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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 
Προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

 
Σας καλούμε να προσέλθετε την  Τετάρτη 12 Απριλίου 2017   και ώρα 12.00  στο γραφείο 

συσκέψεων Δημάρχου στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, σε τακτική συνεδρίαση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις άρθρου 75, Ν. 3852/2010, για να συζητήσουμε και να πάρουμε απόφαση  στο  παρακάτω θέμα 
της ημερήσιας διάταξης: 

 1. Επικύρωση πρακτικού έγκρισης δικαιολογητικών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
“Προμήθεια οικοδομικών υλικών” 

 2. Επικύρωση πρακτικού έγκρισης δικαιολογητικών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
“Προμήθεια σκυροδέματος και λοιπών υλικών” 

 3. Επικύρωση πρακτικού έγκρισης δικαιολογητικών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
“Προμήθεια χρωμάτων” 

 4. Επικύρωση πρακτικού έγκρισης δικαιολογητικών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
“Προμήθεια βανών, ταυ, ακραίων γωνιών, παροχών” 

 5. Επικύρωση πρακτικού έγκρισης δικαιολογητικών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
“Προμήθεια λαμπτήρων” 

 6. Επικύρωση πρακτικού έγκρισης δικαιολογητικών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 

“Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού” 

 7 Επικύρωση πρακτικού έγκρισης δικαιολογητικών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
“Προμήθεια  υλικών συντήρησης οχημάτων” 

 8 Επικύρωση πρακτικού έγκρισης δικαιολογητικών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
“Προμήθεια οργάνων-αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου ΣΚύδρας ” 

 9 Επικύρωση πρακτικού έγκρισης δικαιολογητικών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το έργο: 
“Αγροτική Οδοποιία” 

 10 Επικύρωση πρακτικού έγκρισης δικαιολογητικών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
υπηρεσία: “Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Μενηίδος” 

 11 Επικύρωση πρακτικού έγκρισης δικαιολογητικών και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
υπηρεσία: “Εργασίες καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων ΔΕ Σκύδρας” 

 12 Αποδοχή  χρηματοδότησης, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, αναμόρφωση προ 
εσόδων-εξόδων (Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στο Δημοτικό Στάδιο Σκύδρας ποσού 
171.794,73 ευρώ) 

 13 Αποδοχή χρηματοδότησης, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων (λειψυδρία ποσού 

90.000,00 ευρώ) 

 14 Αναμόρφωση προϋπολογισμού (γενική) 

 15 Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής έκτασης 29.326 τμ από το 
αριθμ 475 αγροτεμάχιο αγροκτήματος Σεβαστειανών με σκοπό τη δημιουργία Βιοτεχνικής 

Βιομηχανικής εγκατάστασης χαμηλής ή μέσης όχλησης (από τη συνολική έκταση 30.260 τμ) 

 16 Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση  Ανδρεάδη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΚΑΤΑ Δήμου 
Σκύδρας 

 17 Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση Δήμος Σκύδρας ΚΑΤΑ Κυριάκου Περπερίδη του Παναγιώτη 
και ΚΑΤΑ της με αριθμ 104/2015 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκύδρας 

 18 Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση Δήμος Σκύδρας ΚΑΤΑ Νικολάου Περπερίδη του Παναγιώτη 
και ΚΑΤΑ της με αριθμ 105/2015 οριστικής απόφασης του Ειρηνοδικείου Σκύδρας 

 19 Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση Θεοδώρας Καρρά κλπ ΚΑΤΑ Δήμου Σκύδρας 



 20 Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης δικηγόρου περί εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς για 

την υπόθεση Στεφανίδη Νικολάου του Σολομώντα  

 21 Εξέταση ένστασης Πασπαλά Ιωάννη κατά της αριθμ 55/2017 απόφασης ΟΕ 

 22 Ορισμός δικηγόρου για την υπόθεση ΔΟΜΙΚΗ Π ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΕ ΚΑΤΑ Δήμου Σκύδρας 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

της Οικονομικής  Επιτροπής 

 

Αικατερίνη Ιγνατιάδου 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 


