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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  20 Μαρτίου  2023  ημέρα Δευτέρα 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. Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα «Απόδοση φόρου τιμής στην μνήμη των 
αδικοχαμένων θυμάτων του Δήμου μας στο τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη».

2. Έγκριση της εξειδίκευσης  χρηματικού ποσού  30.000,00 € εις βάρος του ΚΑ  02.40.7424.001 
«Αποζημίωση για διάνοιξη οδών - κοινοχρήστων χώρων   » έτους 2023, για την κατάθεση του 
ποσού  της αποζημίωσης του ρυμοτομούμενου ακινήτου  με κτημ. αριθμό   020483 του ΟΤ 253 
του ρυμοτομικού σχεδίου της επέκτασης της Πυλαίας .

3. Έγκριση της εξειδίκευσης  χρηματικού ποσού  30.000,00 € εις βάρος του ΚΑ  02.40.7424.001 
«Αποζημίωση για διάνοιξη οδών - κοινοχρήστων χώρων   » έτους 2023, για την κατάθεση του 
ποσού  της αποζημίωσης του ρυμοτομούμενου ακινήτου  με κτημ. αριθμό   020507  του ΟΤ 237 
του ρυμοτομικού σχεδίου της επέκτασης της Πυλαίας .

4. Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα «Απόδοση φόρου τιμής στον εκλιπόντα επί σειρά ετών 
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Δημοτικό Σύμβουλο και πρώην Πρόεδρο του Δ.Σ. Παύλο Κοϊμτζίδη».

5. Έγκριση της εξειδίκευσης  χρηματικού ποσού 40.000,00 € ει βάρος του ΚΑ  02.30.7111.001 « 
Αποζημιώσεις γης Εξοχής » έτους 2023, για την κατάθεση 1ης δόσης  της αποζημίωσης του 
ρυμοτομούμενου ακινήτου  με κτημ. αριθμό   0402033 του ΟΤ 6 της Πράξης Εφαρμογής της 
Εξοχής, με ιδιοκτήτες την. Κ. Γώγου Ευρυδίκη του Ευαγγέλου και Γώγου Αναστασία του 
Ευαγγέλου .

6. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 
ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΩΦΩΝ», που εκτελείται σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/2022 Μελέτη της Δ.Τ.Υ.

7.  Λήψη απόφασης για τη μη χρέωση στους ιδιοκτήτες δαπάνης διακλάδωσης  στο πλαίσιο του 
Υποέργου 1 «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΕ ΧΟΡΤΙΑΤΗ» (Αρ. Μελ. 73/16) της ομώνυμης 
Πράξης (ΟΠΣ 5004002)

8.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ 
ΣΤΑΓΕΙΡΙΤΗ ΑΠΟΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΤΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ 
ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΤΑΦΡΟ» με αρ.μελ. 41/2017 του Δήμου Πυλαίας – 
Χορτιάτη.

9. Σύμφωνη γνώμη του ΔΣ για τοποθέτηση κιοσκιού εντός του ΟΤ 40 ιδιοκτησίας Δήμου 
Πυλαίας Χορτιάτη με τον χαρακτηρισμό «άλσος» για την διευκόλυνση της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας στο έργο της Πυροπροστασίας.

10. Έγκριση προϋπολογισμού δαπάνης για «Χορήγηση νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
περιορισμένης διάρκειας και  επέκταση δικτύου ΦΟΠ», συνολικού προϋπολογισμού 1.322,55 € 
με ΦΠΑ 24%

11. ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ – ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ :
 χορήγηση παράτασης (3ης) συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών   για το 1ο υποέργο  
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
ΑΡΣΗΣ ΒΑΡΩΝ ΔΑΚ ΠΥΛΑΙΑΣ» (αρ. μελ. 14/2020) της ομώνυμης Πράξης (ΟΠΣ 5029512)

12. Εισήγηση για την αναγκαιότητα ονοματοδοσίας οδού στην περιοχή της Δ.Ε. Πανοράματος.

13. Αναγκαιότητα ονοματοδοσίας οδού στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας 
Πυλαίας.

14. Εισήγηση για την αναγκαιότητα ονοματοδοσίας πλατείας στην περιοχή της Μαλακοπής της 
Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας.

15. Εισήγηση για την αναγκαιότητα ονοματοδοσίας διόδου για την εξυπηρέτηση των 
υφιστάμενων κατοικιών της περιοχής, στην Κοινότητα Φιλύρου (εκτός του οικισμού, εντός 
ΓΠΣ).

16. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ Δ.Ε. 
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ .  

17. Υλοποίηση ημερίδας με τίτλο Μύθοι και Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια».



18. Επιχορήγηση μέσω σχολικών επιτροπών για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολικών 
μονάδων στις οποίες θα διεξαχθεί ο πανελλήνιος γραπτός  διαγωνισμός (Προκήρυξη ΑΣΕΠ 
2Γ/2022

19. «Υποστήριξη της διοργάνωσης των 4ων Αγώνων Εργασιακού Αθλητισμού Βορείου Ελλάδος».

20. Τροποποίηση της ΑΔΣ 8/18-01-2016 για την παραχώρηση χρήσης και εκχώρηση δικαιώματος 
εκμετάλλευσης  δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων από την Κ.Ε.Π.Α.Π του Δήμου 
Πυλαίας – Χορτιάτη».

21. «Ορισμός αμοιβής του δικηγόρου Αθηνών Ιωάννη Καραγκούνη για την άσκηση προσφυγής 
ανάκλησης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά της υπ' αριθ. 89/2023 Πράξης του ΣΤ' 
Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τη Σύμβαση του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη  
για την προμήθεια με τίτλο “Αναβάθμιση υποδομών Η/Μ εξοπλισμού, συστημάτων διαχείρισης 
και ανάλυσης ενεργειακού προφίλ της ΔΕΥΑ Πυλαίας-Χορτιάτη” ενώπιον του Εβδόμου 
Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και για την παράστασή του κατά τη συζήτηση αυτής».

22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και της 1ης Συμπληρωματικής 
Σύμβασης του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στο Φίλυρο», που εκτελείται 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 11/2020 Μελέτη της Δ.Τ.Υ. - Χορήγηση παράτασης προθεσμίας 
περαίωσης του έργου.

23. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΗΣ ΡΕΤΖΙΝΑ Κ. Ν. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΕΠΕ

24. Συνδιοργάνωση  πανελλήνιου  μαθητικού, αθλητικού  διαγωνισμού λευκές σημαίες, μια μπάλα 
για όλους –Σαχ ματ». 

25. Έγκριση 1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων έτους 2023 του ΝΠΔΔ με την 
επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Παιδείας» Δήμου Πυλαίας 
Χορτιάτη. 

26. 4η Αναμόρφωση προυπολογισμού οικ.έτους 2023.

27.  Αναμόρφωση στοχοθεσίας.

28. Οικονομική ενίσχυση Αγ.Γεωργίου Χορτιάτη. 

29. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΛΟΦΟΥ ΑΝΑΛΗΨΗΣ Δ.Ε. 
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ .

30. Υλοποίηση προγράμματος Φιλοξενίας σε Κατασκηνώσεις 2023.

31. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου: «Κατεδάφιση επικινδύνως ετοιμόρροπων 
κατασκευών» με αρ. μελέτης 49/2020 .

32. Συνδιοργάνωση ημερίδας του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με το Παιδοψυχιατρικό Τμήμα του 
Γ.Ν.Θ. Ιπποκράτειο».



33. Έγκριση αιτήματος αναδόχου για μερική αποδέσμευση εγγύησης καλής εκτέλεσης της Α.Π. 
27410/21-07-2022 σύμβασης για την « Προμήθεια Ανταλλακτικών για την συντήρηση και 
επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη»

34. Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

35. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου ‘Ασφαλτοστρώσεις οδών 2020-21’ 
 αρ. μελ. 36-2020, προυπολογισμού μελέτης 1.500.000,00 ευρώ με ΦΠΑ. 

36. Υλοποίηση  πιλοτικού προγράμματος νοητικής ενδυνάμωσης με την εκμάθηση  ξένων 
γλωσσών για την πρόληψη της Άνοιας. 

37. Συζήτηση και λήψη απόφασης με θέμα «Απόδοση φόρου τιμής στον εκλιπόντα Σάκη 
Σωτηράκη πρώην Επικεφαλή της Επίλεκτης Ομάδας Διάσωσης.

38. Τροποποίηση της 572/27-12-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για την αποδοχή των 
όρων της 72185/01-11-2022 (α/α ΟΠΣ: 6151) πρόσκλησης του ΥΠΕΣ για την «Εκτέλεση εργασιών 
από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας», Άξονας 
προτεραιότητας: «Παροχή πόσιμου νερού και διαχείριση υδάτων», την υποβολή υποέργου 
προς χρηματοδότηση με τίτλο «Μελέτη δικτύου ύδρευσης κοινότητας Χορτιάτη του Δήμου 
Πυλαίας Χορτιάτη», την έγκριση της επικαιροποιημένης 15/2021 μελέτης της ΔΤΥ του Δήμου 
Πυλαίας Χορτιάτη, την εξασφάλιση των επιπλέον χρηματικών πόρων στην περίπτωση 
καταβολής ιδίων πόρων, την κάλυψη της απαιτούμενης τεχνικής επάρκειας από τον Δήμο 
Πυλαίας-Χορτιάτη και την έγκριση του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου 
Πυλαίας - Χορτιάτη και της ΔΕΥΑ Πυλαίας – Χορτιάτη για την υλοποίηση της προτεινόμενης 
πράξης.

              
  

Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

Μιχάλης Γεράνης
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