Θεσσαλονίκης ενώπιον της Α΄ Ελάσσονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 
12-1-2022 κατά την εκδίκαση αίτησης αναίρεσης του κ. Θωμά Γκόλα κατά της υπ’ αριθ. 
489/2020 αποφάσεως του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της υπ’ αριθ. 2/2013 
καταλογιστικής πράξης.
(Α.Π. 346840/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 

45)Παροχή ή μη εντολής σε συνεργάτη δικηγόρο Αθηνών να παρασταθεί για λογαριασμό του 
Δήμου Θεσσαλονίκης ενώπιον της Α΄ Ελάσσονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 
12-1-2022 κατά την εκδίκαση αίτησης αναίρεσης του κ. Θωμά Γκόλα κατά της υπ’ αριθ. 
653/2020 αποφάσεως του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της υπ’ αριθ. 3/2013 
καταλογιστικής πράξης.
(Α.Π. 346843/2021)
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(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 

46)Παροχή ή μη εντολής σε συνεργάτη δικηγόρο Αθηνών να παρασταθεί για λογαριασμό του 
Δήμου Θεσσαλονίκης ενώπιον της Α΄ Ελάσσονος Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις 
12-1-2022 κατά την εκδίκαση αίτησης αναίρεσης του κ. Θωμά Γκόλα κατά της υπ’ αριθ. 
490/2020 αποφάσεως του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της υπ’ αριθ. 4/2013 
καταλογιστικής πράξης.
(Α.Π. 346849/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 

47)Παροχή ή μη εντολής για  άσκηση ενδίκου μέσου κατά της υπ’ αριθ. 2881/2021 διαταγής 
πληρωμής του Δημητρίου Λαζαρίδη.
(Α.Π. 346896/2021)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 

48)Παροχή εντολής σε εξειδικευμένους δικηγόρους για άσκηση παρέμβασης του Δήμου 
Θεσσαλονίκης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, υπέρ της ΑΤΤΙΚΟ 
ΜΕΤΡΟ ΑΕ κλπ, επί αίτησης ασφαλιστικών μέτρων 304 ιδιωτών, με αίτημα τη ματαίωση, άλλως 
αναστολή της εγκριθείσης διαδικασίας προσωρινής απόσπασης και επανατοποθέτησης των 
αρχαίων – Συνδρομή εννόμου συμφέροντος Δήμου.
(Α.Π. 10804/2022)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

49)Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού  με σύμβαση μίσθωσης έργου,  έτους  2022
(Α.Π. 11253/2022)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων)
____________________________________________________________________________
50)Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού  με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου  έτους  2022".
(Α.Π. 13112/2022)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων)
____________________________________________________________________________

ΔΩΡΕΕΣ

51)Aποδοχή δωρεάς από την Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης και την κοινοπραξία «CITICI» της κάλυψης χριστουγεννιάτικου γεύματος σε 700 
οικονομικά και κοινωνικά ευπαθείς κατοίκους του Δήμου Θεσσαλονίκης.
(Α.Π. 345742/2021)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας)
____________________________________________________________________________
52)Αποδοχή δωρεάς ενός παλιού όρθιου αργαλειού του 19ου αιώνα από τον Νίκο Μισοπολινό 
προς το Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο.
(Α.Π. 336575/2021)
(Διεύθυνση Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου & Αρχείων)

53)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. την 
συνέχιση της δωρεάς 10.000,00€/μήνα για αγορά ειδών διατροφής και ειδών καθαριότητας-
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ευπρεπισμού ως ενίσχυση του του Κοινωνικού Παντοπωλείου και των Κοινωνικών Δομών του 
Δήμου Θεσσαλονίκης από τον Ιανουάριο του 2022 έως τον Δεκέμβριο του 2022. 
(Α.Π. 346915/2021)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας)

54)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία SPACE HELLAS A.E., ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, 100 τεμαχίων ηλεκτρονικών υπολογιστών 
Η/Υ τύπου SFF, με 8 Gb RAM και SSD δίσκους  256GB 
(Α.Π. 347998/2021)
(Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών)

                                                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
                                                                           ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                     Εφραίμ Κυριζίδης
                                                                           Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
                                                                            και Βιώσιμης Κινητικότητας 



Ακριβές Αντίγραφο
Τµήµα ∆ιοικητικής Υποστήριξης Οικονοµικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Ν030002
mpalaska e.mpalaska
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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