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ΠΡΟΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του  άρθ.67 παρ.1 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 
του Ν.4555/2018  καλείστε να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίαση  ( σύμφωνα με το άρθρο 
217 του Ν. 3463/2006 ) στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στo Πανόραμα (Σαμανίδη 21) στις  
27 Ιουνίου 2022  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:30   με θέματα :

Α/Α                                                  ΘΕΜΑΤΑ

1. Διαβίβαση στην επιτροπή της 419/2020 απόφασης Δ.Σ, αίτησης  με την οποία ζητείται η με την 
διαδικασία του εξώδικου συμβιβασμού καταβολή από τον ιδιοκτήτη προς τον Δήμο μετατροπής 
εισφοράς γης σε χρήμα για την ιδιοκτησία 0305005 της ΔΚ Εξοχής.

2. Έγκριση της εξειδίκευσης  χρηματικού ποσού  50.000,00 € εις βάρος του ΚΑ με αρ. 
02.40.7424.001 « Αποζημιώσεις για διανοίξεις οδών κοινοχρήστων» έτους 2022, για την 
κατάθεση 5ης δόσης υπολοίπου της αποζημίωσης του ρυμοτομούμενου ακινήτου  με κτημ. 
Αριθμό 492 -πρώην κληροτεμαχίου - περιοχής του ΟΤ με αρ. 97 του Ν. 751 της ΔΚ 
Πανοράματος .

3. Διαβίβαση φακέλου στην αρμόδια επιτροπή για τον καθορισμό τιμής μονάδος για την καταβολή 
της εισφοράς σε χρήμα από μετατροπή της εισφοράς σε γη με τη διαδικασία εξώδικου 
συμβιβασμού στην περιοχή της Κοινότητας Εξοχής, του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

4. Διαβίβαση φακέλου για την καταβολή αποζημίωσης με τη διαδικασία εξώδικου 
συμβιβασμού στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, του Δήμου 
Πυλαίας-Χορτιάτη.

5. 11η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικ.έτους 2022.

6.  Έγκριση του 5ου λογαριασμού του έργου ‘Ηλεκτροφωτισμός Οδών και Πλατειών 
2020’ με αρ. μελέτης 29/2020 για πληρωμή αναθεώρησης

7. « Επιχορηγήσεις  Αθλητικών Σωματείων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη »
MONO TITLOS

8. «Εξουσιοδότηση προς κ. Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη για υπογραφή συμβολαίου 
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αναφορικά με το ακίνητο με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 0307015, εμβαδού 9,83 

τμ, δυνάμει της με αριθμό 62 πράξης εφαρμογής που κυρώθηκε νόμιμα με την με αριθμό 

29/42372/22-9-2005 απόφαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Νομού 

Θεσσαλονίκης, Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης, που καταχωρήθηκε νόμιμα 

στο Κτηματολογικό Γραφείο Νεάπολης με αυξ. αριθμό καταχώρησης 1565/11.10.2006 

που προσκυρώνεται στην ιδιοκτησία του κ. Γεώργιου Τσιμπερίδη με τίμημα 1.867,70 €, 

ήτοι 190,00 € ανά τμ.»

9. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Εγκατάσταση φωτεινής 
σηματοδότησης στο κόμβο Νικάνορος -Βεργίνας Δ.Ε. Πυλαίας καθώς και  στο 
κόμβο  Φιλίππου - Πανοράματος Δ.Ε. Πανοράματος»

10. Έγκριση παράτασης και ολοκλήρωσης υλοποίησης σύμβασης του Υποέργου με τίτλο 
«Μετατόπιση αντλιοστασίου ύδρευσης (ΑΥ82) επί των οδών Γ. Σεφέρη και Κ. Βάρναλη (στα 
Κωνσταντινοπολίτικα Δ.Ε. Πυλαίας)» της Πράξης «Διαμόρφωση Πλατείας στο Ο.Τ. Γ646 (Αγ. 
Γλυκερία), αρ. μελέτης   10/2018 και εξόφληση υπόλοιπου ποσού σύμβασης. 

              
  Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

Μιχάλης Γεράνης


	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	Protocol: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 23/06/2022
Α. Π.: 23061
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
		2022-06-23T09:50:41+0000
	Not specified




