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Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

 

Προς τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
 

 
Σας καλούμε να προσέλθετε την Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017   και ώρα 12.00 

μ.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 Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (ΟΠΔ) 2018 Δήμου Σκύδρας 

 2 Αναπροσαρμογή ή μη τελών πεζοδρομίων – κοινοχρήστων χώρων κ.λ.π. για κάθε 

περίπτωση 

 3 Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων 2017 

 4 Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 70.000,00ευρώ για πρόληψη και αντιμετώπιση 

ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες, τροποποίηση τεχνικού 

προγράμματος έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού. 

 5 Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπολόγου υπαλλήλου (Σολομωνίδη 

Δημητρίου) για αντιμετώπιση δαπανών επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην Τ.Κ. Πετριάς 

ποσού 3.464,81 ευρώ 

 6 Απευθείας ανάθεση Έργου: Αποκατάσταση Τομών Ασφάλτου 

 7 Ορισμός Επιτροπής Χαρακτηρισμού Εδαφών για το έργο: “Κατασκευή Δεξαμενών ύδρευσης Τ.Κ. 
Δήμου Σκύδρας 

 8 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικής 

καλλιεργήσιμης έκτασης 6.376,15τ.μ. από το αρίθμ.526 αγροτεμάχιο της Δ.Κ. 

Σκύδρας ( Συν. Έκταση 1.054.922 τ.μ.) 

 9 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικής 

καλλιεργήσιμης έκτασης 2.835,46 τ.μ. από το αρίθμ.874α αγροτεμάχιο της Τ.Κ. Ανύδρου 

(Συν. Έκταση 2.751.081 τ.μ.) 



 10 Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής καλλιεργήσιμης 

έκτασης 625 τ.μ. από το αρίθμ. 227 αγροτεμάχιο του οικ. Σανδαλίου της Τ.Κ. 

Καλλιπολης. 

 11 ‘Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας ( άγονου διαγωνισμού) για την εκμίσθωση 

δημοτικής καλλιεργήσιμης έκτασης 29.326 τ.μ. από το αρίθμ.475 τεμάχιο του Αγρ/τος 

της Τ.Κ. Σεβαστειανών, για τη δημιουργία βιοτεχνικής – βιομηχανικής εγκατάστασης 

χαμηλής ή μέσης όχλησης. 

 12 Ορισμός Δικηγόρου για την ΔΟΜΙΚΗ Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. για παράσταση ενώπιον του 

Τριμελές Διοικητικού  Πρωτοδικείου Βέροιας 

 13 Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

για την αγωγή κατά της διαδικασίας των περιουσιακών διαφορών / εργατικές 

διαφορές. 

 14 Ορισμός Δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης 

επί καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας αποζημίωσης για ρυμοτομούμενη 

απαλλοτρίωση και αναγνώριση δικαιούχων (Χατζηγεωργίου) 

 15 Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση για εξώδικο συμβιβασμό ή όχι για την τιμή 

μονάδας της αποζημίωσης απαλλοτριωτέας (ρυμοτομούμενης) έκτασης στην επέκταση 

του ρυμοτομικόυ σχεδίου οικισμού Σκύδρας στην περιοχή του ΟΤ Γ 105 (Τουμανίδου 

Μυροφόρα) 

 16 Εξώδικος συμβιβασμός (υπάρχει γνωμοδότηση) επί της αίτησης των α) Αναστασίου 

Δουμά του Λάζαρου και β) Βασιλική Ταλακούρα του Ιωάννη 

 17 Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση για τον εξώδικο συμβιβασμό για την τιμή 

μονάδος της αποζημίωσης (Χρυσοχοϊδη Ιωάννη) 

 18 Εξώδικος συμβιβασμός (υπάρχει γνωμοδότηση) επί της αίτησης της  α)Σπυρόγλου 

Αλεξάνδρας 

 19 Εξέταση αίτησης κας Μοναστηρίδου Γεωργίας συζ. Αβραάμ 

   

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

της Οικονομικής  Επιτροπής 

 

 

Αικατερίνη Ιγνατιάδου 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 


