
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σκύδρα, 6/9/2018 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ                                                 Αριθμ.Πρωτ:  9459 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                    

Εθν. Αντίστασης 20                                             

58500 Σκύδρα 

Πληροφορίες:Π. Κολυμπάρη                  

Τηλ.: 2381351881 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 

Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 10 Σεπτεμβριου 2018 και ώρα 12:00  
π.μ. 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. Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου για το έργο 

“Ενδοδημοτική Οδοποιία” 

 2. Καθορισμός Όρων Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο 
“Ασφαλτόστρωση Οδών στον Δήμο Σκύδρας λόγω Φθορών από έντονα 

καιρικά φαινόμενα” 

 3. Ορισμός Δικηγόρου για τις Εξώδικες Δηλώσεις – Εντολές και Εξουσιοδοτήσεις 
του υπόχρεου : Μεσελίδης Νικόλαος του Δημητρίου 

 4. Ορισμός Δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας (Α΄τμήμα) 
προκειμένου να παραστεί στην δικάσιμο της 25/9/2018 ή οποιαδήποτε άλλη μετ’ 
αναβολή δικάσιμο, καταθέσει υπόμνημα και να πράξει εν γένει ότι απαιτείται στα 

πλαίσια της εντολής αυτής” (υπόθεση  Σαββουλίδου Κυριακή) 

 5. Ορισμός Δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας (Α΄τμήμα) 

προκειμένου να παραστεί στην δικάσιμο της 25/9/2018 ή οποιαδήποτε άλλη μετ’ 
αναβολή δικάσιμο, καταθέσει υπόμνημα και να πράξει εν γένει ότι απαιτείται στα 
πλαίσια της εντολής αυτής” (υπόθεση Βλαχόπουλος Γεώργιος) 

 6. Ορισμός Δικηγόρου ενώπιον του Τριμελούς Πρωτοδικείου Βέροιας (Α΄τμήμα) 
προκειμένου να παραστεί στην δικάσιμο της 25/9/2018 ή οποιαδήποτε άλλη μετ’ 
αναβολή δικάσιμο, καταθέσει υπόμνημα και να πράξει εν γένει ότι απαιτείται στα 

πλαίσια της εντολής αυτής” (υπόθεση Μάστορας Δημήτριος του Κωνσταντίνου) 

 7. Αποδοχή της από 11-6-2018 Γνωμοδότησης με αρίθμ. Πρωτ. 1881/20-4-2018 
αιτήσεως του Τοσουνίδη Γεωργίου του Νικολάου περί αποζημίωσης υλικών 

ζημιών. 

 8. Ορισμός Δικηγόρου και Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη  προσφυγής του 
Δήμου Σκύδρας ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 152 Ν. 3463/2006 κατά της 

υπ' αρ. 11570/2018 απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Μακεδονίας – Θράκης. 



 9 Ορισμός Δικηγόρου όπως προβεί στη διενέργεια των απαραίτητων 

προυποθέσεων που διατάσσονται με την υπ' αρ. 185/2018 απόφαση του 
Ειρηνοδικείου Σκύδρας προκειμένου να συνεχίσει η δίκη που ανοίχτηκε με την 

με αριθμ. εκθ. καταθ. 385/2016 αγωγή του Δημητρίου Στογιάννη κατά του 
Δήμου Σκύδρας. 

 10. Ορισμός Δικηγόρου όπως προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 

κοινοποιηθεί η υπ' αρ. 142/2018 απόφαση του Ειρηνοδικείου Σκύδρας στην 
Μαρία Μάτη και στον Γεώργιο Μάτη καθώς και να εγγραφεί η απόφαση αυτή στο 
Υποθηκοφυλακείο Σκύδρας και στο Κτηματολόγιο Σκύδρας. 

 11. Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση για την χορήγηση – θεώρηση 
Αδειών οι οποίες είναι ενταγμένες στον Ν.3869/2010. 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

της Οικονομικής  Επιτροπής 

 

Αικατερίνη Ιγνατιάδου 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


