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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 σε  ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση  ( σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 
3463/2006 ) στις 30 Ιανουαρίου 2023  ημέρα Δευτέρα  και ώρα 21:00  .
      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 ισχύ της 82ης  κοινής απόφασης υπουργών με στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297/30-12-
2022 (ΦΕΚ Β΄ 7005),  με αρ.πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/ 221 /οικ.128 .

Α/Α                                                  ΘΕΜΑΤΑ
1.  Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας παράδοσης της μελέτης με τίτλο 

«ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2021» & αρ. μελ. 53/2021.

2. Διαβίβαση φακέλου για την καταβολή αποζημίωσης με τη διαδικασία εξώδικου 
συμβιβασμού στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, του Δήμου Πυλαίας-
Χορτιάτη.

3. Μείωση μισθώματος σχολικού κυλικείου στο  3Ο Δημοτικό Πυλαίας.

4. Ορθή επανάληψη για τη συνδιοργάνωση του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη με την Ένωση 
Ποντίων Πανοράματος, θεατρικής παράστασης με τίτλο «Συνοδός Κυριών» με αριθμ. 
Απόφασης 367/24.10.2022.

5. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2023, του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας 

Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη. 

6. Έγκριση προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2023, του Κέντρου 
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Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη.

7. Έγκριση πίνακα περί Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων έτους 2023 του Κέντρου 
Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας του Δήμου Πυλαίας Χορτιάτη. 

8. Αίτημα για ηχητική κάλυψη εκδήλωσης .

9. Διαγραφή οφειλής του Παρασκευόπουλου Παναγιώτη.

10. «Παραγραφή οφειλής του Τσιαϊλιάνη Αστέριου λόγω παρέλευσης άνω των πέντε ετών από 
τη βεβαίωση».

11. «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή  των παρελάσεων εν όψει του εορτασμού της 
Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου  1821».

12. Επιβολή προστίμου για τη διενέργεια αυθαίρετης υπαίθριας διαφήμισης στην επιχείρηση 
με την επωνυμία «Φερεκίδου Βασιλική του Αναστασίου».

13. Διαβίβαση φακέλου στην αρμόδια επιτροπή για εξωδικαστικό καθορισμό τιμής μονάδος 
για την καταβολή αποζημίωσης γης σε χρήμα για ακίνητο (030744) στην περιοχή της 
επέκτασης της Δημοτικής Ενότητας Πυλαίας, του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη.

14. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Εργασίες 
μονώσεων δωμάτων δημοτικών κτιρίων» (με αρ. μελέτης 42/2017)

15. Διαδικασία σύναψης Εξώδικου συμβιβασμού για αποζημίωση έκτασης 805,88τ.μ. 
ιδιοκτησίας 0502129 του ΟΤ 128  ΔΚ Εξοχής.

16. «Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με 
συμβιβασμό για το 2023»

17. «Eισήγηση Επιχορήγησης Αθλητικού Σωματείου του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη».

18. Μεταβολές σχολικών μονάδων  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-
2024.

19. Έγκριση χορήγησης εννέα (9) υποτροφιών του κληροδοτήματος με την επωνυμία 
«ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ ΚΟΤΖΑΜΑΝΗ» 
για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 και καθορισμός των όρων προκήρυξης.

20. Εισήγηση για κοπές δένδρων στη Δ.Ε. ΧΟΡΤΙΑΤΗ .  

21. Εισήγηση για κοπή δένδρου στο 2Ο Νηπιαγωγείο Πανοράματος .
  

22. «Έγκριση τοποθέτησης banners στο πλαίσιο της διοργάνωσης του 7ου  Panorama Charity 
Fun Run 2023».

23. 2η Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού 2023.

24. Έγκριση γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής για την αναπροσαρμογή 
τιμής ενός (1) Καδοπλυντηρίου της Προμήθειας με τίτλο «Καδοπλυντηρίου και σαρώθρου 
για τις ανάγκες του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη – ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» με αριθμό συστήματος 



(ΕΣΗΔΗΣ) 123028 (Ομάδα Α: Καδοπλυντήριο) και τροποποίηση της 47227/21.12.2021 
αρχικής σύμβασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

25. «Συνδιοργάνωση    του 7th PANORAMA CHARITY FUN RUN  του Δήμου Πυλαίας –
Χορτιάτη  με τον Πολυαθλητικό  Σύλλογο Πανοράματος Λέοντες και την Ένωση 
Αθλητικών Σωματείων ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ»

26. «Εισήγηση για τον Εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου  1821» .
 

27. Συμπληρωματική πρόταση ίδρυσης νέου Νηπιαγωγείου στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη

28.  Εισήγηση, για την εξέταση ενστάσεων και τη γνωμοδότηση, σχετικά με την τροποποίηση ρυμοτομικού 
σχεδίου, σε τμήμα του Ο.Τ. 104Δ του συνοικισμού «Μακεδονία», της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος, του 
Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, λόγω άρσης ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

29. Διάθεση της 10ης -11ης-12ης  κατανομής εσόδων από ΚΑΠ έτους 2022 για 
κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων 
.

30. Αγορά τμήματος του στρατοπέδου Καπετάν Ματαπά, έκτασης 61.246,95 τ.μ., για την 
αξιοποίηση του σύμφωνα με το προκαταρκτικό προγραμματικό σχέδιο (MASTER PLAN) 
που κατατέθηκε στο ΤΕΘΑ, με το ποσό των 185.000€.

31. Παραχώρηση Οικογενειακού Τάφου Χατζηχρηστίδη.

32. Καθορισμός θέσεων κάδων και κατασκευής πεζοδρομίων σε νεόδμητες οικοδομές εντός 
των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη.

33. Καθορισμός χώρου για άδεια ίδρυσης βιολογικής λαικής αγοράς. 

34. Απευθείας αγορά ήδη ρυμοτομούμενου – διαμορφωμένου και σε κοινή χρήση ακινήτου στη  

ΔΚ Χορτιάτη .
              

  Ο Πρόεδρος του  Δ.Σ.

Μιχάλης Γεράνης
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