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Προς τα  τακτικά μέλη του τοπικού συμβουλίου της  Κοινότητας Χορτιάτη του Δήμου Πυλαίας - 
Χορτιάτη

1. Γιαννούδης                  Χρήστο 
2. Βλαχούδη                    Δήμητρα  
3. Καρνατζίκος               Γεώργιο
4. Χαριζάνης                   Θωμάς    
5 Αγγελινούδης              Χρήστος 
6 Βουλγαράκης              Ιωάννης
7 Κισπούδης                   Χρήστος 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10 ( Πρόγραμμα Καλλικράτης )  σας 
παρακαλούμε να συμμετάσχετε σε ΤAKTIKH  συνεδρίαση της Κοινότητας Χορτιάτη του Δήμου 
Πυλαίας - Χορτιάτη η οποία θα γίνει στο Δημοτικό-Τοπικό Κατάστημα  την  16  Ιανουαρίου  2023   
, ημέρα  Δευτέρα   και ώρα  20.30   μ.μ.  κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθεί  
απόφαση  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 ζώσης

Α/Α  ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1 Ετοιμόρροπο τοιχίο επί της οδού Τσαγκαλή με Αυξεντίου στην κοινότητα Χορτιάτη
2 Τοποθέτηση βρύσης στην οδό Παύλου Μελά
3 Περιπολίες της αστυνομίας στην Κοινότητα Χορτιάτη 
4 Ονοματοδοσία οδού ως  «Αντωνίου Κυρίμη»
                                                       

                                          Ο  Πρόεδρος της  
                                     Κοινότητας Χορτιάτη 

                                                            Χρήστος Γιαννούδης
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Πίνακας αποδεκτών 
( ηλεκτρονική αποστολή )  
1. Πρόεδρος ΔΣ Μιχαήλ Γεράνης
2. Αντιδ/χος        Παρασκευή Λιόλιου  
3. Αντιδ/χος        Δέσποινα Λυπηρίδου 
4. Αντιδ/χος        Νικόλαος Μπουλομύτης
5. Μέλος ΔΣ      Ιωάννης Ντίτσιος    
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