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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  ΕΚΤΑΚΤΗ  συνεδρίαση του  της 
Οικονομικής Επιτροπής  του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό 
Κατάστημα ( Δημαρχείο )  στο Πανόραμα  στις     04  Ιανουαρίου     2023         ημέρα Τετάρτη   
και  ώρα       14.00  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 ) 

Τις ισχύουσες διατάξεις όπως ισχύουν με το άρθρο μόνο της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθ. 
Δ1α/Γ.Π. Οικ. 69439/2022 και ΦΕΚ 6135/Β/2-12-22
Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς

Αιτιολογία : Για την καλη λειτουργία της υπηρεσίας 

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.   Έγκριση πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού για τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών 
προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την 
προμήθεια «Αλατιού οδικών δικτύων 2022- 2023»  (Α/Α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ:  
178887) – Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου
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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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