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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

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

1. Νίκη Ζώτου 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. Γεώργιος Κεδίκογλου, μέλος Ο.Ε.
4. Αστέριος Κισκίνης, μέλος Ο.Ε.
5. Δέσποινα Λυπηρίδου, μέλος Ο.Ε
6. Παρασκευή,Λιόλιου μέλος Ο.Ε.
7. Ελένη Ρουσάκη, Αντιπρόεδρος 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  ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση του  της 
Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη  η οποία θα γίνει στις     27   Ιουλίου     
2022  ημέρα Τετάρτη και  ώρα    18.30  μ.μ. κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν  
αποφάσεις  στα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

 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

Η  Οικονομική Επιτροπή  θα συνεδριάσει δια περιφοράς.  
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Α/Α ΘΕΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Διαγραφή ταμειακής οφειλής από τον υπ’ αριθ. 53/2022 χρηματικό κατάλογο  που 

αφορά τέλος ακίνητης περιουσίας έτους 2019 για την υπόχρεη Βενετία Ανδρεάδου 
του Βασιλείου με ΑΦΜ 067775186.

2. Διαγραφή ταμειακής οφειλής ποσού 61,88€ πλέον προασυξήσεων από τον υπ’ αριθ. 
53/2022 χρηματικό κατάλογο  που αφορά τέλος ακίνητης περιουσίας έτους 2019 για 
τον υπόχρεο Γιαννόπουλο Αβραάμ του Αντωνίου με ΑΦΜ 002416246.

3. Έγκριση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου GREENPUMP στο πλαίσιο 
του προγράμματος INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία» 2014-2020.

4. Διαγραφή οφειλής που αφορά παράβαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (K.O.K).
(PREMIUM CAR LEASES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.)

5. Διαγραφή οφειλής που αφορά παράβαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (K.O.K).
(ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ Μ.Α.Ε.).

6. «Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής  με 
αρίθμ. 1401B/ 14.06.2022  &  απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου».

7. Έγκριση του 1ου πρακτικού της Ε.Δ. του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντηρήσεις Οδών Δ.Ε. Πανοράματος 
2021-2022», με αριθμό μελέτης 52/2022 και προϋπολογισμό 220.584,21€ με ΦΠΑ 
24%.
  

8. Έγκριση 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου 
κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»    με αρ. μελέτης 16/2022. 

9. Απαίτηση εξηγήσεων από οικονομικό φορέα για ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά για 
δημοπράτηση έργου με τίτλο: «Συντηρήσεις μικροκατασκευές αθλητικών 
εγκαταστάσεων Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» και αρ.μελ. 19/2019.

10. Λήψη απόφασης για απαίτηση εξηγήσεων από οικονομικό φορέα για ασυνήθιστα 
χαμηλή προσφορά. 
(για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 
2021-2022»)

11. Απαίτηση εξηγήσεων από οικονομικό φορέα για ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά. 
(για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ 2021-
2022»).

12. Απαίτηση εξηγήσεων από οικονομικό φορέα για ασυνήθιστα χαμηλή προσφορά για 
δημοπρατηση εργου με τιτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ε. 
ΠΥΛΑΙΑΣ 2021-2022” και αρ.μελ. 54/2021.

13. Έγκριση τευχών, κατάρτιση όρων Δημοπρασίας, σύνταξη όρων διακήρυξης 
ανοικτής διαδικασίας  για την επιλογή αναδόχου και συγκρότηση Επιτροπής 
διαγωνισμού για την ανάθεση κατασκευής του έργου « Ασφαλτοστρώσεις οδών 
2022-2023 » προϋπολογισμού  6.566.487,59 € με ΦΠΑ (αρ. μελ. 5/2022). 

14. Έγκριση Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. 
Έτους 2021.

15. Έγκριση Απολογισμού  Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. 
Έτους 2021.

16. Έγκριση Απολογισμού Επιχορήγησης Ξενόγλωσσων Βιβλίων Σχολικής Επιτροπής 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. Έτους 2021.



17. Έγκριση Απολογισμού Επιχορήγησης Ξενόγλωσσων Βιβλίων Σχολικής Επιτροπής 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικ. Έτους 2021.

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

19. 13η  Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων .

20. Έγκριση μετάβασης του Δ.Σ. Ηρακλή Τιτόπουλου  στην Αθήνα.(ΕΔΔΥΠΥ).

21. Έγκριση παράτασης τμηματικών προθεσμιών παράδοσης των Δράσεων Π.2.2.4,  
Π.5.2.1, Π.5.2.2 και Π.6.2.3 στο πλαίσιο της υπ’αρ. 43582/23.11.2020 Σύμβασης, 
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αναφορικά με το έργο με ακρωνύμιο Terra-
Mine.

22. «Υποβολή αναφοράς – καταγγελίας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας για τις 
οφειλές δημοτικών τελών από εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, 
με κοινοποίηση στον Υπουργό Εσωτερικών και στον Υπουργό Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, αποστολή εξωδίκων δηλώσεων κατά των οφειλετών εταιρειών, και 
υποβολή μηνύσεως κατά παντός υπευθύνου ».

23. «Επανεξέταση οφειλών της Πλατίτσα Αγγελικής του Νικολάου που λόγω 
παράλειψής της δεν ανέγραφε στοιχεία στις πληρωμές της».

24.
Καθορισμός τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων εισόδου – εξόδου οχημάτων 
πάσης φύσεων συνεργείων αυτοκινήτων για το έτος 2023.

25. Έγκριση τροποποίησης σύμβασης της υπηρεσίας «Πυροπροστασία-αποψίλωση 
κοινοχρήστων και ιδιωτικών ακάλυπτων χώρων».

26. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών και 
τροποποίηση της αριθ. 503/2021 απόφασης Ο.Ε.

27. Εισήγηση έγκρισης πρακτικών για Μέσα Ατομικής Προστασίας για την Ομάδα Α’.

28. Εισήγηση έγκρισης πρακτικών για Μέσα Ατομικής Προστασίας για την Ομάδα Β’.

29. Εισήγηση για έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής Μεταλλικού στεγάστρου

30. Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών της 
διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ανάθεση για 
την υπηρεσία με τίτλο «Ετήσια Συντήρηση, Υποστήριξη και Αναβάθμιση 
Λειτουργίας της Δημοτικής Διαδικτυακής Πύλης και των Υποσυστημάτων της» 
σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γγ της παρ.2β του άρθρου 32 του ν.4412/2016.
 

31. Διαγραφή ταμειακής οφειλής από τους υπ’ αριθ. 70 - 72/2021 και 79-80/2021 
χρηματικούς καταλόγους που αφορούν ανείσπρακτα δημοτικά τέλη, δημοτικό 



φόρο και τέλος ακίνητης περιουσίας.

32. Διαγραφή οφειλής που αφορά παράβαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (K.O.K).

33. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια και τοποθέτηση δεκατεσσάρων 
(14) τεμ. υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων και ενός (1) μηχανισμού 
υδραυλικού γερανού» στα πλαίσια του Προγράμματος Χρηματοδότησης του 
“Πράσινου Ταμείου” για τη Δράση 2.2. Αναβάθμιση του αστικού εξοπλισμού 
κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο: 
“Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ μέσω της 
υπόγειας αποθήκευσης των αστικών απορριμμάτων”.

34. Εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή ποσού 90 Ευρώ εις βάρος του κωδικού 
02.00.6492.001 υπό τον τίτλο “Δικαστικά έξοδα” κατόπιν της υπ’ αριθ. 
204/23-5-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας – 
Χορτιάτη στην κα Κωνσταντίνα Γούλα.

35. Εξώδικος καθορισμός ή μη τιμής μονάδος για υποχρέωση μετατροπής εισφοράς 
γης σε χρήμα των Γκύζη Δημήτριο και Τσουργιάννη Ευσταθία, αναφορικά µε 
το ακίνητο µε κωδ κτημ
0301029 της 62 Πράξης Εφαρµογής Εξοχής και της 62/97 διορθωτικής αυτής.

36. Καθορισμός όρων διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (κτιρίου) για 
σχολική χρήση, στέγασης του ειδικού δημοτικού σχολείου και ειδικού 
νηπιαγωγείου για παιδιά με αυτισμό.

37. Καθορισμός όρων διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (κτιρίου) για 
σχολική χρήση, στέγασης του 2ου Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (2ο ΕΕΕΕΚ)

38. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια με τίτλο:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΔΕΥΑ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ    



Παρακαλούμε σε περίπτωση κωλύματος σας, να ενημερώσετε έγκαιρα 
την Γραμματεία της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου να κληθεί για 
να συμμετάσχει στην συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος της. 
Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής :
1. Σοφοκλής Κάλτσιος 
2. Αικατερίνη Λυρούδη
3. Βάιος Αγγελινούδης 
4. Χρυσαυγή Κοκόνα
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