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                                                                    Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η 
1) Δήμαρχο Σκύδρας 

2)Τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου Σκύδρας & 

Προέδρους 
Κοινοτήτων                                                                                                                                          

Σύμφωνα με την αριθ. 55/Α’/11-3-2020 άρθρο 10 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ορίζεται ότι «1. Κατά 
το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, η λήψη των αποφάσεων 
των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και των διοικητικών συμβουλίων των 
εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων μπορεί να λαμβάνει χώρα είτε διά περιφοράς κατά τις 
προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), είτε διά 
τηλεδιάσκεψης με κάθε πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο. Στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των 
συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών».  
Βάσει  των ανωτέρω η  Τακτική  Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί  δια 
περιφοράς  στις  7 Ιουνίου  2021, ημέρα Δευτέρα και από τις 12.00 πμ έως τις 14.00 μμ  σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου  67 του Ν.3852/2010 για λήψη απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα της  ημερήσιας 
διάταξης: 
 

1. Ψήφισμα διαμαρτυρίας του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την φημολογία για την 
παύση λειτουργίας του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς Σκύδρας. 
2. Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την αναστολή λειτουργίας των δημοτικών ΚΔΑΠ και την 
συζήτηση από την κυβέρνηση για ιδιωτικοποίηση τους. 
3. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή ποσού 45.388,96 ευρώ,  
αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021. 
4. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού  εσόδων – 
εξόδων έτους 2021 (χρηματικό υπόλοιπο). 
5. Αμοιβή δικηγόρου και έξοδα μεταγραφής τίτλων ιδιοκτησίας στο υποθηκοφυλακείο και στο 
κτηματολόγιο για ακίνητα του Δήμου Σκύδρας για το έτος 2021. 
6. Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για επιτροπή οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΚ ΡΙΖΟΥ ΚΑΙ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ». 
7. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ». 
8. Συγκρότηση επιτροπής για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών 
μηχανημάτων (εργασία και ανταλλακτικά). 
9. Ακύρωση της αριθ. 54/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας και λήψη νέας για 
την έγκριση του πρακτικού καταλληλότητας οχημάτων για την παράδοση πινακίδων του αριθ. 
ΚΗΥ 2752 οχήματος –απορριμματοφόρου. 
10. Έγκριση απόφασης επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την έγκριση προδιαγραφών και 
διαδικασίας για την κατασκευή πεζοδρομίου από δημότη στα αριθ. 103 και 105β οικόπεδα 
κείμενα στο Ο.Τ. 23 Κοινότητας Μανδάλου. 
11. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ 
επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 63 στην Σκύδρα. 
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12. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση χώρου φορτοεκφόρτωσης 
επί της οδού Μ.Αλεξάνδρου 14 στην Σκύδρα. 
13. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για  χορήγηση άδειας τοποθέτησης 
ενημερωτικών πινακίδων στην Κοινότητα Σεβαστιανών. 
14. Δωρεάν παραχώρηση αιθουσών του Πολύκεντρου Σκύδρας στο Ν.Π.Δ.Δ. ΕΦΑΚΠΠ μετά από 
την αριθ. 17/2021 απόφαση τους. 
15. Θεώρηση άδειας  επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου Δήμου Σκύδρας. 

 
 

                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   

Σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε να απευθύνεστε στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Δήμου. 
Σας τονίζουμε ότι οι τοποθετήσεις σας επί των θεμάτων  πρέπει να σταλούν και ηλεκτρονικά 
προκειμένου να διεκπεραιωθούν έγκαιρα οι αποφάσεις. 


