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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πυλαίας- Χορτιάτη :
1. Νίκη Ζώτου 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. Ηρακλής Τιτόπουλος, μέλος Ο.Ε.
4. Γεώργιος Κεδίκογλου , μέλος Ο.Ε.
5. Αστέριος Κισκίνης, μέλος Ο.Ε.
6. Δέσποινα Λυπηρίδου , μέλος Ο.Ε.
7. Ελένη Ρουσάκη, μέλος 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 13 Ιουλίου 2020
ημέρα Δευτέρα και
ώρα
18.00 μ.μ. κατά την οποία θα γίνει συζήτηση και θα ληφθούν αποφάσεις στα
παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Α/Α
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την Προμήθεια με τίτλο «Αλάτι οδικών δικτύων
2020-2021»- Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω
των ορίων.
Έγκριση απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής δαπάνης για την ΔΕΔΔΗΕ.
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφορών και
οικονομικών προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Υπηρεσίες
Συμβούλου για την οργάνωση του συστήματος χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στον
Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη» του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη» - Ανάδειξη προσωρινού
αναδόχου.
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια υπαίθριων οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του
Δήμου» -Κατακύρωση σύμβασης.
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του συνοπτικού
διαγωνισμού για την «Προμήθεια και επισκευή ελαστικών για τα οχήματα του Δήμου
Πυλαίας-Χορτιάτη για το έτος 2020-2021».
Έγκριση μελέτης για την προμήθεια έτοιμου φαγητού για τη «Σίτιση μαθητών
Μουσικού Σχολείου Πυλαίας» - Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού
διαγωνισμού κάτω των ορίων.
Έγκριση μελέτης (τεχνικές προδιαγραφές), κατάρτιση όρων Δημοπρασίας, σύνταξη
όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και
συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου

8.

9.

της του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
2020».
Έγκριση μελέτης (τεχνικές προδιαγραφές), κατάρτιση όρων Δημοπρασίας, σύνταξη
όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και
συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου
της του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ
2020».
Έγκριση μελέτης (τεχνικές προδιαγραφές), κατάρτιση όρων Δημοπρασίας, σύνταξη
όρων διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων και
συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου
της του έργου
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 2020».

10.

«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη, αναίρεσης κατά Χρήστου
Μπαλάσκα του Νικολάου και κατά της υπ’ αριθ. 264/2020 απόφασης του Μονομελούς
Εφετείου Θεσσαλονίκης».

11.

Αποδοχή Δωρεάς συνολικού ποσού 1.733,49 € του κ. Παπαδόπουλου Ιωάννη του
Χαραλάμπους, για εκτέλεση εργασιών βελτίωσης βατότητας σε πάροδο προέκτασης
της οδού Μακεδονομάχων στη Δημοτική Κοινότητα Χορτιάτη, με συγχρηματοδότηση
9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων 2020 Δήμου ΠυλαίαςΧορτιάτη.
Καθορισμός όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου στην κοινότητα
Φιλύρου, για την στέγαση δημοτικών υπηρεσιών υγείας
Καθορισμός όρων διεξαγωγής δημοπρασίας για μίσθωση χώρου - ακινήτου
προσωρινής αποθήκευσης μη επικίνδυνων στερών ογκωδών αποβλήτων και
αποβλήτων εκσκαφών , κατασκευών και κατεδαφίσεων
( Α.Ε.Κ.Κ. ) του δήμου Πυλαίας Χορτιάτη στην δημοτική ενότητα Χορτιάτη
Καθορισμός όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των
ορίων για την προμήθεια «Είδη καθαριότητας και Ευπρεπισμού» για το Δήμο και
τα νομικά του πρόσωπα (ΚΕΠΑΠ, ΚΕΚΠΑΠ, Σχολικές Επιτροπές) (από
Τμ.Προμηθειών-Κεφαλίδου)
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου κ. Τζιμενάκη Ευστράτιο
για την προμήθεια γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ συνολικού ποσού 3.000,00 €.

12.
13.
14.

15.

16.
17.

Εξειδίκευση πίστωσης για τον «Σχεδιασμό και δημιουργία τηλεοπτικού
μηνύματος για τις ανάγκες της εβδομάδας Αιμοδοσίας, Αγάπης και
Αλληλεγγύης που θα υλοποιηθεί στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη από τις 5 έως
τις 9 Οκτωβρίου 2020

18.

Καταβολή ποσού 2.105,52 Ευρώ εις βάρος του κωδικού 02.00.6111.001 υπό τον τίτλο
“αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων” στον Δικηγόρο Αθηνών κ. Ανδρέα
Παπαρρηγόπουλο (Α.Μ. 23298 Δ.Σ.Θ.) δια την άσκηση αγωγής στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο Αθηνών κατά των υπαίτιων προσώπων και των εταιριών τους για
χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, καθώς
και για την περαιτέρω αποζημίωση της προκληθείσας περιουσιακής ζημίας του Δήμου
(τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κλπ.)».
Καταβολή ποσού 425,32 Ευρώ εις βάρος του κωδικού 02.00.6111.001 υπό τον τίτλο
“αμοιβές
νομικών
και
συμβολαιογράφων”
στον
Δικηγόρο
Αθηνών
κ. Ανδρέα Παπαρρηγόπουλο (Α.Μ. 23298 Δ.Σ.Θ.) δια την άσκηση αίτησης για λήψη
ασφαλιστικών μέτρων συντηρητικής κατάσχεσης κλπ του Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη
κατά των υπαίτιων προσώπων και των εταιριών τους για χρηματική ικανοποίηση λόγω
ηθικής βλάβης, καθώς και για την περαιτέρω αποζημίωση της προκληθείσας
περιουσιακής ζημίας του Δήμου (τόκοι, προσαυξήσεις, δικαστικά έξοδα κλπ.)».

19.

20.

21.

Υποβολή Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού περί ελέγχου δικαιολογητικών
συμμετοχής προσωρινού αναδόχου και λήψη απόφασης κατακύρωσης ή ματαίωσης της
σύμβασης του συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του
έργου «Εργασίες συντήρησης διαμερίσματος της οδού Ζαμπελίου» με αρ. μελέτης
46/2019.
Υποβολή 1ου πρακτικού του ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διαγωνισμού για την ανάθεση
εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Σύνταξη τεχνικών μελετών για το έργο
Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση της περιοχής
Λατομείων Ασβεστοχωρίου» (με αρ. μελέτης 06/2020) - Καθορισμός νέας
ημερομηνίας αποσφράγισης προσφορών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΚΑΪΤΕΖΙΔΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ

Παρακαλούμε σε περίπτωση κωλύματος σας, να ενημερώσετε έγκαιρα την Γραμματέα της Οικονομικής
Επιτροπής προκειμένου να κληθεί για να συμμετάσχει στην συνεδρίαση αναπληρωματικό μέλος της.
Αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής :
1.
Παρασκευάς Τσογκαρλίδης
2.
Ανατολή Κωνσταντινίδου
3.
Βάιος Αγγελινούδης
4.
Γεωργία Βουλγαρίδου

