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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Σας  καλούμε  να  προσέλθετε  την Τρίτη  30  Ιανουαρίου  2018  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  στα  παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018.
2.Αποδοχή επιχορήγησης ποσού 169.624,87 ευρώ και αναμόρφωση προϋπολογισμού    
   εσόδων – εξόδων έτους 2018 (ληξιπρόθεσμα).
3.Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, αναμόρφωση
   προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018 (θεομηνίες υπόλοιπα 2017).
4.Aποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έργων, αναμόρφωση 
   προυπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2018.
5.Έγκριση Δ’ τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων  
    έτους 2017.
6.Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση με δημοπρασία τμήματος δημοτικής έκτασης 9.831
   τμ από το αριθ. 671 (χερσολίβαδο) για ανοικτό χώρο αποθήκευσης υλικών, προϊόντων 
   κλπ
7.Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης
   τμήματος 38.070 τμ από το αριθ. 1148 αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Σεβ/νών (συνολική έκταση 
    52.063 τμ).
8.Ορισμός δικηγόρου για τον καθορισμό εξώδικης διαδικασίας υπολογισμού τιμής μονάδας
   μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού 
   Σκύδρας και στο αριθ. Ο.Τ. Γ119 ( ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ).
9.Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου    
   «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
10.Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΧΡΩΜΑΤΩΝ.
11.Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ 
     ΥΛΙΚΩΝ.
12.Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΒΑΝΩΝ, ΤΑΦ,ΑΚΡΑΙΑ,  
     ΓΩΝΙΕΣ, ΠΑΡΟΧΕΣ.
13.Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ 
     ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ.



14.Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ   
      ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.
15.Μείωση μισθώματος για αναψυκτήριο Αγίας Παρασκευής στην Τ.Κ. Πετριάς.
16.”Εγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου (Σολομωνίδη 
     Δημητρίου) για αντιμετώπιση δαπανών παραλλαγής δικτύου στην Δ.Κ. Σκύδρας ποσού 
      3.365,48 ευρώ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

της Οικονομικής  Επιτροπής

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ
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