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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

48η 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. Ν. Λιακόπουλο, Γενικό Γραμματέα
Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
Προϊσταμένη Γενικής  Διεύθυνσης
Προϊσταμένους Διευθύνσεων και 
Αυτοτελών Τμημάτων

Σας προσκαλούμε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, η 
οποία θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης, την 07 
Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων 
του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν.4954/08-07-
2022 (ΦΕΚ 136/τεύχος Α’/09-07-2022, καθώς 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 37ης μεικτής τακτικής συνεδρίασης έτους 
2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

1) Κατάρτιση των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού άνω των ορίων με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση εβδομήντα πέντε (75) 
υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων π.δ. 2.111.100,00 € με το Φ.Π.Α. 24%». 
(Α.Π.332947/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

2) Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την “Προμήθεια και εγκατάσταση εβδομήντα πέντε (75) 
υπόγειων κάδων προσωρινής αποθήκευσης απορριμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων  π.δ. 2.111.100,00 € με το Φ.Π.Α. 24%”.
(Α.Π.332945/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

3) Κατάρτιση όρων & τεχνικών προδιαγραφών του δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού, κάτω 
των ορίων διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας 
του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 73.435,68 €  συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α..
(Α.Π.334480/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

4) Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του δημόσιου, ανοικτού, ηλεκτρονικού, κάτω των 
ορίων διαγωνισμού, που αφορά στην παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και ιατρού 
εργασίας του Δήμου Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού δαπάνης 73.435,68 € 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
(Α.Π.334391/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

5) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου 
ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο 
«Επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 4.612.800,00 € 
με το Φ.Π.Α. 24% (συμφωνία-πλαίσιο) και β) κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του 
παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π.330983/2022)
(Πρακτικό)

6) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: 
«Συντήρηση-Καθαρισμός του Δικτύου Όμβριων υδάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα έτη 
2022- 2023», π.δ. 744.062,00€ με ΦΠΑ 24% και β) κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος 
του παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π.33121/2022)
(Πρακτικό)
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7) α)Επικύρωση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του δημόσιου 
ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια ειδών σίτισης 
(έτοιμου φαγητού) σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και παροχής δεκατιανού σε άπορους 
μαθητές του Δήμου Θεσσαλονίκης π.δ. 3.148.456,15€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 
13% και 24%) και β) κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του παραπάνω διαγωνισμού.
(Α.Π.331639/2022)
(Πρακτικό)

8) Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής, κατόπιν του Ηλεκτρονικού Ανοικτού 
Διαγωνισμού άνω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Συντήρηση-Καθαρισμός 
του Δικτύου Ομβρίων υδάτων του Δήμου Θεσσαλονίκης για τα έτη 2022-2023», π.δ. 
744.062,00€ με ΦΠΑ 24%. 
(Α.Π.334385/2022)
(Διεύθυνση Προμηθειών και Αποθηκών)

9) Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Βελτιστοποίηση και επέκταση 
υφιστάμενου δικτύου ποδηλατοδρόμου» πρ. 1.285.000,00 ευρώ και συμβατικής δαπάνης 
634708,30€ με Φ.Π.Α της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων, λόγω  Οριστικής 
Διακοπής Εργασιών - Διάλυση σύμβασης εκτέλεσης του έργου.
(Α.Π.333535/2022)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)

10) Έγκριση παράτασης του υπ’ αριθμ. 21133/26-01-2021 με ΑΔΑΜ 21SYMV008049086 
2021-01-26 Συμφωνητικού διάρκειας 2 ετών της εταιρείας «ΙΝΤΕRGEO TEXNOΛΟΓΙΑ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Ε.Π.Ε.» με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, που 
αφορά «Εργασίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων» για τρεις (3) μήνες, ήτοι ως 26-04-
2023
(Α.Π.332420/2022)
(Διεύθυνση Ανακύκλωσης & Ανάπτυξης Συστημάτων Κυκλικής Οικονομίας)

11) Έγκριση τρίτης παράτασης του συνολικού χρόνου της υπ’ αριθ. 207463/20-7-2021 
{ΑΔΑΜ: 20SYMV007057543 2020-07-21} Σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: 
«Μελέτη Στατικής Επάρκειας και Αποκατάστασης 54ου Δημοτικού Σχολείου επί της οδού 
Ολυμπιάδος 29», καθώς και της συνοδής αυτής, υπ’ αριθ. 161948/10-6-2022 
{22SYMV010738477 2022-06-14} 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης  
(Α.Π.327072/2022)
(Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών)

12) Έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθμ. 223180/11-08-2022 σύμβασης της εταιρείας 
«ALBA TEXTILE AGENCY ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ µε 
δ.τ. "ALBA TEXTILE AGENCY Ε.Π.Ε."» που αφορά την μίσθωση φορητών αυτόνομων 
τουαλετών-οικίσκων και χημικής τουαλέτας ΑΜΕΑ για το έτος 2022, για τις ανάγκες του 
Δήμου Θεσσαλονίκης.
(Α.Π.334935/2022)
(Διεύθυνση Καθαριότητας και Μηχανικών Μέσων)

13) Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Ενίσχυση 
ηλεκτροφωτισμού υπαίθριων αθλητικών εγκαταστάσεων» 
(Α.Π.328452/2022)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)
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14) Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Ανακεφαλαιωτικού 
Πίνακα Εργασιών της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Συντήρηση σχολικών 
κτιρίων Α’, Β’, Γ’ Δημοτικών Κοινοτήτων Δ.Θ., έτους 2019.
(Α.Π.334303/2022)
(Διεύθυνση Κατασκευών και Συντηρήσεων)

15) Έγκριση  για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών, του 1ου ΠΚΝΤΜΕ, και του 1ου  
Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκαταστάσεις μικρής κλίμακας 
πεζοδρομίων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες (βάσει καταγεγραμμένων αναγκών) 1η 
Εκτελεστική Σύμβαση.», με αρ.μελέτης 8/21 
(Α.Π.331482/2022)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
16)Έγκριση σχεδίου δημόσιας σύμβασης (κάθετης συνεργασίας), μεταξύ του Δήμου 
Θεσσαλονίκης και της Αναπτυξιακής Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακός 
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΜΑΘ ΑΕ – ΑΟΤΑ), σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 3 του 
Ν 4412/16, για την «Έρευνα Πεδίου για την τεκμηρίωση της υφιστάμενης κατάστασης στο 
πεδίο της διαθέσιμης οικονομικά προσιτής κατοικίας στον Δήμο Θεσσαλονίκης», με 
προϋπολογισμό 29.992,50€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
(Α.Π. 334876/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων)

17)Έγκριση υποβολής Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕ) στο Πράσινο Ταμείο, για τη 
χρηματοδότηση του Δήμου Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Ευρωπαϊκή 
Αποστολή «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030» (100 Climate-Neutral 
and Smart Cities by 2030).
(Α.Π. 334880/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων)

18) Τροποποίηση της υπ’αριθμ.1300/23-11-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με 
θέμα «Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπάνης ποσού 250,00€  για τη μετάβαση του 
Δημάρχου Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνου Ζέρβα στην Αθήνα, αεροπορικώς, στις 30 Νοεμβρίου 
και 01 Δεκεμβρίου 2022».
(Α.Π. 335546/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου)

19) Έγκριση ανάκλησης της υπ’ αριθμ. 1239/16-11-2022 Απόφασής της Οικονομικής 
Επιτροπής, με θέμα «Έγκριση μετακίνησης και αποζημίωσης δαπάνης ποσού 250,34 € για τη 
μετάβαση του Αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Σωκράτη Δημητριάδη στην Κατερίνη και στον 
Βόλο, οδικώς, στις 21-22 Νοεμβρίου 2022.
(Α.Π. 334326/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου)

20) Έγκριση: α) Της απόδοσης λογαριασμού του υπ’αρ.7190/2022 χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής, το οποίο εκδόθηκε σε εκτέλεση της 1266/16-11-2022 απόφασης Οικονομικής 
Επιτροπής και β) Της απαλλαγής της υπολόγου, που ορίσθηκε για την διαχείριση της δαπάνης 
[άρθρο 32 παρ.3 του  Β.Δ.17-05/15-06-1959 (ΦΕΚ 114/τΑ/15-06-1959)].
(Α.Π. 335391/2022)
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(Διεύθυνση Τοπογραφίας, Απαλλοτριώσεων &
Γεωχωρικών Δεδομένων)

21) Αποδοχή της Δ΄ κατανομής ποσού 611.870,00€  από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
(Α.Π. 335431/2022)
(Διεύθυνση Οικονομικής & Ταμειακής Διαχείρισης)

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
22) Εγκρίνει και νομιμοποιεί τη νομική κάλυψη στον υπάλληλο αορίστου χρόνου κ. Κορτάρα 
Θεμιστοκλή της Διεύθυνσης Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων κατόπιν αίτησης για την 
εκπροσώπησή του ενώπιον του Δ' Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Θεσσαλονίκης κατά τη 
δικάσιμο  της 05-12-2022, καθώς και σε κάθε άλλη δικάσιμο μελλοντικά από διακοπή ή 
αναβολή και έως την τελεσιδικία αυτής
(Α.Π. 330915/2022)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων)

23) Έγκριση για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ της Καρδογέρου Ελένης και του 
Δήμου Θεσσαλονίκης λόγω υλικών ζημιών, που υπέστη το όχημα της με αριθμό κυκλοφορίας 
ΝΗΧ 6892, από πτώση κλάδων δένδρου ποσού 297,60€.
(Α.Π.332152/2022)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος)

24) Έγκριση για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ της Origami Αναξιμάνδρου και ΣΙΑ 
ΕΕ και του Δήμου Θεσσαλονίκης, λόγω υλικών ζημιών, που προκλήθηκαν στην τζαμαρία του 
μισθωμένου από αυτήν καταστήματος, από πτώση δένδρου, ποσού 607,60€.
(Α.Π.332153/2022)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος)

25) Έγκριση για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ του Ζαχαρή Γεωργίου και του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, λόγω υλικών ζημιών, που υπέστη το όχημα του με αριθμό κυκλοφορίας ΝΙΖ 
8579, από πτώση δένδρου, ποσού 322,40€.
(Α.Π.332161/2022)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος)

26) Έγκριση για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς μεταξύ του Μπάιρα Θεόφιλου και του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, λόγω υλικών ζημιών, που υπέστη το όχημα του με αριθμό κυκλοφορίας ΝΙΡ 
9526, από πτώση κλάδων δένδρου ποσού 1.050,00€.
(Α.Π.332157/2022)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος)

27) Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης και της κ. 
Στεφάνου Μαρίας επί αιτήματος συμβιβαστικής επίλυσης διαφοράς ποσού 251,90 € για ζημίες 
που υπέστη το Ι.Χ. όχημά της με αρ. κυκλ. ΝΚΝ 3012, λόγω κακοτεχνίας στο οδόστρωμα επί 
της οδού Αναξιμάνδρου 28.
(Α.Π.335361/2022)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων)
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28) Παροχή ή μη εντολής για άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της 
υπ’ αρ. 1832/2022 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσ/νίκης και κατά  των Κυριακής 
Γιαννίση κλπ. 
(Α.Π.332238/2022)
(Διεύθυνση Νομικής Υπηρεσίας)

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

29) α)Έγκριση τροποποίησης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής «Ανοικτό 
Κέντρο Ημέρας Αστέγων Δ.Θ. (Α.Κ.Η.Α.)» της Πράξης «Δομές Αστέγων Δήμου 
Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001616 στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» 
και β) παραπομπή στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση.
(Α.Π. 331353/2022)
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας)

ΔΩΡΕΕΣ

30) Αποδοχή δωρεάς για την προμήθεια και μεταφορά 170 ελάτων (ύψους 1 έως 5 μέτρων)  
αξίας 5.650,00€ της εταιρείας «ΧΟΥΤΟΣ CATERING». 
(Α.Π.322210/2022)
(Διεύθυνση Διαχείρισης Πρασίνου & Περιβάλλοντος)

31) Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία Ροή Center ΕΕ αναλώσιμων υλικών (Μάσκες FFP2, 
Μαύρες, 2.000τεμ και Self Tests, Singclean, 750τεμ), συνολικής δαπάνης 1.152,80 ευρώ, για 
την ενίσχυση και την εύρυθμη λειτουργία  των Δημοτικών Ιατρείων και των άλλων 
κοινωνικών δομών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.
(Α.Π.332911/2022)
(Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας)

32) Αποδοχή δωρεάς της εταιρείας ΠLATON ΔIAGNOSIS 100 βιβλίων με τίτλο «ΠΩΣ 
ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ ΤΟ ΧΙΟΝΙ» της συγγραφέως Μαρίας Στεφάνου για τη διανομή τους στη 
χριστουγεννιάτικη εκδήλωση της Δημοτικής Ενότητας Τριανδρίας 
(Α.Π.333873/2022)
(Διεύθυνση Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων)

33) Αποδοχή δωρεάς ελάτων για τον εορτασμό των Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιάς  2022-
2023 από την εταιρεία ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε., δαπάνης ποσού 5.100,00€ με Φ.Π.Α..  
(Α.Π. 334992/2022)
(Αυτοτελές Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Τύπου)

34) Έγκριση αποδοχής δωρεάς Χριστουγεννιάτικου διακόσμου  1.του κυρίου Σταύρου 
Ανδρεάδη εκτιμώμενης αξίας 24.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και 2. του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Ελλάδος  εκτιμώμενης αξίας 6.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. 
(Α.Π. 335451/2022)
(Διεύθυνση Κατασκευών & Συντηρήσεων)

35) Έγκριση αποδοχής δωρεάς για τη μισθοδοσία μουσικών και τεχνικών για τη συναυλία στις 
7 Δεκεμβρίου 2022 με αφορμή το άναμμα του  εορταστικού διακόσμου του Δήμου 
Θεσσαλονίκης , από την εταιρεία VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. εκτιμώμενης αξίας 
6.200,00 € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ’’.
(Α.Π. 335473/2022)
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(Διεύθυνση Πολιτισμού & Τουρισμού)

36) Αποδοχή δωρεάς 25 σχαρών στάθμευσης ποδηλάτων µε την τοποθέτηση τους από την 
εταιρεία FREE NOW Hellas, δαπάνης ποσού 24.800€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
(Α.Π. 335383/2022)
(Διεύθυνση Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων)

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
Bragatzi Ayrokomi
∆ήµος Θεσσαλονίκης
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