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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) δια ζώσης  στις  16 Νοεμβρίου   
2022  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:30  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. Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος  2023.
 

2. Διαβίβαση αίτησης των Κωνσταντίνου Γλάρου, Χαρίλαου Γλάρου και Βασιλείας Γλάρου 
στην αρμόδια επιτροπή, για την καταβολή αποζημίωσης με τη διαδικασία εξώδικου 
συμβιβασμού για την ιδιοκτησία τους στη ΔΕ Πυλαίας του Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη.

3. «ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΑΝΕΛΚΥΣΗΣ-ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ Η ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΝΑΥΑΓΙΩΝ Η 
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ  - ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2023».

4. «Ορισμός αμοιβής του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Πέτρου Ζάπρου για την παράσταση και 
κατάθεση υπομνήματος προς αντίκρουση της αγωγής Θεοδοσίου Δέσποινας κ.λ.π. (3 
ατόμων) ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης».

5. «Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παροχή νομικής υποστήριξης του Αντιδημάρχου 
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Ιωάννη Καρτάλη».

6. «Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για την παροχή νομικής υποστήριξης του Αντιδημάρχου 
Γεώργιου Μπαμπαράτσα».

7. Έγκριση 3ης παράτασης συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών για το έργο: 
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2019-2020», αρ. μελέτης  
37/2019.

8. Εγκριση της απόφασης 23 /2022 της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα Εισήγηση για 
κοπή δένδρων στην οδό Δημοκρατίας 40 στην Πυλαία.   

9. Εγκριση της απόφασης 25 /2022 της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα Εισήγηση για 
κοπή δένδρων στις οδούς Ολύμπου – Μακεδονομάχων του Πανοράματος.   

10. Εγκριση της απόφασης 26 /2022 της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα Εισήγηση για 
κοπή δένδρων στον οικισμό του Χορτιάτη .

11. Εγκριση της απόφασης 27 /2022 της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα Εισήγηση για 
κοπή δένδρων στην οδό Μουσών 7Α του Πανοράματος.

12. 20η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2022.
13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εγγυημένης λειτουργίας της προμήθειας «Εξοπλισμού 

ΤΠΕ για το νέο Γραφείο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του Δήμου»
14. Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού έτους 2023 του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο 

Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας» Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη, όπως αυτός 
αποτυπώνεται συνημμένος στην Απόφαση 50/2022 του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΚΠΑΠ.

15. ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ 
ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2023»

16. «ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΥΡΟ»

17. Υλοποίηση σεμιναρίων ψηφιακού προγραμματισμού για την Τρίτη Ηλικία σε συνεργασία με 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το ΝΟΗΣΙΣ. 

18. Πρόγραμμα Πρόληψης Καρκίνου Τραχήλου της Μήτρας με τη διενέργεια τεστ ΠΑΠ στο 

γυναικείο πληθυσμό του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη».

19. 1η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2022.

20.      Έγκριση πρωτοκόλλου ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ παραλαβής 
του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ» με αρ.μελ. 
75/2017

21.  Διαβίβαση φακέλου για τον καθορισμό τιμών μονάδος για την καταβολή των 
υποχρεώσεων προς τον Δήμο, που προκύπτουν από την πράξη εφαρμογής 
(μετατροπή της εισφοράς γης σε χρήμα και την προσκύρωση) με τη διαδικασία 
εξώδικου συμβιβασμού για τους ΒΑΣΙΛΙΚΗ (χήρα ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) ΤΣΙΤΣΑΚΗ και 
ΑΘΑΝΑΣΙΟ (του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ) ΤΣΙΤΣΑΚΗ, για την τακτοποίηση οικοπέδου στην 
περιοχή της επέκτασης της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας (01/ΟΤΓ231).

22. Εισήγηση για κοπή δένδρου στα κοιμητήρια Πανοράματος   



23. Απευθείας αγορά   ήδη ρυμοτομούμενου – διαμορφωμένου και σε 
κοινή χρήση ακινήτου στη  ΔΚ Χορτιάτη  μετά την υπ. αρίθμ. 
302/29-08-2022 ΑΔΣ .

24. Έγκριση προϋπολογισμού δαπάνης για την «Επαύξηση ισχύος από 25KVA (Νο2) σε 
135KVA (Νο6) της παροχής με Αρ. 21571284 – πρώην Διαπολιτισμικό Σχολείο Πυλαίας»  
στα πλαίσια του έργου «Ανάπλαση και αξιοποίηση του διαπολιτισμικού σχολείου Πυλαίας για τη 
στέγαση χώρων έκθεσης και διδασκαλίας του κέντρου εκπαίδευσης παιδιού και παιχνιδιού»  
συνολικού προϋπολογισμού 6.143,62 € με ΦΠΑ 24%

25. Έκθεση εκτίμησης αγοραίας αξίας αγροτεμαχίου στην Δημοτική Κοινότητα Χορτιάτη 
πλησίον του Στρατοπέδου «ΚΑΠΕΤΑΝ ΜΑΤΑΠΑ».

             
  Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

Μιχάλης Γεράνης
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