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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

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     20   Μαρτίου     2023         ημέρα Δευτέρα 
και  ώρα       18.30  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
       Το – τελευταίο - διαβιβαστικό με αριθ. Πρωτ. ΔΙΔΑΔ/φ.69/221/οικ.128/03-01-2023 για τα μέτρα και 
ρυθμίσεις  στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού ( 82η εγκύκλιος ).

 Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης  
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Α/Α ΘΕΜΑΤΑ  ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συγκρότηση επιτροπής διαπραγμάτευσης στα πλαίσια διαδικασίας ανάθεσης παροχής 

υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου μελετητή στο έργο «Αντικατάσταση εσωτερικού 
δικτύου ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Ασβεστοχωρίου του Δήμου Πυλαίας 
Χορτιάτη- Εκτός Ορίου Οικισμού Τμήματα» 

2. Απόρριψη προσφοράς οικονομικού φορέα που συμμετείχε στον διαγωνισμό του έργου 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΖΑΚΑ ΣΤΗ Δ.Ε. 
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ» (αρ. μελ. 14/2022)

3. Έγκριση του 1ου πρακτικού της Ε.Δ. του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 
αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΧΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ»

4. Διαδικασία σύναψης Εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση έκτασης 24,80 τ.μ. για το 
ρυμοτομούμενο ακίνητο με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 020552 στο ΟΤΓ254 στη 
ΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ, ιδιοκτησίας ΕΥΓΕΝΙΑΣ και ΙΩΑΝΝΗ ΧΑΤΖΗΣΤΟΓΙΑΝΝΗ 
(κληρονόμοι ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣΤΟΓΙΑΝΝΗ

5. Διαδικασία σύναψης Εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση έκτασης 10,45 τ.μ. για το 
ρυμοτομούμενο ακίνητο με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 030744 στο ΟΤΓ200 στη 
ΔΕ ΠΥΛΑΙΑΣ, ιδιοκτησίας ΣΓΟΥΡΗ ΦΑΝΗ.  

6. ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΑΦΩΝ, ΕΚΤΑΦΩΝ-
ΕΝΑΠΟΘΕΣΗΣ ΟΣΤΩΝ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΜΑΡΜΑΡΙΝΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ-
ΚΕΝΟΤΑΦΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 
ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ» ΜΕ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 266.401,60 €  ΜΕ 
24% ΦΠΑ.

7. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων

8. «Αποδοχή  δωρεάς ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου συλλογής βιοαποβλήτων  
(5 κ.μ.)   από τον Περιφερειακό Σύνδεσμο Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη

9. ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ & ΛΟΙΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ» (ΜΕ ΑΡ. ΜΕΛ. 28/2019 ΤΗΣ Δ.Τ.Υ.) \

10. Διαδικασία σύναψης Εξώδικου συμβιβασμού για  ρυμοτομούμενο τμήμα για την 
ιδιοκτησία με αριθ. 8 της 7040/98 ΠρΤαΑν (Κεφάλαιο Β «Υποχρεώσεις» αρ. 7 περ. ΙΙ 
α, β και γ).

11. Εγκριση πίστωσης ποσού 3.000,00 ευρώ για την προμήθεια γραμματοσήμων από τα 
ΕΛΤΑ 

12. Διαδικασία σύναψης Εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση έκτασης 16,53 τ.μ. 
ακινήτου με κωδικό αριθμό κτηματογράφησης 021185 στο ΟΤΓ278 στη ΔΕ 
ΠΥΛΑΙΑΣ, ιδιοκτησίας ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΨΑΡΟΥΛΗ

13. «Γνωμοδότηση - Eισήγηση για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της
απόφασης 233/17-2-2023 του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

14. Έγκριση της υπ’ αριθ. 5835/241/14-2-2023 απόφασης Δημάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη 
για ορισμό δικηγόρου για αντίκρουση της αίτησης ακύρωσης του Συλλόγου 
Εργαζομένων Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και Δημοτικών Επιχειρήσεων ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ 



κλπ κατά του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κλπ ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας».

15. Έγκριση της υπ’ αριθ. 5836/242/14-2-2023 απόφασης Δημάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη 
για ορισμό δικηγόρου για την παράσταση και κατάθεση υπομνήματος προς υποστήριξη 
της παρέμβασης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη υπέρ του Υπουργού Εσωτερικών και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και την απόρριψη της με αριθ. 
κατάθεσης 2337/2021 αίτησης ακύρωσης 
του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη και Δημοτικών Επιχειρήσεων 
ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ κλπ ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας».

16. «Έγκριση της υπ’ αριθ. 8415/351/2-3-2023 απόφασης Δημάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη 
για ορισμό δικηγόρου για για 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

17. Έγκριση της υπ’ αριθ. 8417/352/2-3-2023 απόφασης Δημάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη 
για ορισμό δικηγόρου για αντίκρουση της αγωγής Μαρίας Μαγδαληνής Παπατέρπου 
κατά του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

18. «Έγκριση της υπ’ αριθ. 8420/353/2-3-2023 απόφασης Δημάρχου Πυλαίας – Χορτιάτη 
για ορισμό δικηγόρου για αντίκρουση της αγωγής Στέφανου Θωμά κατά του Δήμου 
Πυλαίας – Χορτιάτη ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης

19. Εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή συνολικού ποσού 150,00 Ευρώ στο Ελληνικό 
Δημόσιο κατόπιν της υπ’ αριθ. 10365/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία

20. Εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή συνολικού ποσού 1.163,36 Ευρώ στην Χριστίνα 
Καραγιαννούδη κατόπιν της υπ’ αριθ. 70/2023 απόφασης του Διοικητικού 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Ι΄ Μονομελές

21. Συζήτηση και λήψη απόφασης για άσκηση ή μη, αίτησης αναιρέσεως 
του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά 
1) της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2) της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία 
“ΔΕΡΒΕΝΙ GAS – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ” και το διακριτικό τίτλο “ΔΕΡΒΕΝΙ GAS 
Α.Ε.” και 3) κατά της υπ’ αριθ. Α186/2023 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού 
Εφετείου Θεσσαλονίκης. Νομιμοποίηση του έμμισθου δικηγόρου του Δήμου 
Κωνσταντίνου Ν. Παπαδόπουλου για άσκηση αυτής και παράσταση κατά τη συζήτηση

22. Συζήτηση και λήψη απόφασης για 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. Ορισμός και νομιμοποίηση δικηγόρου για 
άσκηση της ανωτέρω προσφυγής ανάκλησης και νομιμοποίηση για την παράστασή του 
κατά τη συζήτηση αυτής».

23. Έγκριση πρακτικού της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και ανάθεση για την 
πραγματοποίηση θεατρικών  παραστάσεων στα σχολεία με τίτλο «Ο 
ΚΟΥΝΕΛΟΠΑΤΙΝΗΣ» στο Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της 



περ. γγ της παρ.2β του άρθρου 32 του ν.4412/2016

24. Έγκριση μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία «Καθαρισμός και σάρωση οδών και 
κοινοχρήστων χώρων των Δ.Ε. Πυλαίας και Πανοράματος του Δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη για δύο (2) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1)»

25. Έγκριση ενιαίας μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια «Γάλακτος για το προσωπικό του δήμου 
Πυλαίας Χορτιάτη και του νομικού προσώπου του (ΚΕΚΠΑΠ)».

26. Έγκριση των πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών και για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών στον ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για το Τμήμα Α: «Συλλογή – Μεταφορά – 
Διαχείριση παραγόμενων αστικών ογκωδών αποβλήτων και ΑΕΚΚ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 
182555) από την υπηρεσία «Συλλογή – Μεταφορά – Επεξεργασία – Αξιοποίηση και 
Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ και Αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση 
μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press container) του 
Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τρία (3) έτη με δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1)» - 
Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το Τμήμα Α

27. Έγκριση των πρακτικών της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού και αξιολόγησης 
προσφορών για τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών 
προσφορών και για την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών στον ανοικτό 
ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων για το Τμήμα Β: «Αποκομιδή απορριμμάτων 
με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης τύπου πρέσας (press 
container)» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 182557) από την υπηρεσία «Συλλογή – Μεταφορά – 
Επεξεργασία – Αξιοποίηση και Διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και ΑΕΚΚ και 
Αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης 
τύπου πρέσας (press container) του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη για τρία (3) έτη με 
δικαίωμα προαίρεσης για άλλο ένα (1)» - Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το Τμήμα 
Β

28. Κήρυξη άγονης της 2ης δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου (κτιρίου) για τη κάλυψη 
αναγκών στέγασης του διδακτηρίου 2ο Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης & Κατάρτισης  (2ο ΕΕΕΕΚ) και την μη επαναπροκήρυξη  δημοπρασίας, 
λόγω μετεγκατάστασης της σχολικής μονάδας σε ακίνητο της Δ.Ε. Θέρμης του Δήμου 
Θερμαϊκού

29. Παράταση προθεσμίας υποβολής εξηγήσεων από οικονομικό φορέα για ασυνήθιστα 
χαμηλή προσφορά για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ», προϋπολογισμού 2.540.000,00€ με ΦΠΑ 24%

30. Έγκριση Tευχών, κατάρτιση όρων Δημοπρασίας, σύνταξη όρων Διακήρυξης ανοικτής 
διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου & συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την 
ανάθεση κατασκευής του έργου με τίτλο «Κατασκευή 2 αιθουσών στο Γυμνάσιο Πανοράματος 
(με την μέθοδο της προκατασκευής)» Προϋπολογισμού 415.400,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%) & αρ. 
μελ. 21/2021

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
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