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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

16η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Προς
Τα τακτικά μέλη κ.κ.
Π. Λεκάκη, Σ.Δημητριάδη,
Μ.Κούπκα, Δ. Δαγκλή,
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 Τετάρτη 04 Μαΐου 2022 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 04-05-2022 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.22206 (ΦΕΚ 1882/Β’ /16-04-2022) ΚΥΑ και το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη λήψη απόφασης επί των 
παρακάτω θεμάτων
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών της 10ης, 11ης και 12ης μεικτής 
τακτικής συνεδρίασης έτους 2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

1)α)Μερική ανάκληση της  υπ΄αριθμ. 58/26-01-2022 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής που αφορά: “Επικύρωση του πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών 
συμμετοχής και οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων & 
ρυμοτομούμενων κτισμάτων Δ.Θ., έτους 2021» π.δ. 750.000,00 € με Φ.Π.Α.” σε 
συμμόρφωση με την 508/2022 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. (Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
(Α.Π.111106/2022)
(Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού)

2)α)Έγκριση της απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για έκτακτες και αναγκαίες 
εγκαταστάσεις οπτικών ινών σε κτίρια του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 29.760,00 € με 
Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του αρ. 6 του Ν. 4412/2016 
β)Κατάρτιση όρων & τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου ανοικτού, ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων 
έξυπνης πόλης – Δ. Γούναρη, της Πράξης Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δ. Γούναρη, με 
κωδικό ΟΠΣ 5034558, π.δ. 449.748,00 € με Φ.Π.Α. και β) έγκριση της απευθείας 
ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για έκτακτες και αναγκαίες εγκαταστάσεις οπτικών 
ινών σε κτίρια του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 29.760,00 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 10 του αρ. 6 του Ν. 4412/2016.
(Α.Π. 108422/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών )

3)Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω 
των ορίων, που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων έξυπνης πόλης 
– Δ. Γούναρη, της Πράξης Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου Δ. Γούναρη, με κωδικό ΟΠΣ 
5034558, του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 449.748,00 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
(Α.Π. 108432/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών )

4)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση και 
επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 60.000,00€ με Φ.Π.Α. 24% 
(A.Π. 112869/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

5)Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: 
«Συντήρηση και επισκευή παιδικών χαρών Δήμου Θεσσαλονίκης», π.δ. 60.000,00€ με 
Φ.Π.Α. 24% 
(A.Π. 112882/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)
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6)Κατάρτιση όρων και τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων για  την «Προμήθεια λεπίδων αποχιονισμού και 
μηχανημάτων διασκορπιστών άλατος (αποσπωμένων)» π.δ. 81.840,00€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 116347/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

7)Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για  την «Προμήθεια λεπίδων 
αποχιονισμού και μηχανημάτων διασκορπιστών άλατος (αποσπωμένων)» π.δ. 
81.840,00€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 116352/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

8)Έγκριση της ανάθεσης προμήθειας λογισμικών γραφείου Γεωγραφικού Συστήματος 
Πληροφοριών (ArcGIS) π.δ. 79.360,00€ με Φ.Π.Α. (κατόπιν προσφυγής στη 
διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το 
άρθρο 32 παρ. 2β, περ. γγ, του Ν.4412/2016, του άρθρου 32Α όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 43 παρ. 1 του Ν. 4605/2019 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 του Ν. 
4782/2021, συμβάσεις που ανατίθενται βάσει αποκλειστικού δικαιώματος), στην 
εταιρεία ΑΔΩΝΙΣ ΚΟΝΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., MDS Marathon Data Systems, στη συνολική 
τιμή των 76.880,00€ με Φ.Π.Α.
(Α.Π. 110257/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

9)Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής για την ανάθεση / 
προμήθεια λογισμικών γραφείου για το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών (ArcGIS), 
για τις ανάγκες της Δ/νσης Τοπογραφίας, Απαλλοτριώσεων και Γεωχωρικών 
Δεδομένων, π.δ. 79.360,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
(Α.Π. 110565/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών )

10)Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 1001/29-10-2021 Α.Ο.Ε. που αφορά: «Συγκρότηση 
τριμελούς επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, κατόπιν του δημόσιου 
συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσίας με τίτλο: “Έλεγχος 
και Πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης”, π.δ. 
14.818,00€ με Φ.Π.Α.», λόγω απόσπασης τακτικού μέλους.
(Α.Π.111072/2022)
(Διεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων)

11)Συγκρότηση Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, της υπ΄αριθμ. 
214809/27.07.2020 Προγραμματικής Σύμβασης με τον Οργανισμό Αστικών 
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης και τίτλο «Συνεργασία Δήμου Θεσσαλονίκης-0ΑΣΘ για 
την εκτέλεση αστικής συγκοινωνίας στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης» 
(όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την 686/31.07.2020 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Θεσσαλονίκης).
(Α.Π.11656/2022)
(Διεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων)

12)Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις πάρκων 
γειτονιάς – Τ.Π.» π.δ. 323.000,00€ με Φ.Π.Α. και συμβατικής δαπάνης 157.461,12€ 
με Φ.Π.Α. της Διεύθυνσης  Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος. 
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(Α.Π.110838/2022)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)

13)Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Εργασιών του 
έργου: «Αντικατάσταση ιστών, φωτιστικών & δικτύου φωτισμού στα πάρκα του 
Α.Π.Θ. π.δ. 930.000,00€ με Φ.Π.Α»
(Α.Π. 111441/2022)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων)

14)Έγκριση της σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης 
και της Εφορείας Αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο εκτέλεσης του 
έργου: “Αναβάθμιση Δημοσίου Χώρου Δ.Γούναρη της πράξης «Ανοικτά κέντρα 
εμπορίου Δ.Γούναρη, ΕΣΠΑ, ΤΠ»
(Α.Π. 116753/2022)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

15)Αποδοχή ποσού 61.200,00€, 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 01/01/2022 έως και 30/06/2022
(Α.Π. 108347/2022)
(Διεύθυνση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)

16)Αποδοχή της 1ης, 2ης και 3ης, μηνιαίας κατανομής ποσού 551.842,50€ για 
κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων από τους 
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022
(Α.Π. 109141/2022)
(Διεύθυνση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)

17)Αποδοχή της τέταρτης (Δ΄) τακτικής επιχορήγησης ποσού 3.143.255,09€ από 
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, προς κάλυψη λειτουργικών και 
λοιπών γενικών δαπανών
(Α.Π. 109144/2022)
(Διεύθυνση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)

18)Διαγραφή των οφειλών των προστίμων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. από τους 
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους.
(Α.Π. 108489/2022)
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας)

19)Διαγραφή των οφειλών των προστίμων για παραβάσεις Κ.Ο.Κ. (Κώδικας Οδικής 
Κυκλοφορίας) από τους οριστικούς βεβαιωτικούς  καταλόγους».
(Α.Π. 108481/2022)
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας)

20)Διαγραφή  οφειλής  από τον οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο 2022-1-61 «ΕΣΟΔΑ 
ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ»
(Α.Π. 110194/2022)
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας)
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21)Διαγραφή από οριστικό βεβαιωτικό κατάλογο, εσόδων από μισθώματα κενωθέντος 
περιπτέρου επί της οδού Τσιμισκή 38 νυν 30 (έμπροσθεν Τερκενλή), ποσού 
3.031,38€
(Α.Π. 107237/2022)
(Διεύθυνση Δημοτικών Προσόδων και Πόρων)

22)Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 145/09-02-2022 Α.Ο.Ε. που αφορά: «Έγκριση 
εξειδίκευσης πιστώσεων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουρισμού, 
έτους 2022, ποσού: Α) 130.000,00 € για την οργάνωση του κύκλου πολιτιστικών 
εκδηλώσεων του Τμήματος Διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δράσεων & 
Φεστιβάλ, πλην του Φεστιβάλ των 57ων Δημητρίων Β) 160.000,00 € για την 
υλοποίηση εκδηλώσεων – συναυλιών του Τμήματος Δημοτικών Μουσικών Σχημάτων 
Γ) 62.000,00 € για την υλοποίηση δράσεων του κύκλου εκδηλώσεων του Τμήματος 
Δημοτικής Πινακοθήκης Δ) 153.949,00 € για την οργάνωση του κύκλου δράσεων του
Τμήματος Τουρισμού», ως προς τους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς του 
προγράμματος «ΕΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» 
(Α.Π. 113035/2022)
(Διεύθυνση Πολιτισμού & Τουρισμού)

23)Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης της δαπάνης ποσού 335,00€  για τη 
μετάβαση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα στην Αθήνα, 
αεροπορικώς, στις 06-07 Μαΐου 2022.
(Α.Π. 116754/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου)

24)Έγκριση της μετάβασης και της αποζημίωσης δαπάνης ποσού 400,00€ για τις 
ημερήσιες αποζημιώσεις και λοιπά έξοδα  του Αντιδημάρχου κ. Ιακώβου για τη 
μετάβαση στην Στουτγκάρδη 10-12/5/2022.
(Α.Π. 115421/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Απόδημου Ελληνισμού)

25)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 4.750,00€ για την πραγματοποίηση            
πολιτιστικής εκδήλωσης της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας, έτους 2022.
(Α.Π. 108463/2022)
(Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων)

26)Έγκριση α)απόδοσης λογαριασμού του υπ΄αριθμ.2192/2022 χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής ποσού 280,80€ το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της 
υπ΄αριθμ. 386/06-04-2022 Α.Ο.Ε. για την πληρωμή παράβολών ανανέωσης αδειών 
κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων ιδιοκτησίας Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2022 και 
β) απαλλαγή του υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης.
(Α.Π.111075/2022)
(Διεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων)

27)Έγκριση α)απόδοσης λογαριασμού του υπ’ αριθμ.2200/12-04-2022 χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής ποσού 200,00€ το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της 
υπ΄αριθμ. 385/06-04-2022 Α.Ο.Ε. για την ανανέωση γνωστοποίησης λειτουργίας του 
∆ημοτικού Γυµναστηρίου επί της οδού Γιαννιτσών 102, του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 
υπέρ της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και β) απαλλαγή του υπολόγου διαχείρισης 
της δαπάνης
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(Α.Π. 111960/2022)
(Διεύθυνση Αθλητισμού& Εθελοντισμού) 

28)Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης σε υποβολή χρηματοδοτούμενης 
Πρότασης με τίτλο «CITISENS», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ορίζοντας-
Ευρώπη» -Horizon Europe, με ενδεικτικό προϋπολογισμό για το ΔΘ 83.250,00€.
(Α.Π. 110271/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Επι/κού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης  Αναπ. Προγραμμάτων)

29)Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης- Επικαιροποίηση των όρων αυτής, 
μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και 
Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), για τη δημιουργία Πλατφόρμας Εκτίμησης και 
Παρακολούθησης του Αποτυπώματος Διοξειδίου του Άνθρακα από πολλές πηγές στον 
Δήμο Θεσσαλονίκης (Δ.Θ.)
(Α.Π. 111623/2022)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος) 

30)Έγκριση της έκθεσης ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του Ισολογισμού 
και των Αποτελεσμάτων χρήσεως 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού 
Θεσσαλονίκης» Δήμου Θεσσαλονίκης.
(Α.Π. 116670/2022)
(Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης» Δήμου Θεσσαλονίκης)
 
31)Έγκριση αναμόρφωσης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2022 του 
Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης» Δήμου Θεσσαλονίκης.
(Α.Π. 116656/2022)
(Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης» Δ.Θ.)
 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

32)Έγκριση απασχόλησης,  με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός -1- ατόμου, 
ειδικότητας Επαγγελματικού Συμβούλου, στο πλαίσιο υλοποίησης του υποέργου  
«Κέντρο Κοινότητας Δήμου Θεσσαλονίκης με παράρτημα ΚΕΜ».
(Α.Π. 116390/2022)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων)

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

33)Παροχή ή μη εντολής σε συνεργάτη δικηγόρο Αθηνών να παρασταθεί για 
λογαριασμό του Δήμου Θεσσαλονίκης ενώπιον του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της 
επικρατείας στις 25-5-2022 κατά την εκδίκαση αίτησης αναίρεσης της εταιρίας 
«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.)» κατά της υπ’ 
αριθ. 1889/2019 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης – Τμ. Ε΄ 
Τριμελές.
(Α.Π. 106673/2022)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 
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34)Παροχή ή μη εντολής σε δικηγόρο Αθηνών για παράσταση και εκπροσώπηση του 
Δήμου Θεσσαλονίκης στο Ελεγκτικό Συνέδριο – ΙΙ Τμήμα στην εκδίκαση κατά τη 
δικάσιμο της στις 10-5-2022 της έφεσης μετ’ αναιρέσεως του κ. Σκαμπαρδώνη Φώτη 
κατά της υπ’ αριθ. 11/2018 απόφασης του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
και κατά της υπ’ αριθ. 2/2012 καταλογιστικής πράξης» 
(Α.Π. 115319/2022)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 

35)Παροχή ή μη εντολής στη Δ/νση Νομικής Υποστήριξης για την άσκηση αίτησης 
ενώπιον του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης για τη λύση του Συλλόγου με την επωνυμία 
«Σύλλογος Πολύτεκνων Γονέων Νεάπολης και Περιχώρων Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ»
(Α.Π. 115381/2022)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 

36)Παροχή ή μη εντολής στη Δ/νση Νομικής Υποστήριξης για την μη άσκηση 
ανακοπής κατά της με αρ. ΔΔΠ430/2022 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς 
Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης  σε βάρος του Δήμου Θεσσαλονίκης εκδοθείσας 
κατόπιν αιτήσεως της  εταιρίας  «AIGLON  ΑΒΕΕ Αυτοκινήτων».
(Α.Π. 115373/2022)
(Διεύθυνση Νομικής Υποστήριξης) 

37)Έγκριση ή μη της νομικής κάλυψης του μόνιμου υπαλλήλου του τμήματος 
Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Δημοτικής Αστυνομίας, της Διεύθυνσης Δημοτικής 
Αστυνομίας, κ.Χάνου Γεώργιου, κατόπιν αίτησης για την εκπροσώπηση του ενώπιον 
του Β' Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης, κατά τη δικάσιμο της 05-05-
2022 καθώς και σε κάθε άλλη δικάσιμο μελλοντική από διακοπή ή αναβολή και έως 
την τελεσιδικία αυτής. 
(Α.Π. 111449/2022)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων)

38)Έγκριση εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και 
της Κομνηνού Βαρβάρας λόγω υλικών ζημιών που υπέστη το όχημα της με αριθμό 
κυκλοφορίας ΝΖΝ 5587 από πτώση κλάδου δένδρου για το ποσό των 186,00€.
(Α.Π. 108863/2022)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος) 

39)Έγκριση  εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης της 
κ.  Χαριτοπούλου Αικατερίνης του Δημητρίου, λόγω ζημιών που υπέστη το Ι.Χ. 
επιβατικό αυτοκίνητο με  αρ. κυκλοφορίας ΝΗΟ5733  της δευτέρου, λόγω ολίσθησης 
– κύλισης κάδου ανακύκλωσης και σύγκρουσης,  επί της οδού Κων/πόλεως 58  στις 
08-06-2021 για το ποσό των
(Α.Π. 113023/2022)
(Διεύθυνση Καθαριότητας & Μηχανικών Μέσων)

40)Έγκριση εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης του 
κ.  Βασιλειάδη Παύλου του Ιωάννη, για τη χρηματική αποζημίωση αποκατάστασης 
ζημιών που υπέστη το Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο με  αρ. κυκλοφορίας ΝΙΙ1923  του 
δευτέρου, λόγω πτώσης ξύλινης πλάκας κατά το φόρτωμα ογκοδών αντικειμένων 
από υπαλλήλους του Δήμου Θεσσαλονίκης,  του οχήματος του  Δήμου Θεσσαλονίκης 
με  αρ. κυκλοφορίας ΚΗΗ7141,  επί της οδού Ζηρίνη 7 κ. Τούμπα, στις 21-07-2021.
(Α.Π. 116524/2022)
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(Διεύθυνση Καθαριότητας & Μηχανικών Μέσων)

41)Έγκριση εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και 
της Παντελίδου Κυριακής λόγω υλικών ζημιών που υπέστη το όχημα της με αριθμό 
κυκλοφορίας ΚΙΖ 6875 από πτώση δένδρου για το ποσό των 1.116,00€. 
(Α.Π. 116126/2022)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου και Περιβάλλοντος) 

42)Έγκριση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που προέκυψε από 
την αγωγή της ομόρρυθμης εταιρίας µε την επωνυμία «Γ. & Π. ΤΣΙΤΣΙΟΣ Ο.Ε. 
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ – ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΕΣ – ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ» κατά του ∆ήµου Θεσσαλονίκης.
(Α.Π. 77058/2022)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων)

ΔΩΡΕΕΣ

43)Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε 50 κιβ. φυστικόκρεμα 
(μερίδες) και 50 κιβ. ταχινόκρεμα (μερίδες), εν όψει των εορτών του Πάσχα, τα 
οποία θα διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του 
Δήμου Θεσσαλονίκης, σε ωφελούμενους Κοινωνικών Δομών (Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Υπνωτήριο Αστέγων, Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων, Ξενώνας 
Φιλοξενίας
(Α.Π. 110857/2022) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)

44)Αποδοχή δωρεάς από το Σωματείο «Εύξεινος Λέσχη Ποντίων Νάουσας» (ΑΦΜ 
090100843) και από το Σωματείο «Παναγία Σουμελά» (ΑΦΜ 090024866) 180 
κλουβών (5κιλες) με μήλα, εν όψει των εορτών του Πάσχα, τα οποία θα διατεθούν 
από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, 
σε ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου
(Α.Π. 110846/2022) 
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας)

                                                                                 

                                                                                     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
Λάµπρου Κωνσταντίνα
∆ήµος Θεσσαλονίκης


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Δήμος Θεσσαλονίκης 29/04/2022
Α. Π.: 116948
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2022-04-29T13:57:11+0300




