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                                                                                              Σκύδρα, 26/01/2018 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ   
ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ   
ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ                                                 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ                                                              Αρ. Πρωτ. : 1025 

                                                                                                                        
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 

30/01/2018 και ώρα 11:00 π.μ. για την συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

1. Συζήτηση για υποβολή αιτήματος παραχώρησης του Ο.Τ. 18 της οριστικής διανομής του 

συνοικισμού Μαυροβουνίου και επί του οποίου υφίσταται πλατεία. 

2. Συζήτηση για υποβολή αιτήματος παραχώρησης του αρ. 123 οικοπέδου στο Ο.Τ. 25 της 

οριστικής διανομής του συνοικισμού Δάφνης και επί του οποίου υφίσταται πλατεία. 

3. Συζήτηση για υποβολή αιτήματος παραχώρησης του αρ. 88 οικοπέδου στο Ο.Τ. 15 της οριστικής 

διανομής του συνοικισμού Άσπρου και επί του οποίου υφίσταται πλατεία. 

4. Συζήτηση για υποβολή αιτήματος παραχώρησης του αρ. 323 οικοπέδου στο Ο.Τ. 45 της 

οριστικής διανομής του συνοικισμού Ριζού και επί του οποίου υφίσταται πλατεία. 

5. Συζήτηση για υποβολή αιτήματος παραχώρησης του αρ. 88 οικοπέδου στο Ο.Τ. 14 της οριστικής 

διανομής του συνοικισμού Καλλίπολης και επί του οποίου υφίσταται πλατεία. 

6. Συζήτηση για υποβολή αιτήματος παραχώρησης του αρ. 122 οικοπέδου στο Ο.Τ. 27 της 

οριστικής διανομής του συνοικισμού Μανδάλου και επί του οποίου υφίσταται πλατεία. 

7. Γνωμοδότηση για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου με την μετατροπή εισφοράς γης σε 

χρήμα και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης (Ο.Τ. Γ119 – 

Χατζηγεωργίου Γεώργιος). 

8. Εκ νέου γνωμοδότηση για την εφαρμογή του ρυμοτομικού σχεδίου με την μετατροπή εισφοράς 

γης σε χρήμα και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη σχετικής απόφασης και 
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ανάκληση της αριθμ. 45/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ο.Τ. Γ117 – Τσιτλακίδης 

Παναγιώτης – Τσιτλακίδης Ιωσήφ) 

9. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των αδειών εγκατάστασης προσώπων 

εκδιδόμενων  με αμοιβή. 

10. Εναρμόνιση Κανονισμού Λειτουργίας Εμποροπανήγυρης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171Α) “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 

της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”. 

11. Εναρμόνιση Κανονισμού Λειτουργίας Ανθοκομικής Έκθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171Α) “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός 

της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”. 

12. Εναρμόνιση Κανονισμού Λειτουργίας Χριστουγεννιάτικου Χωριού σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Ν.4497/2017 (ΦΕΚ 171Α) “Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, 

εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις”. 

 

               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.  

 

 


