
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                                    κύδρα, 1/3/2019 

ΝΟΜΟ ΠΕΛΛΑ                                                       

ΔΗΜΟ ΚΤΔΡΑ                                                 Αριθμ.Πρωτ:2332 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ                                    

Εθν. Ανηίζηαζης 20                                             

58500 κύδρα 

Πληροθορίες:Π. Κολσμπάρη                  
Σηλ.: 2381351881 

Π Ρ Ο  Κ Λ Η  Η 

Προς ηα Μέλη ηης Οικονομικής Επιηροπής 

Σαρ καλούμε να πποζέλθεηε ηην Σρίηη 5 Μαρηίοσ 2019 και ώρα 11:00π.μ. ζηο 
γπαθείο ζςζκέτευν Δημάπσος ζηο Δημοηικό Καηάζηημα Σκύδπαρ, ζε ηακηική 

ζςνεδπίαζη, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ άπθπος 75, Ν. 3852/2010, για να ζςζηηήζοςμε 
και να πάποςμε αποθάζειρ  ζηα  παπακάηυ θέμαηα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ: 
 
 

 

 1. Έγθξηζε Πξαθηηθνύ Αλνηθηνύ Ηιεθηξνληθνύ Γηαγωληζκνύ ειέγρνπ 
Γηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο γηα ηελ πξνκήζεηα  “Πξνκήζεηα Τγξώλ Καπζίκωλ θαη 
Ληπαληηθώλ”. 

 2. Έγθξηζε Πξαθηηθνύ πλνπηηθνύ Γηαγωληζκνύ γηα ηελ πξνκήζεηα “Πξνκήζεηα 
Λακπηήξωλ θαη Τιηθώλ Ηιεθηξνθωηηζκνύ” 

 3. Καζνξηζκόο Όξωλ πλνπηηθνύ Γηαγωληζκνύ ηνπ έξγνπ “Αγξνηηθή Οδνπνηία” 

 4. Έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξωκήο γηα ηνπνζέηεζε λέωλ ηζηώλ κε 
Φ. ζηελ Σ.Κ. Καιήο, νξηζκόο ππνιόγνπ. 

 5. Απνδνρή Γλωκνδόηεζεο ζρεηηθά κε ηνλ εμώδηθν ζπκβηβαζκό θαζνξηζκνύ 
εηζθνξάο ηδηνθηεζίαο ηεο Υξπζνρνϊδνπ νθίαο ηνπ Γεωξγίνπ κε ηελ ππ΄αξίζκ. 
2/92 δηνξζωηηθή πξάμε εθαξκνγήο επέθηαζεο ηνπ νηθηζκνύ θύδξαο ιόγω 
κεηαηξνπήο εηζθνξάο γεο ζε ρξήκα 

 6. Οξηζκόο Γηθεγόξνπ γηα γλωκνδόηεζε πεξί αζθήζεωο εθέζεωο θαηά ηεο ππ. 
Αξίζκ. 4/2017 απνθάζεωο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Πξωηνδηθείνπ Βέξνηαο (Μνλνκειέο) 

   7.    Οξηζκόο Γηθεγόξνπ γηα γλωκνδόηεζε ζρεηηθά κε ηελ αξίζκ. 1644/14-2-2019 
αίηεζε  γηα απνδεκίωζε από αδέζπνηα. 

  8. Οξηζκόο Γηθεγόξνπ γηα δηαδηθαζία εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο(ππεξρξεωκέλα 
λνηθνθπξηά) γηα ηελ κε αξηζκό θαηάζεζεο 37/11-02-2019 ζηελ γξακκαηεία ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ θύδξαο θαηά ηελ εκεξνκελία επηθύξωζεο ηνπ πξνδηθαζηηθνύ 
ζπκβηβαζκνύ ή ζπδήηεζεο ελδερνκέλνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο πξνζωξηλήο 
δηαηαγήο ζηηο 26-3-2019 ή ζε νπνηαδήπνηε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν, θαη εκεξνκελία 
θύξηαο ζπδήηεζεο ηεο παξαπάλω αίηεζεο ηελ 10-11-2020 ελώπηνλ ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ θύδξαο θαζώο θαη ζε νπνηαδήπνηε κεη΄ αλαβνιή δηθάζηκν (άξζξν 
4 άξζξν 5 παξ. 3 θαη άξζξν 6 παξ.1 εδ. Β’ ηνπ λ. 3869/2010 ωο θαη ηνπ  άξζξνπ 781 
ΚΠνιΓ) 

 9.             Οξηζκόο Γηθεγόξνπ γηα δηαδηθαζία εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο(ππεξρξεωκέλα 
λνηθνθπξηά) γηα ηελ κε αξηζκό θαηάζεζεο 43/13-02-2019 ζηελ γξακκαηεία ηνπ 



Δηξελνδηθείνπ θύδξαο θαηά ηελ εκεξνκελία επηθύξωζεο ηνπ πξνδηθαζηηθνύ 
ζπκβηβαζκνύ ή ζπδήηεζεο ελδερνκέλνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο πξνζωξηλήο 
δηαηαγήο ζηηο 9-4-2019 ή ζε νπνηαδήπνηε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν, θαη εκεξνκελία 
θύξηαο ζπδήηεζεο ηεο παξαπάλω αίηεζεο ηελ 24-11-2020 ελώπηνλ ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ θύδξαο θαζώο θαη ζε νπνηαδήπνηε κεη΄ αλαβνιή δηθάζηκν(άξζξν 
4 άξζξν 5 παξ. 3 θαη άξζξν 6 παξ.1 εδ. Β’ ηνπ λ. 3869/2010 ωο θαη ηνπ  άξζξνπ 781 
ΚΠνιΓ) 
 

  10.   Οξηζκόο Γηθεγόξνπ γηα δηαδηθαζία εθνύζηαο δηθαηνδνζίαο(ππεξρξεωκέλα 
λνηθνθπξηά) γηα ηελ κε αξηζκό θαηάζεζεο 56/19-2-2019 ζηελ γξακκαηεία ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ θύδξαο θαηά ηελ εκεξνκελία επηθύξωζεο ηνπ πξνδηθαζηηθνύ 
ζπκβηβαζκνύ ή ζπδήηεζεο ελδερνκέλνπ αηηήκαηνο ρνξήγεζεο πξνζωξηλήο 
δηαηαγήο ζηηο 9-4-2019 ή ζε νπνηαδήπνηε κεη’ αλαβνιή δηθάζηκν, θαη εκεξνκελία 
θύξηαο ζπδήηεζεο ηεο παξαπάλω αίηεζεο ηελ 24-11-2020 ελώπηνλ ηνπ 
Δηξελνδηθείνπ θύδξαο θαζώο θαη ζε νπνηαδήπνηε κεη΄ αλαβνιή δηθάζηκν(άξζξν 
4 άξζξν 5 παξ. 3 θαη άξζξν 6 παξ.1 εδ. Β’ ηνπ λ. 3869/2010 ωο θαη ηνπ  άξζξνπ 781 
ΚΠνιΓ) 
 

  

 
Η ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 
 

ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΙΓΝΑΣΙΑΓΟΤ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


