
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                     Αριθ.αποφ. 85 / 06-03-2023 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 

Από το πρακτικό της 

08ης/2023 Τακτικής Συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Πυλαίας – Χορτιάτη 

 

Στο Πανόραμα σήμερα 6 Μαρτίου  2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 11:00 το Δημοτικό Συμβούλιο 

Πυλαίας - Χορτιάτη συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται  στο 

Πανόραμα (οδός Αποστόλου Σαμανίδη 21), ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου 

του  δημοτικού συμβούλου Μιχάλη Γεράνη,  με αριθ. Πρωτ. 8853/06-03-2023 που δημοσιεύθηκε 

στον ειδικό χώρο των ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους 

σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του 

Ν.4555/2018 και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του 

Ν.4555/2018 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  1
ο
 της ημερησίας διάταξης: Ψήφισμα για το πολύνεκρο δυστύχημα στα Τέμπη. 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδριάσεως αυτής, o Πρόεδρος  του Δ.Σ.  διαπίστωσε ότι υπάρχει 

νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 41 μελών, βρέθηκαν παρόντα   41 δηλ.:  

 

Παρόντες                   Απόντες 

 

 

1. Γεράνης Μιχάλης , Πρόεδρος Δ.Σ.   

2. Γιαννούδη Ελένη 

3. Καρτάλης Ιωάννης  

4. Ντίτσιος Ιωάννης 

5. Σαουρίδου Σοφία 

6. Τσογκαρλίδης Παρασκευάς 

7. Μπαμπαράτσας Γεώργιος 

8. Μπουλομύτης Νικόλαος 

9. Κεδίκογλου Γεώργιος  

10. Ταρασίδης Γεώργιος 

11. Ζώτου Νίκη 

12. Ζελίδου Παναγιώτα  

13. Παναγιωτίδης  Νικόλαος  

14. Κωνσταντινίδου Ανατολή  

15. Τιτόπουλος  Ηρακλής 

16. Σακκαλή – Παρασκευοπούλου Ευαγγελία 

17. Μαρκούδης Δημήτριος 

18. Κισκίνης Αστέριος 

19. Λυπηρίδου Δέσποινα  

20. Χατζηαντωνίου Νικόλαος 

21. Κάλτσιος Σοφοκλής  

22. Κανέλλου  Βασιλική 

23. Χατζηστουγιάννη Χρυσάνθη 

24. Μπουτσιβάρης Χρήστος  

25. Λιόλιου Παρασκευή  

26. Παρισόπουλος Γεώργιος 

27. Γιαγτζής Κωνσταντίνος  

28. Λυρούδη Αικατερίνη  

29. Τσιούγκος Βασίλειος 

30. Γουγούσης Σπυρίδων  

 

 

 

 

 

που δεν παρουσιάστηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
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31. Αγγελινούδης Βάϊος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 

32. Κοκόνα Χρυσαυγή  

33. Γκουραμάνη Μαρία 

34. Βουλγαρίδου Γεωργία , Γραμματέας Δ.Σ. 

35. Καρπούζης Κωνσταντίνος 

36. Τερζής Πασχάλης 

37. Αγαθοκλέους Άρτεμις 

38. Μαάιτα Τζαμάλ Οδυσσέας 

39. Σαριδάκης Ιωάννης 

40. Μόττας Νικόλαος  

41. Ρουσάκη Ελένη  

 

 

 

 

 

 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, το Δημοτικό Συμβούλιο   συνεδρίασε δια περιφοράς .  

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη 

ομόφωνα εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις 

οικογένειες των θυμάτων του πολύνεκρου σιδηροδρομικού 

δυστυχήματος στα Τέμπη, ανάμεσα στις οποίες δυστυχώς 

υπήρχαν και συνδημοτών μας και  εύχεται ταχεία ανάρρωση 

στους τραυματίες.  

 

Παράλληλα, καλεί την πολιτεία να λάβει όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών του 

δυστυχήματος, την άμεση απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους 

και την αποφυγή παρόμοιων δραματικών περιστατικών στο 

μέλλον. 

Θεωρούμε αυτονόητη την απονομή δικαιοσύνης ως ελάχιστο 

χρέος έναντι των συνανθρώπων μας που έχασαν την ζωής 

τους, αλλά και προς τους οικείους τους. 

Πρέπει να ληφθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα από την 

κυβέρνηση για την ασφάλεια των επιβατών και των 

εργαζομένων στις σιδηροδρομικές μεταφορές αλλά και σε 
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κάθε άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς συμπολιτών μας χωρίς 

αυτά να θυσιάζονται στον οποιοδήποτε βωμό. 

  Να εκφραστούν προς τις οικογένειες η βαθειά θλίψη και τα 
ειλικρινή μας συλλυπητήρια. 
         Να κατατεθεί στεφάνι εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου και 
του Δημάρχου Ιγνάτιου Καϊτεζίδη. 

Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον ημερήσιο  τύπο και να 
αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
           Να παραχωρηθούν οικογενειακοί τάφοι  ατελώς σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Κοιμητηρίων του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη και τη σχετική 
απόφαση του Δ.Σ. 

 
 

Η απόφαση πήρε α.α. 85 / 6-03-2023. 

Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΕΡΑΝΗΣ 
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