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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. 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. Γεώργιος Κεδίκογλου,      μέλος Ο.Ε.
4. Αστέριος Κισκίνης,           μέλος Ο.Ε.
5. Αικατερίνη Λυρούδη,       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 στο Δημοτικό 
Κατάστημα ( Δημαρχείο )  στο Πανόραμα  στις     26  Σεπτεμβρίου     2022         ημέρα 
Δευτέρα   και  ώρα       18.00  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.  

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 ) 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί  δια ζώσης 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Παραγραφή οφειλής του Βούσκα Ευάγγελου λόγω παρέλευσης άνω των πέντε ετών από 

τη βεβαίωση»
2. Παραγραφή οφειλής του Μαλλίγκου Χαρίσιου λόγω παρέλευσης άνω των πέντε ετών 
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από τη βεβαίωση
3. Διαβίβαση προς επικύρωση του πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού για 

έλεγχο των εγγυήσεων συμμετοχής του Τμήματος 1 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 169764 ΤΜΗΜΑ 
1) του 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

4. Μετάβαση του Δήμαρχου και του κ. Ηρακλή Τιτόπουλου στην Αθήνα 
5. Εξειδίκευση πίστωσης για τον Εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 

1940
6. 16 η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2022
7. Γνωμοδότηση - Eισήγηση για καταβολή της αμοιβής δικηγόρου και δικαστικής δαπάνης 

από την τελεσίδικη απόφαση 691/2022.»

8. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 
1500.00€ στο  όνομα του υπαλλήλου Τζιμενάκης Στράτος για  την προμήθεια 
γραμματοσήμων από ΕΛΤΑ

9. Έγκριση Πρακτικού Ι/09.09.2022 επαναξιολόγησης/επαναβαθμολόγησης – Εισήγησης 
της Επιτροπής Διαγωνισμού στα πλαίσια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση 
της μελέτης με τίτλο «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ–ΠΡΑΞΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ Π.Ε.11 ΚΑΙ Π.Ε.12 ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 
Π.Ε.1 & Π.Ε.2 ΤΗΣ Δ.Ε. ΠΥΛΑΙΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ»  αρ. 
μελ. 01/2018) ύψους 1.050.993,56 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

10. Συζήτηση και λήψη απόφασης για 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. Ορισμός δικηγόρου

11. Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών της «Συντήρησης και Υποστήριξης Πληροφοριακού 
Συστήματος Υποβολής, Διαχείρισης και Ανάλυσης Αιτημάτων της Καθημερινότητας του 
Πολίτη «e-15195 Βελτιώνω την πόλη μου» σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. γγ της 
παρ.2β του άρθρου 32 του ν.4412/2016.

12. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω 
των ορίων για την υπηρεσία «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη για δύο (2) έτη».

13. Καθορισμός όρων διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (κτιρίου) για τη κάλυψη 
αναγκών στέγασης του διδακτηρίου 2ο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & 
Κατάρτισης  (2ο ΕΕΕΕΚ). 

14. Καθορισμός όρων διεξαγωγής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (κτιρίου) για τη κάλυψη 
αναγκών στέγασης του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Θεσσαλονίκης για παιδιά με Αυτισμό και 
του Ειδικού Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης για παιδιά με Αυτισμό της Περιφερειακής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης. 

15. Έγκριση τευχών, κατάρτιση όρων Δημοπρασίας, σύνταξη όρων διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας  για την επιλογή αναδόχου και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού για την 
ανάθεση κατασκευής του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Οδών και Πλατειών 2022» 
προϋπολογισμού  207.000,00 € (αρ. μελ. 28/2022).

16. Άσκηση ενδίκου μέσου κατά της με αριθ. 548/2022 απόφασης του Ειρηνοδικείου 
Θεσσαλονίκης κατόπιν αγωγής της Μαριάνθης Ζωγράφου κλπ. και παροχή 
εξουσιοδότηση σε δικηγόρο για την άσκηση αυτής.

17. Εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή συνολικού ποσού 2.625,99 Ευρώ εις βάρος 
του κωδικού 02.00.6492.001 υπό τον τίτλο “Δικαστικά έξοδα” δια καταβολή 
δικαστικών εξόδων κατόπιν της υπ’ αριθ. 396/2022 απόφασης του Τριμελούς 



Εφετείου Θεσσαλονίκης
18. Εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή συνολικού ποσού 608,05 Ευρώ εις βάρος 

του κωδικού 02.00.6492.001 υπό τον τίτλο “Δικαστικά έξοδα” δια καταβολή 
δικαστικών εξόδων κατόπιν της υπ’ αριθ. 1187/2021 απόφασης του Τριμελούς 
Εφετείου Θεσσαλονίκης .

19. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την τροποποίηση της απόφασης αρ. 302/2020 
σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη

20. Έγκριση Υποβολής Πρότασης Χρηματοδότησης με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» στον Άξονα Προτεραιότητας 03 «Ανάπτυξη μηχανισμών 
στήριξης της επιχειρηματικότητας», του Ε.Π. “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία”, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

21. Eγκριση  εκδοσης  χρηματικου  εντάλματος 3.000,00 € για την πληρωμή παραβόλων 
ΚΤΕΟ, κάρτες καυσαερίων, έλεγχο - θεώρηση ταχογράφων καθώς και την πιστοποίηση 
ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων (καλαθοφόρα-γερανούς) και παράβολα του δημοσίου 
για την έκδοση πινακίδων και τελών κυκλοφορίας (μοτοποδηλάτου ) 

22. 2η Τροποποίηση προϋπολογισμού της υπ’ αρίθμ. 26772/02-08-2021 σύμβασης,  μεταξύ  
του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και της εταιρείας με δ.τ. «ΛΙΑΧΤΙΔΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.»

23. Έγκριση για την σύναψη και τους όρους της προγραμματικής με τίτλο:  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (Άρθρα 100§1 Ν. 
3852/2010 &12§4 του Ν. 4412/2016) Μεταξύ των ακόλουθων αναθετουσών αρχών
του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη και του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ για την Υλοποίηση του έργου 
με τίτλο «Επιλογή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και συντήρηση των αντικειμένων που θα 
φιλοξενηθούν στους χώρους του Κέντρου Εκπαίδευσης Παιδιών και Παιχνιδιού του 
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη » ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ του Δημάρχου για την υπογραφή 
της.

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. Βάιος Αγγελινούδης 
3. Χρυσαυγή Κοκόνα
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