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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 σε ΤΑΚΤΙΚΗ   συνεδρίαση  ( σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 
3463/2006 ) στις  27 Ιουλίου 2022  ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00  με θέματα :

 Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4954/2022 (ΦΕΚ Α 136/9.7.2022) ,Λήψη αποφάσεων συλλογικών 
οργάνων Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους 
προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού 
COVID-19
Κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη 
των αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των 
διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα: α) 
είτε διά περιφοράς κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του 
ν. 3852/2010 (Α’ 87), β) είτε με τηλεδιάσκεψη με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
γ) είτε δια ζώσης, δ) είτε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης 
των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων της περ. γ’, οι συνεδριάσεις 
πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα

Το Δημοτικό Συμβούλιο   θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη.  

Α/Α                                                  ΘΕΜΑΤΑ

1. Διαβίβαση φακέλου στην αρμόδια επιτροπή για τον καθορισμό τιμών μονάδος με τη 
διαδικασία εξώδικου συμβιβασμού
1. για την καταβολή της εισφοράς σε χρήμα από μετατροπή της εισφοράς σε γη, 3,17 τ.μ. 
και 
2. για την προσκύρωση 65,15 τ.μ.
για την τακτοποίηση του οικοπέδου 06 στο Ο.Τ.90 στην επέκταση της Κοινότητας Εξοχής, 
του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

2. Διαβίβαση φακέλου στην αρμόδια επιτροπή εκτίμησης τιμής μονάδος αξίας ακινήτων, για 
την καταβολή αποζημίωσης με τη διαδικασία εξώδικου συμβιβασμού στην περιοχή της 
Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

3. Αξιολόγηση αιτήσεων υποτροφιών του κληροδοτήματος με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣ 
ΠΥΛΑΙΑΣ –ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ» για το 
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
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4. Τροποποίηση – επικαιροποίηση της υπ. αρ. 336/28-09-2020  απόφασης Δημ. Συμβουλίου 
που αφορά  σύναψη Εξώδικου συμβιβασμού για  την καταβολή αποζημίωσης, της 
ιδιοκτησίας 030201 –Ε1 και 030238 –Ε2 των Γ164-[ Χώρος ΚΑΠΗ-Πρασίνου ] – Γ 165 [ 
Χώρος Πρασίνου και 17ης Νοέμβρη]  , και προσκύρωση καταργούμενου κοινόχρηστου στο 
οικόπεδο 01 του ΟΤ Γ 166 ιδιοκτησίας 030201 επέκτασης σχεδίου ΔΚ Πυλαίας και έγκριση 
εξειδίκευσης ποσού 68.131,20 € εις βάρος του ΚΑ 02.7424.001 προϋπολογισμού έτους 2022.

5. Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών για “Υπηρεσίες 
Τεχνικού Συμβούλου για την Πράξη «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για 
την αξιοποίηση της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου»”, το οποίο αποτελεί το Υποέργο 
2 της Πράξης «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2004-2020» (14η τριμηνιαία έκθεση).

6. Διαβίβαση αίτησης (αρ.πρωτ.15881/05-05-2022  του κυρίου ΛΑΖΑΡΟΥ ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ) για 
την ονομασία διόδου ως ΟΔΟΣ ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ στην εκτός σχεδίου περιοχή της 
Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος.

7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 
ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΧΟΡΤΙΑΤΗ» (Αρ. Μελ. 73/16) της ομώνυμης Πράξης (ΟΠΣ 5004002)

8. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό ελάχιστων αποστάσεων άσκησης στάσιμου εμπορίου 
σε υπαίθριους δημόσιους ή δημοτικούς ή ιδιόκτητους ή μισθωμένους ή ιδιωτικούς 
χώρους.

9. « Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής των προς προμήθεια ειδών της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ , για την πράξη 
‘’ Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής Βιοαποβλήτων στους Δήμους της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας’’ ».

10.   Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας παράδοσης της μελέτης με τίτλο 
«ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021» & αρ. μελ. 53/2021

11. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» με αρ.μελ. 12/2018 του Δήμου 
Πυλαίας – Χορτιάτη.

12. Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Ανέγερση 
Γυμναστηρίου στη Δ.Κ. Χορτιάτη» (με αρ. μελέτης 16/2019).

13. Έγκριση 2Ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για το έργο: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2019-2020», αρ. μελέτης  
37/2019.

14. Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ παραλαβής του 
έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ 2017» με αρ.μελ. 17/2017.



15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των παραδοτέων με Α/Α WP2/2.5.1 και 2.5.2 
πακέτων εργασίας της τμηματικά παρεχόμενης παροχής υπηρεσιών «Παροχή υπηρεσιών 
Συμβούλου για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών στην πράξη 
“GREEN PUMP” – Διαχείριση υπόγειων υδατικών πόρων για κάλυψη αναγκών σε μη 
πόσιμο νερό, θέρμανση και προστασία υπόγειων χώρων» που παρασχέθηκε το χρονικό 
διάστημα από 16.12.2021 έως 08.06.2022.

16. ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
Εσόδων – Εξόδων Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022- ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2022 -31/06/2022

17. 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων 2022.
 

18. «Πραγματοποίηση Προγράμματος Πρόληψης Οστεοπόρωσης στον Δήμο Πυλαίας-
Χορτιάτη από 29/8/2022 έως  9/9/2022.» 

19. «Ορισμός αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Καραγκούνη για αντίκρουση της 
αίτησης ακύρωσης – αναστολής  της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία 
“ΕΥ ΣΙΤΙΖΕΙΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.” ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου 
Θεσσαλονίκης».

20. «Αποδοχή των όρων δανειστικού συμβολαίου για το έργο ««Aσφαλτοστρώσεις   οδών  
2022-2023»   συνολικού ύψους   3.500.000,00 €  σύμφωνα με τις διατάξεις  του ΠΔ 
169/2013(ΦΕΚ 272/Α/1312-2013.

21. Διάθεση της 4ης -5ης-6ης  κατανομής εσόδων από ΚΑΠ έτους 2022 για κάλυψη δαπανών 
εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

22.
Αποδοχή της χρηματοδότησης  για τη  δράση  με τίτλο «Επιχειρησιακό σχέδιο για την 
εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Σ.Ε.Κ.  Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ – 
ΧΟΡΤΙΑΤΗ» και προϋπολογισμό 30.000,00 €  + ΦΠΑ 7.200,00€ . 

23. Χορήγηση πληρεξουσιότητας προς το Δήμαρχο Πυλαίας-Χορτιάτη για την 
υπογραφή των συμβολαιογραφικών εγγράφων και τις λοιπές απαιτούμενες 
ενέργειες αναφορικά με την υλοποίηση της προσκύρωσης για προσκυρούμενο 
τμήμα στην ιδιοκτησία 0301002 στο Ο.Τ 34 Εξοχής κατόπιν της με αριθ. 
14064/27.04.2021 αίτησης του Νικόλαου Κυριακίδη και κατόπιν του εξώδικου 
προσδιορισμού τιμής μονάδος.

24. Έγκριση της υπ’ αριθ…………….. απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον 
καθορισμό τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων εισόδου – εξόδου οχημάτων πάσης φύσεων 
συνεργείων αυτοκινήτων για το έτος 2023.

25. Παραχώρηση οικογενειακών τάφων  στο χώρο του Νέου Κοιμητηρίου της ΔΕ 
Πανοράματος.

26. 1η διάθεση της κατανομής πιστώσεων από ΚΑΠ έτους 2022 για επισκευή και συντήρηση 
σχολ. κτιρίων



27. Έγκριση επιχορήγησης του ΚΚΠΠΚΜ.

              
  Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

Μιχάλης Γεράνης
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