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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     12  Ιανουαρίου     2023         ημέρα Πέμπτη    
και  ώρα       13.00  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

Α/Α ΘΕΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Παραίτηση από τη με ΑΚ132/22.3.2022 αίτηση ακύρωσης του Δήμου Πυλαίας-

Χορτιάτη ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά της με αριθμό 
46/11/23.12.2021 απόφασης της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 
3463/2006 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης»
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2. Εισήγηση-Γνωμοδότηση επί των με αριθ. πρωτ. 33963/2022 και 46541/2022 αιτημάτων 
του Γεώργιου Μυστακίδη για αποζημίωση υλικών ζημιών που φέρεται να υπέστη το 
όχημά του από πτώση δέντρου στην οδό Σκουφά, αρ. 4 στο Ασβεστοχώρι

3. Μη άσκηση αίτησης αναίρεσης ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά της υπ’ αριθ. 
1997/2022 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Δ΄) και κατά 
Γώγου Ευρυδίκης κλπ».

4. Διαγραφή οφειλής που αφορά μίσθωμα κενωθέντος περιπτέρου, επί της οδού 
Λεωφόρου Παπανικολάου 32, στη Δ.Κ. Χορτιάτη, ενός (1) μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 
2022, λόγω διακοπής εργασιών.

5. Κατάρτιση όρων Δημοπρασίας, σύνταξη όρων διακήρυξης  ανοικτής διαδικασίας  για 
την επιλογή αναδόχου και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού κατασκευής 
του  Υποέργου 1 «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδών Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» 
προϋπολογισμού 2.540.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (αρ. μελ. 26/2022 ), 
της πράξης Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

6. Κατάρτιση όρων Δημοπρασίας, σύνταξη όρων διακήρυξης  ανοικτής διαδικασίας  για 
την επιλογή αναδόχου και συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού κατασκευής 
του  Υποέργου 2 «Επεμβάσεις για ενίσχυση της ασφάλειας της οδού Ζάκα στη ΔΕ 
Πανοράματος» προϋπολογισμού 260.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (αρ. 
μελ. 14/2022 ), της πράξης Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη

7. Συμμόρφωση με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ ως προς τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 
άνω των ορίων για την υπηρεσία «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του 
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για δύο (2) έτη»

8. Έγκριση γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής για την τροποποίηση της 
με Α.Π.16382/09.05.2022 σύμβασης του Δήμου ως προς την αναπροσαρμογή τιμής 
συγκεκριμένων ειδών εστίασης ( παρ. 9α του άρθρου 53 του ν. 4412/2022)

9. Άσκηση ή μη παρέμβασης υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου επί της με αριθ. ΑΝ611/16.12.2022 αίτησης 
αναστολής της Μαρίας Γραικού κλπ ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

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


	ADA: 
	ADA: 
	ADAM: 
	ADAM: 
	OGG: 
	OGG: 
	Protocol: Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη 05/01/2023
Α. Π.: οικ. 418
	AkrivesAntigrafo: ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ


