
                                           
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
    Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
            (ΕΤΠΑ)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ

Ο  Δήμος  Σκύδρας ενέταξε  στο  Ε.Π.  «Μακεδονία  –  Θράκη»  και  στον  άξονα
Προτεραιότητας «10-Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ» που προκήρυξε η
ΜΟΔ Α.Ε. την πράξη «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Σκύδρας Ν. Πέλλας». 

Συγκεκριμένα ο δήμος ανέθεσε 

• Την  υδραυλική  μελέτη  του  έργου  «Διευθέτηση  ρεμάτων  στην  Δ.Κ.
Σκύδρας» προϋπολογισμού μελέτης 15.000,00 €. ,

• Την υδραυλική μελέτη  του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης για
την  σύνδεση  Τ.Κ.  Μαυροβουνίου  με  τον  βιολογικό  σταθμό  Σκύδρας»
προϋπολογισμού 11.998,85 €

• Την αρχιτεκτονική μελέτη του έργου «Διαμόρφωση πνευματικού κέντρου 
Σκύδρας σε συνεδριακό κέντρο» προϋπολογισμού 4.495,90 €

• Την μελέτη Η/Μ  του έργου «Διαμόρφωση πνευματικού κέντρου Σκύδρας
σε συνεδριακό κέντρο» προϋπολογισμού 4.486,28 €

• Την  μελέτη  ψύξη  θέρμανσης  του  έργου  «Διαμόρφωση  πνευματικού
κέντρου Σκύδρας σε συνεδριακό κέντρο» προϋπολογισμού 4.073,40 € 

• Την  υδραυλική  μελέτη  του  έργου  «Κατασκευή  μικρών  βιολογικών
σταθμών» προϋπολογισμού 9.463,82 € 

Με τις μελέτες που αφορούσαν την Διαμόρφωση του πνευματικού κέντρου Σκύδρας
σε  συνεδριακό  κέντρο  κατατέθηκε  ολοκληρωμένη  πρόταση  στον  Άξονα
Προτεραιότητας  07  «Αειφόρος  Ανάπτυξη  και  Ποιότητα  Ζωής  στην  Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας», και ειδικότερα της κατηγορίας Πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ
ΑΣΤΙΚΕΣ  ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ  ΕΥΡΕΙΑΣ  ΚΛΙΜΑΚΑΣ»  ΤΗΣ  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  A.E.  συνολικού
προϋπολογισμού  726.000,00  €.  Με  την  μελέτη  του  έργου  "  Κατασκευή  δικτύου
αποχέτευσης για την σύνδεση Τ.Κ. Μαυροβουνίου με τον βιολογικό σταθμό Σκύδρας"
θα  κατατεθεί  άμεσα  πρόταση  στο  ΣΤO  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚO  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
07  «Αειφόρος  Ανάπτυξη  και  Ποιότητα  Ζωής  στην  ΠΚΜ»  ΤΗΣ  Ε.Ε.Τ.Α.Α.  A.E.
συνολικού  προϋπολογισμού  577.000,00  €.  Με  την  μελέτη  του  έργου  "Κατασκευή
μικρών  βιολογικών  σταθμών"  θα  κατατεθεί  άμεσα  πρόταση  στο  ΣΤO
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚO ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 2007-2013
ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην
ΠΚΜ» ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. A.E. . Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στο 1.332.000,00 €.
Για  την  μελέτη  του  έργου  "Διευθέτηση  ρεμάτων  στην  Δ.Κ.  Σκύδρας"  συνολικού



προϋπολογισμού 293.513,36 αναμένεται να προκηρυχθεί πρόσκληση έτσι ώστε να
κατατεθεί η πρόταση.

Με την ολοκλήρωση της πράξης αυτής ο Δήμος ανέθεσε και παρέλαβε μελέτες για
έργα  που  κατέθεσε  ή  θα  καταθέσει  σε  συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα  του
ΕΣΠΑ. 


