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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

18η 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 18 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 18-05-2022 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 14ης τακτικής συνεδρίασης έτους 
2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

1) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α) δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 
προσφοράς και β) οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
επαναληπτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια απορριμματοφόρων 
οχημάτων μέσω του προγράμματος επιχορήγησης ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ II για την κάλυψη 
των αναγκών της Διεύθυνσης Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων 
του Δήμου Θεσσαλονίκης (νυν Διεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων – 
ΦΕΚ 1299/Β/02-04-2021 περί έγκρισης τροποποίησης ΟΕΥ Δ.Θ.) π.δ. 2.523.400,00€ 
με ΦΠΑ 24%
(Α.Π.124202/2022,124212/2022)
(Πρακτικά)

2) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α) δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής 
προσφοράς και β) οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων 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.109186/2022,125008/2022)
(Πρακτικά)

3) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α)δικαιολογητικών συμμετοχής - τεχνικής 
προσφοράς και β)οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση της υπηρεσίας: «Μίσθωση δωματίων 
σε ξενοδοχεία 2,3,4 και 5 αστέρων για τις ανάγκες του Δήμου Θεσσαλονίκης, π.δ. 
43.067,52€ με Φ.Π.Α. 13%.
(Α.Π.123013/2022,127695/2022)
(Πρακτικά)     
                                                                                                                       .
4) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α) δικαιολογητικών - τεχνικών και β) 
οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 
ορίων για την ανάθεση εκτέλεσης: «Εργασίες διαχείρισης ΑΕΕΚ & Ογκωδών, 
αμιαντούχων, EPS & AYM», π.δ. 724.234,40€ με το Φ.Π.Α 24%
(Α.Π. 130157/2022,130148/2022)
(Πρακτικά)

5) Επικύρωση του 1ου πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής και 
τεχνικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 
ορίων για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο: “Μελέτη για την Αντισεισμική Ενίσχυση 
και Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίων Σχολικού Συγκροτήματος της οδού Μαζαράκη 1" 
π.α. 408.656,50€ με ΦΠΑ
(Α.Π.124382/2022)
(Πρακτικό)
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6) Επικύρωση των πρακτικών αξιολόγησης α) δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών 
και β) οικονομικών προσφορών του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
κάτω των ορίων για την ανάθεση εργασιών ηχοφωτιστικής κάλυψης εκδηλώσεων του 
Δήμου Θεσσσαλονίκης έτους 2022 και θεσμοθετημένων εθιμοτυπικών εκδηλώσεων 
ετών 2023-2024 π.δ. 187.020,17€ με Φ.Π.Α. 24%
(Α.Π.128340/2022)
(Πρακτικά)

7) Επικύρωση πρακτικών αξιολόγησης α) δικαιολογητικών συμμετοχής τεχνικών και 
β) οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για 
τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων με 
τίτλο:Συμφωνία πλαίσιο για την ανάθεση υποστηρικτικών Αρχιτεκτονικών 
Συγκοινωνιακών.Η/Μ, Φυτοτεχνικών και Υδραυλικών Μελετών» προεκτιμώμενης 
αμοιβής 403.200,36 € με Φ.Π.Α. 
(Α.Π.129247/2022)
(Πρακτικά)

8) Επικύρωση πρακτικού διενέργειας αποσφράγισης του δημόσιου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια αεροπορικών 
εισιτηρίων εσωτερικού– εξωτερικού και ανάθεση ξεναγήσεων σε πρακτορεία 
ταξιδιών, για τις  ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης έτους 2022, 
π.δ.77.419,92€ συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ και  λοιπών   κρατήσεων  
(Α.Π.130200/2022)
(Πρακτικά)

9) Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 
αναδόχου της επιτροπής διενέργειας του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού κάτω των ορίων για την εκτέλεση του έργου «Διάνοιξη οδού 
Αγ.Δημητρίου από την οδό Κατσιμίδου έως την οδό Μήλου», π.δ.670.000,00€ με 
Φ.Π.Α. και β)κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π.130456/2022)
(Πρακτικό)

10) Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 
«Επισκευή – συντήρηση – αναβάθµιση ΗΛΜ εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων έτους 
2018» πρ. 240.000,00 ευρώ και συµβατικής δαπάνης 74.296,56€ µε Φ.Π.Α της 
∆ιεύθυνσης Κατασκευών και Συντηρήσεων.
(Α.Π.123654/2022)
(Δ/νση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών)

11) Κατάρτιση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού 
ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την εκτέλεση της προμήθειας “Μίσθωση: 
(α) Διακοσίων επτά (207) φωτοαντιγραφικών και εκτυπωτικών συστημάτων, (β) Δύο 
(2) έγχρωμων ψηφιακών συστημάτων σάρωσης, αναπαραγωγής & εκτύπωσης 
σχεδίων και χαρτών (plotter) και (γ) Δέκα (10) μηχανών καταστροφής εγγράφων, για 
δύο (2) έτη για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης», 
με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής, π.δ. 325.439,15€, με Φ.Π.Α. 24%
(Α.Π.129228/2022)
(Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών)    
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12) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού άνω των ορίων για τη “Μίσθωση: (α) Διακοσίων επτά (207) 
φωτοαντιγραφικών και εκτυπωτικών συστημάτων, (β) Δύο (2) έγχρωμων ψηφιακών 
συστημάτων σάρωσης, αναπαραγωγής & εκτύπωσης σχεδίων και χαρτών (plotter) και 
(γ) Δέκα (10) μηχανών καταστροφής εγγράφων, για δύο (2) έτη για την κάλυψη των 
αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης ”, π.δ. 325.439,15€ με το Φ.Π.Α. 
24%.
(Α.Π. 129257/2022)
(Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών)

13) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 249/09-03-2022 Α.Ο.Ε. που αφορά «Συγκρότηση 
επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής, του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 
(άνω των ορίων) με τίτλο: «Ασφάλιση ακινήτων, τεχνικών εγκαταστάσεων και 
πτητικού μέσου (UAV Drone) του Δήμου Θεσσαλονίκης, για είκοσι τέσσερις μήνες» 
π.δ. 110.972,14€ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π.126294/2022)
(Δ/νση Προμηθειών & Αποθηκών)

14) Έγκριση οριστικής παραλαβής της 2ης Επιμέρους σύμβασης της Συμφωνίας 
Πλαίσιο «Ανάθεση Υποστηρικτικών Αρχιτεκτονικών και Συγκοινωνιακών Μελετών», με 
αρ. μελ. 30/2020 συμβατικής αξίας 31.826,93€ (με ΦΠΑ)
(Α.Π. 129147/2022)
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων)

15) Έγκριση χορήγησης παράτασης της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας 
ολοκλήρωσης των εργασιών στις οδούς Κουντουριώτου, Σαλαμίνος, Πολυτεχνείου και 
Αναγεννήσεως στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: "Βελτιστοποίηση κι επέκταση 
υφιστάμενου δικτύου ποδηλατόδρομου" αρ. μελέτης: 04/26-02-2020 κατά δύο 
μήνες, ήτοι έως 16-08-2022.
(Α.Π.122716/2022)
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων)

16) Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών 1ης Συµπληρωµατικής 
Σύµβασης και παράτασης περαίωσης του έργου: «∆ιαμόρφωση Προσβάσεων & 
Ανάδειξη  Σημαντικών ∆ημοσίων Κτιρίων (∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, Ε∆. ΡΟΣΤΑΝ) - Τ.Π.» 
αρ.Μελέτης: 35/17-09- 2018
(Α.Π.128687/2022)
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων)

17) Έγκριση μετακίνησης του μηχανήματος έργου με αρ. κυκλ. ΜΕ 118688 (ΔΘ733), 
με συνοδεία το επιβατηγό όχημα με αρ.κυκλ. ΚΗΗ8189 (ΔΘ865), στις εγκαταστάσεις 
της αναδόχου εταιρείας “Παπαδόπουλος Γεώργιος & Σία Ε.Ε.” με την επωνυμία “GEPA 
LIFT” στο 1ο χλμ. Αριδαίας – Λουτρακίου
(Α.Π.128377/2022)
(Δ/νση Καθαριότητας & Μηχανικών Μέσων)

18) Έγκριση ανάθεσης σύμβασης κάθετης συνεργασίας μεταξύ του “Δήμου 
Θεσσαλονίκης” και της “Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε.- 
Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 3 
του Ν 4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την παροχή εξωτερικών 
υπηρεσιών (external services) Βοηθού Διαχειριστή Προγράμματος (Junior Project 
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Manager) στο πλαίσιο της υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο Med Pearls, 
προϋπολογισμού 10.274,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 
(Α.Π.130350/2022)
(Δ/νση Πολιτισμού & Τουρισμού)

19) Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση 
καταστήματος για την λειτουργία ΚΕΠ στην οδό Λαγκαδά και Καπάτου» και αρ.μελ. Α 
02/2018 του Δήμου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.130362/2022)
(Δ/νση Κατασκευών & Συντηρήσεων)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

20) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 3.000,00€ για την οικονομική ενίσχυση 
του αθλητικού συλλόγου «Όμιλος αθλητών και φίλων Κώστα Χειμωνίδη».
(Α.Π.122598/2022)
(Δ/νση Αθλητισμού & Εθελοντισμού)

21) Έγκριση παράτασης για 1 (ένα) μήνα, μέχρι τις 16-07-2022, του υπ΄αριθμ. 
1796/2022 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 200,00€ το οποίο εκδόθηκε 
σε εκτέλεση της υπ΄αριθμ. 298/26-03-2022 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του 
Δήμου Θεσσαλονίκης για την: «α) Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής ποσού 
200,00€ που αφορά δαπάνη για την καταβολή ποσοστού ανταπόδοσης για την 
ηλεκτρονική έκδοση πράξεων εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας (κοπή δένδρων) 
του άρθρου 29 παρ. 2 του Ν. 4495/2017 – τροποποίηση ΦΕΚ τεύχος Β’ 
4520/16.10.2018 (τέλος 20,00€/ υπέρ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) 
και β)Ορισμός υπολόγου διαχείρισης της δαπάνης».
(Α.Π.125245/2022)
(Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος)

22) Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπάνης ποσού 230,00 € για τη μετάβαση 
του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, Νεολαίας & Εθελοντισμού κ. Νικόλαου Ζεϊμπέκη στην 
Αθήνα, αεροπορικώς, στις 25 Μαΐου 2022, αυθημερόν.
(Α.Π.130118/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου)

23) Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπάνης ποσού 421,00 € για τη μετάβαση 
του Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής κ. Σωκράτη Δημητριάδη στην Αθήνα, 
αεροπορικώς, στις 23-24 Μαΐου 2022
(Α.Π. 130120/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου)

24) Εισήγηση αποδοχής της Β΄κατανομής ποσού 629.560,00€ από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
(Α.Π.130411/2022)
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)

25) Αποδοχή της επιχορήγησης ποσού 2.800,00€ , 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.
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(Α.Π.130400/2022)
(Δ/νση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)

26) Διαγραφή των οφειλών των προστίμων από παραβάσεις Κ.Ο.Κ., από τους 
οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 
(Α.Π.124058)
(Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας)

27) Υποβολή αιτήματος στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2022», στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 2479/ 27-04-2022 
Πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου. 
(Α.Π.130377/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης)

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

28) Έγκριση σύναψης μίσθωσης έργου με ένα άτομο ειδικότητας ΠΕ Διαχειριστής 
έργου (project officer), στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού έργου «LIFE-IP CEI 
Greece: Circular Economy Implementation in Greece, (Εφαρμογή της Κυκλικής 
Οικονομίας στην Ελλάδα)»
(Α.Π. 126964/2022)
(Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων)

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

29) Παροχή ή μη εντολής στη Νομική Υπηρεσία για την άσκηση ανακοπής και αίτησης 
αναστολής κατά του εκτελεστού απογράφου της υπ’αριθ.681/2022 Διαταγής 
Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης που εκδόθηκε κατόπιν αίτησης της 
Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία “Welcome on board productions 
Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», δυνάμει της οποίας επιτάσσεται σε βάρος του Δήμου το 
συνολικό ποσό των 3.300,18€)
(Α.Π. 127297/2022)
(Δ/νση Νομικής Υποστήριξης)

30) Έγκριση εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και 
του Σαφλέκου Κωνσταντίνου λόγω υλικών ζημιών που υπέστη το Ι.Χ. όχημα του, με 
αριθμό κυκλοφορίας NHT 6603 από πτώση δένδρου για το ποσό των 490,40€.
(Α.Π.127606/2022)
(Δ/νση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος)

31) Έγκριση ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς που προέκυψε 
από την αγωγή  της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. 
ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» κατά του Δήμου Θεσσαλονίκης.
(Α.Π.129062/2022)
(Δ/νση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων)

ΔΩΡΕΕΣ
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32) Αποδοχή δωρεάς από την εταιρία ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» για χορηγία 
τροφίμων (κατεψυγμένα προϊόντα λαχανικών), τα οποία θα διατεθούν από τη Δ/νση 
Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε 
ωφελούμενους Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Θεσσαλονίκης. 
(Α.Π. 123272/2022)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας)

33) Αποδοχής δωρεάς από την εταιρία «OKF ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ Α.Ε.» 91 κιβώτιων 
(20τμχ/κιβώτιο) χυμών Aloe Vera King, οι οποίοι 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).
(Α.Π. 123260/2022)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας)

34) Αποδοχή δωρεάς από τον Οργανισμό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για  
χορήγηση ειδών προκειμένου να διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας και 
Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης, σε Κοινωνικές Δομές (Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Υπνωτήριο Αστέγων, Ανοιχτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων), προκειμένου 
να καλυφθούν οι ανάγκες τους.
 (Α.Π.125069/2022)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας)

35) Αποδοχή δωρεάς από το Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο Τράπεζα Τροφίμων 
Θεσσαλονίκης, τροφίμων, προκειμένου να διατεθούν από τη Δ/νση Κοινωνικής 
Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Θεσσαλονίκης σε οικονομικά και 
κοινωνικά ευπαθείς  συνανθρώπους μας που εξυπηρετούνται από τις Κοινωνικές 
Δομές καθώς και σε ωφελούμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου 
Θεσσαλονίκης.
(Α.Π.127627/2022)
(Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας)

36)Αποδοχής δωρεών από εταιρείες, διαφόρων ειδών για τις ανάγκες της εκδήλωσης 
«Τα παιδιά της Τριανδρίας – 1ο Παιδικό Φεστιβάλ».
(Α.Π. 130370)
(Δ/νση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων)

                                                                                  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
zachou c.zachou
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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