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Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη  :

1. Δέσποινα Λυπηρίδου μέλος ΟΕ & Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών 
Υπηρεσιών, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

2. Ελένη Γιαννούδη,  μέλος ΟΕ & Αντιδήμαρχος απασχόλησης , Κοινωνικής προστασίας , 
υγείας και παιδείας

3. Ηρακλής Τιτόπουλος, μέλος Ο.Ε.
4. Γεώργιος Κεδίκογλου , μέλος Ο.Ε.
5. Αστέριος Κισκίνης, μέλος Ο.Ε.
6. Παρασκευάς Τσογκαρλίδης, μέλος Ο.Ε.
7. Ελένη Ρουσάκη, μέλος Ο.Ε.
8. Μαρία Γκουραμάνη, μέλος ΟΕ  

Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθ. 75  του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 & 77 του 
Ν.4555/2018 », σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε σε  TAKTIKH  συνεδρίαση του  της 
Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό 
Κατάστημα ( Δημαρχείο )  στο Πανόραμα  στις     24  Μαΐου    2021   ημέρα Δευτέρα   και  
ώρα       15.00   μ.μ. κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν  αποφάσεις  στα  
παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Αιτιολογία : Για την καλή λειτουργία της υπηρεσίας. 

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου  (ΦΕΚ Α΄ 55/11.03.2020) το οποίο 
κυρώθηκε με νόμο και συγκεκριμένα στο  άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76) «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης 
περιορισμού της διάδοσής του», καθώς και με τα διαλαμβανόμενα στις υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-03-
2020 (Α.Δ.Α.: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) και 40/20930/31-03-2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6- 50Ψ) 
εγκυκλίους του Υπουργείου Εσωτερικών και την 163 / 29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 
Εσωτερικών,  η Οικονομική Επιτροπή θα συνεδριάσει  δια περιφοράς    .

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διαγραφή οφειλής του Τζιώρτζη Ελευθερίου.

2. Ανάθεση της υπηρεσίας «Ετήσια συντήρηση και υποστήριξη του Πληροφοριακού 
Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Εγγράφων».  

3. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών 
και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και 
επισκευή ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 
2021-2022» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

4. «Ορισμός δικηγόρου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για 
αντίκρουσης της αγωγής Καλλιόπης Γεωργιάδου κλπ».
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5. «Δήλωση παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας (παράσταση πολιτικής               
αγωγής) του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη στο Α΄ Τριμελές Πλημμελειοδικείο            
Θεσσαλονίκης κατά του κατηγορούμενου Προΐκογλου Δημητρίου».

6. Έγκριση Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. 
Έτους 2020.

7. Έγκριση Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. 
Έτους 2020.

8. «Αποδοχή Δωρεάς του κ. Μακιού Θρασυβούλου (Makios Logistics) από την 
Οικονομική Επιτροπή,  για την αποκατάσταση του δεξιού πρανούς της οδού 
Ελαιώνων από την συμβολή με τον κόμβο της Περιφερειακής οδού έως το ύψος της 
οδού Κέδρων, συνολικού ενδεικτικού κόστους περίπου 7.000,00 € και επιπλέον την 
ετήσια συντήρησή του, στη Δημοτική Κοινότητα  Πυλαίας». 

9. Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 
ορίων για την προμήθεια τεσσάρων (4) νέων «Απορριμματοφόρων οχημάτων για 
τις ανάγκες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» (αρ.107280 
ΕΣΗΔΗΣ).

10. «Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη και 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και υποστήριξη της 
ανακύκλωσης στην ανατολική Θεσσαλονίκη»

11. «Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά Δημήτριου Κουλακιώτη κλπ και κατά της υπ’ 
αριθ. 1817/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης».

12. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού διαγωνισμού 
για την εργασία «Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου 
Πυλαίας-Χορτιάτη για το 2021»-Κατακύρωση.

13. Ανάκληση της υπ'αριθ. 497/30-11-2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
περί έγκρισης 2ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο 
Φίλυρο» με αρ. μελέτης 11/2020 – Ανάδειξη νέου προσωρινού μειοδότη.

14. 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού.

15. Κατάρτιση όρων Δημοπρασίας και σύνταξη όρων Διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες 
υποστήριξης για την υλοποίηση του έργου "Κέντρο Εκπαίδευσης Παιδιού και 
Παιχνιδιού Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη" Υποέργο 3 της πράξης με MIS 5022252» (με 
αρ. μελέτης 8/2021 ), προϋπολογισμού 96.342,05€ (συμπερ. Φ.Π.Α. 24%)

16. Έγκριση Πρακτικού Ι – Εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού στα πλαίσια του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο 
«ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ στην ΠΕ 
15 της ΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ του ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ»(αρ. μελ. 01/2020) ύψους 
572.342,13 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

17. Έγκριση νέου πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των 



δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και της βαθμολόγησης για 
την Ομάδα ΣΤ: «ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ 4Χ4» (αριθμό 106697 ΕΣΗΔΗΣ) του ανοιχτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «Οχημάτων και 
μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» για τις Ομάδες Β, Δ 
και ΣΤ.

18. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου για την 
κατακύρωση του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την 
προμήθεια «Ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού του Δήμου 
Πυλαίας-Χορτιάτη» (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 105551) – Κατακύρωση.

19. «Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου Εσωτερικών και 
έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης χρηματοδότησης στην 
Πρόσκληση AT09 (Α.Π.14577/24-07-2020 - «Ωρίμανση έργων και δράσεων  για την 
υλοποίηση του Προγράμματος» και υποβολή της αντίστοιχης πράξης,  εξασφάλιση 
των επιπλέον χρηματικών πόρων στην περίπτωση καταβολής ιδίων πόρων,  
κάλυψη της απαιτούμενης τεχνικής επάρκειας από τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη 
και την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Πυλαίας - Χορτιάτη και της ΔΕΥΑ Πυλαίας – Χορτιάτη για την υλοποίηση του 
δεύτερου υποέργου της προτεινόμενης πράξης.

20. «Αποδοχή όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» του Υπουργείου 
Εσωτερικών και έγκριση των προτεινόμενων δράσεων της αίτησης 
χρηματοδότησης στην Πρόσκληση AT10 (Α.Π.18213/29-09-2020 - «Συντήρηση 
δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα 
ΑμΕΑ»)  και υποβολή της αντίστοιχης πράξης.

21. Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών κατακύρωσης του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των 
ορίων για την υπηρεσία «Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και 
Διάθεση  ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ του  Δήμου  Πυλαίας-Χορτιάτη για 
δύο έτη» (αρ. 106555 ΕΣΗΔΗΣ).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ    

Παρακαλούμε σε περίπτωση κωλύματος σας, να ενημερώσετε έγκαιρα την Γραμματέα της Οικονομικής 
Επιτροπής προκειμένου να κληθεί για να συμμετάσχει στην συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος της. 

Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής :
1. Ανατολή Κωνσταντινίδου 
2. Βάιος Αγγελινούδης 
3. Γεωργία Βουλγαρίδου


	ADA: 
	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 20/05/2021
Α. Π.: οικ. 16632
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
	AkrivesAntigrafoStamp: 
		2021-05-20T09:44:41+0000
	Not specified




