
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Σκύδρα, 11-1-2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ                                                       

ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ                                                 Αριθμ.Πρωτ:  285 

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 Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 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. Έγκριση Πρακτικού οριστικού αναδόχου Διενέργειας Ανοικτού 
Διαγωνισμού για το έργο: «Μεταφορά Περίφραξης Νεκροταφείων 

Σκύδρας» 

       2.   Έγκριση Πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 

για το έργο: “Κατασκευή Δεξαμενών Ύδρευσης στις Τ.Κ. Ριζού και 
Καλυβίων Δήμου Σκύδρας 

     3.     
 

Καθορισμός Όρων για την Προμήθεια Τροφίμων για τις ανάγκες των 

Παιδικών Σταθμών του Δήμου Σκύδρας 

     4. Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων 
για δικαστική απόφαση κατά του Δήμου Σκύδρας 

 5. Ορισμός Δικηγόρου για γνωμοδότηση σχετικά με την αρίθμ. 14871/21-
12-2018 αίτημα Δημοτικού Υπαλλήλου. 

 6. Ορισμός Δικηγόρου για διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) για 

την με αριθμό κατάθεσης  285/24-12-2018 στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Σκύδρας,  

κατά την ημερομηνία επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού ή συζήτησης 

ενδεχομένου αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής  19/2/2019 ή σε οποιαδήποτε μετ’ 

αναβολή δικάσιμο και ημερομηνία κύριας συζήτησης της ανωτέρω αίτησης  στις 28/4/2020 

ενώπιον Ειρηνοδικείου Σκύδρας  ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή δικάσιμο (άρθρο 4 άρθρο 

5 παρ. 3 και άρθρου 6 παρ. 1 εδ. Β’ του ν.3869/2010, ως και του άρθρου 781  ΚπολΔ) 

 7. Ορισμός Δικηγόρου για διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) για 

την με αριθμό κατάθεσης  286/24-12-2018 στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Σκύδρας,  

κατά την ημερομηνία επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού ή συζήτησης 

ενδεχομένου αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής  19/02/2019 ή σε οποιαδήποτε 

μετ’ αναβολή δικάσιμο και ημερομηνία κύριας συζήτησης της ανωτέρω αίτησης  στις 

28/04/2020 ενώπιον Ειρηνοδικείου Σκύδρας  ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή δικάσιμο 

(άρθρο 4 άρθρο 5 παρ. 3 και άρθρου 6 παρ. 1 εδ. Β’ του ν.3869/2010, ως και του άρθρου 

781  ΚπολΔ) 

 8. Ορισμός Δικηγόρου για διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας (υπερχρεωμένα νοικοκυριά) για 

την με αριθμό κατάθεσης  281/24-12-2018 στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου Σκύδρας,  



κατά την ημερομηνία επικύρωσης του προδικαστικού συμβιβασμού ή συζήτησης 

ενδεχομένου αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής  12/02/2019 ή σε οποιαδήποτε 

μετ’ αναβολή δικάσιμο και ημερομηνία κύριας συζήτησης της ανωτέρω αίτησης  στις 

28/04/2020 ενώπιον Ειρηνοδικείου Σκύδρας  ή σε οποιαδήποτε μετ΄ αναβολή δικάσιμο 

(άρθρο 4 άρθρο 5 παρ. 3 και άρθρου 6 παρ. 1 εδ. Β’ του ν.3869/2010, ως και του άρθρου 

781  ΚπολΔ) 

 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
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