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                                                                                              Σκύδρα, 17/03/2017 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ                                                 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                           Αρ. Πρωτ. : 3395 

                                                                                                                        
Γρ. Υποστήριξης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

Πληρ.:Ελένη Ευαγγελίδου   

Τηλ.: 2381351882 

ΦΑΞ: 2381088886                       

email: eleva@0780.syzefxis.gov.gr                     ΠΡΟΣ: Τα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   

                                                                                       ΚΟΙΝ/ΣΗ: - Πίνακα ανακοινώσεων Δήμου 

                                                                                                               - Ιστοσελίδα Δήμου                                                                               

 
 
 ΘΕΜΑ : Πρόσκληση  σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
 

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής καλούνται  στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Σκύδρας, (γραφείο Δημάρχου) την  Τρίτη  

21/03/2017 και ώρα 12:00 μ.μ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1.  Εκλογή αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

2. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Ανθοκομικής Έκθεσης. 

3. Εισήγηση στο Δ.Σ. για την υποβολή αιτήματος παραχώρησης τμήματος του αρ. 367 τεμαχίου 

ιδιοκτησίας Δημοσίου που εμπίπτει στο Ο.Τ. 62Α χαρακτηρισμένο κοινωφελή χώρο 

Νηπιαγωγείου του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας. 

4. Εισήγηση στο Δ.Σ. για  την υποβολή αιτήματος παραχώρησης του αρ. 251 χώρου Γυμναστηρίου 

στο Ο.Τ. 38 της οριστικής διανομής του συνοικισμού Ριζού έτους 1959 και επί του οποίου είναι 

κατασκευασμένα τα αποδυτήρια και το γήπεδο ποδοσφαίρου Ριζού. 

5. Γνωμοδότηση στο Δ.Σ. για την αναγκαιότητα συντέλεσης της αποζημίωσης ρυμοτομούμενης 

έκτασης στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας στην περιοχή του Ο.Τ. 

Γ73β  και εισήγηση στο Δ.Σ. για τη λήψη της σχετικής απόφασης.. 

6. Εισήγηση για τον αποχαρακτηρισμό του 561 ρέματος το οποίο βρίσκεται στον οικισμό 

Μαυροβουνίου και την τροποποίηση χρήσης από ρέμα σε δημοτική έκταση. 

7. Προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής 

διάθεσης τροφίμων και ποτών  στη Δ.Κ. Σκύδρας -πρατήριο άρτου (ΜΟΥΓΙΑΝΤΣΗ ΑΝΝΕΤΑ). 

8. Προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος παροχής υπηρεσιών στην Τ.Κ. 

Σεβαστειανών- κομμωτήριο (ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ). 
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9.  Προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής 

διάθεσης τροφίμων και ποτών στην Τ.Κ. Δάφνης – παντοπωλείο (ΚΕΜΑΝΕΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ). 

10.  Προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λιανικής 

διάθεσης τροφίμων και ποτών στην Τ.Κ. Ριζού – Πρατήριο άρτου (ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ). 

11.  Προέγκριση ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος  στην Τ.Κ. 

Μαννδάλου – Κρεοπωλείο (ΚΟΥΡΟΥΚΤΣΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ). 

 

               Η Πρόεδρος 

   της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
   Δήμου Σκύδρας  

 
 

     Ιγνατιάδου Αικατερίνη 
 

Σημειώσεις:  
1. Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και των συνοδευτικών στα θέματα, 
μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο 
αναλυτική ενημέρωση.  
2. Τα Τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος να παραβρεθούν στην συνεδρίαση παρακαλούνται να 
ενημερώσουν εγκαίρως τον Πρόεδρο για την αναπλήρωσή τους.  

 


