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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 ) στο Δημοτικό Κατάστημα (Σαμανίδη 21, Πανόραμα) στις  26 Σεπτεμβρίου   2022  
ημέρα Δευτέρα  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.  
       Καθώς και την παράταση ισχύς της κοινής απόφασης υπουργών με στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.43107/22-07-
2022,  σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.  49655/31-08-2022 ( ΦΕΚ 31-08-2022 τεύχος Β ). 

Α/Α                                                  ΘΕΜΑΤΑ

1. Διαβίβαση αίτησης αναδόχου για παράταση της συνολικής  προθεσμίας  του 
χρονοδιαγράμματος του έργου ‘Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της Δ.Κ. 
Ασβεστοχωρίου’ αρ. μελ. ΔΕΥΑ 30/2017  και γνωμοδότηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

2. Ορισμός επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής  του έργου ‘Ασφαλτοστρώσεις 
οδών 2018’ προυπολογισμού 1.750.000 ευρώ.

3. Κατανομές ποσών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων Γ  Δόση 2022.

4. «Εβδομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας 10-14 Οκτωβρίου 2022 στον Δήμο Πυλαίας-
Χορτιάτη».

5. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  «Διευθέτηση ρέματος 
Σταγειρίτη από το σημείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την 
Περιφερειακή Τάφρο» (αρ. Μελ. 41/2017).
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6. Ονοματοδοσία ανώνυμης οδού που οδηγεί στα λατομεία της ΕΞΟΧΗΣ, στην εκτός 
σχεδίου περιοχή». 

7. «Εισήγηση για τον Μακεδονικό αγώνα 2022» .
 

8. Παράδοση- των εγκαταστάσεων του Ορφανοτροφείου ¨Μέλισσα» , 
κατάρτιση πρωτοκόλλου Παράδοσης   και εξουσιοδότηση του 
δημάρχου για υπογραφή και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες.

9. 17η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη.

10. Μεταστέγαση Νηπιαγωγείων του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για το προσεχές σχολικό έτος 
2022-2023.

11. Παράταση προθεσμίας περάτωσης του έργου με τίτλο «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ» (αρ. μελ. 11/2020).

12. Παράταση συνολικής προθεσμίας σύνταξης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Τεχνικών 
Μελετών για το έργο Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση 
της περιοχής λατομείων Ασβεστοχωρίου» (με αρ. μελέτης 06/2020). 

13. Ανακύκλωση πλαστικών καπακιών και ενίσχυση φορέων που υποστηρίζουν Άτομα με 
Αναπηρία στον Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη. 

14. Ορισμός αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Καραγκούνη για την παράσταση και 
κατάθεση υπομνήματος προς αντίκρουση της αίτησης ακύρωσης του Συλλόγου 
Εργαζομένων Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και Δημοτικών Επιχειρήσεων ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ 
κλπ κατά του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κλπ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας».

15. Εξέταση αιτημάτων δημοτών  σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ορθή 
εφαρμογή των πολεοδομικών διατάξεων στον οικισμό Κων/πολιτών στη Δ.Ε. Πυλαίας του 
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

16. «Τροποποίηση της απόφασης αρ. 302/2020 σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη». 

17. Ολοκλήρωση κατασκευής του έργου «1ο ολοήμερο 12θέσιο δημοτικό σχολείο Εξοχής» με αρ. 
μελέτης 40/2017σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 160 του Ν.4412/2016.

18.  Αποδοχή παραίτησης της Πρόεδρου και 
Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία 
«Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη 
και ανασύνθεση του ».

19. Αποδοχή παραίτησης του Πρόεδρου και Αντιπροέδρου του  Δ.Σ. της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ (Κ.Ε.Π.Α.Π. 
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ)και ανασύνθεση νέου Δ.Σ.».



20. «Έκτακτη Οικονομική ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών».

              

  Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

Μιχάλης Γεράνης
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