
             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Πληροφορίες :Ελένη Γκένου
 Email :l.genou@pilea-hortiatis.gr                                                    

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 να προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ  δια ζώσης συνεδρίαση στο Δημοτικό 
Κατάστημα που βρίσκεται στo Πανόραμα (Σαμανίδη 21) στις  22 Φεβρουαρίου  2023  ημέρα Τετάρτη 
και ώρα  19.00  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. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή  των παρελάσεων εν όψει του εορτασμού της 
Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου  1821».

2. Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ «Δ.Ε.Υ.Α. Πυλαίας-Χορτιάτη» και 
«Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» για την Πράξη «Ολοκληρωμένη διαχείριση δικτύων ύδρευσης 
στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη» στο Πλαίσιο της με αριθμ. πρωτ. 2109/30-12-2022 (ΑΔΑ: 
ΩΧ9646ΜΤΛΡ-ΛΝ3) Πρόσκλησης του Άξονα Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία 
του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (ΤΣ)» του Ε.Π. «Υποδομές 
μεταφορών, περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη».

3. Ολοκλήρωση της υπ’αρ. 43582/23.11.2020 Σύμβασης μεταξύ του δήμου και της εταιρείας 
Plano2, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο Terra-
Mine.

4. Ορισμός πιστωτικών ιδρυμάτων για κατάθεση Παγίας Προκαταβολής Δ.Κ έτους 2023.
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5. Ορισμός πιστωτικού ιδρύματος για κατάθεση Παγίας Προκαταβολής του Δήμου
Πυλαίας – Χορτιάτη έτους 2023.

6. Συνδιοργάνωση του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με τη Θεατρική Ομάδα των Εκπαιδευτικών 
Θεσσαλονίκης, για την υλοποίηση μουσικοθεατρικής παράστασης με τίτλο «Ο Έρωτας στη 
Μάισσα Σαλονίκη».

7. «Τροποποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με αριθ. 371/24-10-2022 σχετικά με την 
υλοποίηση δράσεων για τον μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού 
στον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, σε συνεργασία με την Αντιπεριφέρεια Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και τον Σύλλογο Γυναικών με 
Καρκίνο Μαστού "Άλμα Ζωής" Νομού Θεσσαλονίκης».

8. «Υποχρεωτική  Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2023 σύμφωνα με την 
υπ΄αριθ    49039/26-7-2022          εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.

9.  3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων 2023.

10. Διαβίβαση φακέλου στην αρμόδια επιτροπή για τον καθορισμό τιμής μονάδος για την 
καταβολή της εισφοράς σε χρήμα από μετατροπή της εισφοράς σε γη και για την 
προσκύρωση με τη διαδικασία εξώδικου συμβιβασμού στην περιοχή της Κοινότητας 
Εξοχής, του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

11. Διαβίβαση φακέλου στην αρμόδια επιτροπή για εξωδικαστικό καθορισμό τιμής μονάδος για 
την προσκύρωση τμήματος γης εμβαδού 14,88 τετ. μέτρων και την μετατροπή γης εμβαδού 
21,20 τ.μ. σε χρήμα, για την τακτοποίηση του οικοπέδου 17 (ΟΤΓ147) στην περιοχή της 
επέκτασης της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη: 54/376 
διορθωτική Πράξη Εφαρμογής.

12. Συνδιοργάνωση του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με το Σύλλογο Λιτοχωριτών Θεσσαλονίκης, 
για υλοποίηση πολιτιστικής εκδήλωσης.

13. Διαβίβαση φακέλου στην αρμόδια επιτροπή για τον καθορισμό τιμής μονάδος για την 
καταβολή της εισφοράς σε χρήμα από μετατροπή της εισφοράς σε γη και για την 
προσκύρωση με τη διαδικασία εξώδικου συμβιβασμού στην περιοχή της Κοινότητας 
Εξοχής, του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

14. Παράταση συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Ανέγερση 
Γυμναστηρίου στη Δ.Κ. Χορτιάτη» (με αρ. μελέτης 16/2019).

15.  Εισήγηση για κοπές δένδρων στη Δ.Ε. Πυλαίας   .

16. Έγκριση  διενέργειας πλειοδοτικού διαγωνισμού- δημοπρασίας με βάση τα οριζόμενα στο 
Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77 Α’),  για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ)  
σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2004 ( ΦΕΚ 81 Α΄), εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Πυλαίας-Χορτιάτη και για την εκποίησή τους »

17. Αποδοχή δωρεάν παραχώρησης προς χρήση ρυμουλκούμενου οχήματος (τύπου τρέιλερ) 
αντιμετώπισης πλημμυρών / έντονων καιρικών φαινομένων / πολλαπλών λειτουργιών στον 
Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη  από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ 
ΟΜΑΔΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (δ.τ. 



ΔΥΟΠΠ), για τις ανάγκες πρόληψης και αποκατάστασης πυρκαγικών και πλημμυρικών 
φαινομένων .

18. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό τιμής μονάδος ποσοστού 35,88% ακινήτου εξ΄ 
αδιαιρέτου βάσει του πρακτικού εκτίμησης της Επιτροπής Εκτίμησης ακινήτων και 
κινητών πραγμάτων.

19. Γνωμοδότηση σχετικά με την χωρική μεταβολή μετά από αίτηση του Φώτη Στολτίδη για τα 
ακίνητα με ΚΑΕΚ 190912805236 και 190912805242.

20. Κατανομές ποσών για λειτουργικές δαπάνες σχολείων A Δόση 2023.

21. Έκτακτη επιχορήγηση σχολικών επιτροπών.

22. «Ορισμός αμοιβής του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Πέτρου Ζάπρου για 
την παράσταση και κατάθεση υπομνήματος προς αντίκρουση της αγωγής Μαρίας 
Μαγδαληνής Παπατέρπου ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης».

23. «Ορισμός αμοιβής του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Πέτρου Ζάπρου για 
την παράσταση και κατάθεση υπομνήματος προς αντίκρουση της αγωγής Στέφανου Θωμά 
ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης».

24. «Ορισμός αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Καραγκούνη για την αντίκρουση της 
αγωγής της ανωνύμου τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία “ΚΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑ Α.Τ.Ε.” ενώπιον 
του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, ως 
αναδόχου του έργου με τίτλο “Διευθέτηση ρέματος Σταγειρίτη από το σημείο κατάντη της 
οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την περιφερειακή τάφρο”».

25. Εισήγηση για τη διοργάνωση προσομοίωσης Δημοτικού Συμβουλίου».

26. Υποβολή αιτήματος επέκτασης της ένταξης του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη σε πρόγραμμα 
του ΟΑΕΔ επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 
ετών στο πλαίσιο της 1ης Τροποποίησης Δημόσιας Πρόσκλησης Νο. 11/2017.

27.
Εισήγηση για την εξέταση ενστάσεων και τη γνωμοδότηση σχετικά με την προτεινόμενη με 
την 31/27-1-2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, τροποποίηση 
του ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα «Χώρου Γυμνασίου –Λυκείου» στο Ο.Τ. Γ 186, στην 
Πολεοδομική Ενότητα 10 της Δ.Ε. Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη (Ιδιοκτησίας 
Πέτρου Κουφαλιώτη, Καπελώνη Βασίλειου κλπ) σε εφαρμογή δικαστικής απόφασης.

28. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  με αριθμ. 41/2021 μελέτης της 
Δ.Τ.Υ. με τίτλο «Συντηρήσεις οδών Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη 2021-2022», 
προϋπολογισμού 274.357,95€,  



29. Μεταστέγαση 2ΟΥ ΕΕΕΕΚ Πυλαίας, Ειδικού Δημοτικού για παιδιά με αυτισμό και Ειδικού 
Νηπιαγωγείου για παιδιά με αυτισμό “

30. Προγραμματική σύμβαση με ΑΝΕΘ για υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης.

31. Τροποποίηση στον Κανονισμό λειτουργίας των αιθουσών εκδηλώσεων και εκθέσεων του 
Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη Α.Δ.Σ. 426/26-06-2019. 

32. Ενημέρωση Δ.Σ. περί της πορείας υλοποίησης του εγκεκριμένου ΠΕΣΔΑ Κεντρικής 
Μακεδονίας (Απόφασης 220/2016 Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας 
ΦΟΔΣΑ).

33. Έγκριση και Παραλαβή παραδοτέων του Α΄ Σταδίου της μελέτης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 
– ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ στην ΠΕ 15 της ΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ του 
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

34.  Έγκριση της εξειδίκευσης  χρηματικού ποσού  50.000,00 € εις βάρος του ΚΑ με αρ. 
02.40.7424.001 « Αποζημιώσεις για διανοίξεις οδών κοινοχρήστων» έτους 2023, για την 
κατάθεση 5ης δόσης υπολοίπου της αποζημίωσης του ρυμοτομούμενου ακινήτου  με κτημ. 
Αριθμό 492 -πρώην κληροτεμαχίου - περιοχής του ΟΤ με αρ. 97 του Ν. 751 της ΔΚ 
Πανοράματος ( επικαιροποίηση της υπ. αρίθμ. 245/2022 ΑΔΣ) .

35. Παροχή γνώμης σχετικά με το Β2 Στάδιο της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη Γ.Π.Σ. Δήμου 
Χορτιάτη Ν. Θεσσαλονίκης» μετά από το έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 
ΥΠΕΝ/ΔΣΜΠ/80396/1008/01.02.2022 του Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού 
Θεσσαλονίκης του Υ.Π.ΕΝ 

              
  

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

Μιχάλης Γεράνης
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