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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  31-8-2021, ημέρα Τρίτη από  τις 12:00 μμ 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. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού. 

2. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού. 

3. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή χρηματοδότησης και 
αναμόρφωση προϋπολογισμού. 

4. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αποδοχή επιχορήγησης – 
αποζημίωσης ποσού 13.512,12 ευρώ από το Υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το 
Ν.4690/20 άρθρο 13 παρ. 3, λόγω μη είσπραξης μισθωμάτων στο πλαίσιο 
αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοιού και αναμόρφωση προϋπολογισμού 
εσόδων – εξόδων έτους 2021. 

5. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 
έργων και αναμόρφωση προϋπολογισμού. 

6. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Σκύδρας με το ποσό των 
10.000,00 ευρώ για τις ανάγκες του συσσιτίου. 

7. Έγκριση επιχορήγησης  του αθλητικού συλλόγου ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ με το ποσό των 
10.000,00 ευρώ . 

8. Έγκριση προμήθειας για αγορά ανοξείδωτου πάγκου στο Κέντρο Υγείας Σκύδρας. 
9. Αποδοχή Γ’ Κατανομής 2021 για λειτουργικές δαπάνες  σχολείων, κατανομή στις σχολικές 

επιτροπές , εξειδίκευση πίστωσης. 
10. Έγκριση της αριθ. 30/2021 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την 

αναγκαιότητα εφαρμογής του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας στην περιοχή 
του ΟΤ Γ147 με την καταβολή δικαιώματος αποζημίωσης. 
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11. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση χώρου στάθμευσης 
οχημάτων για φορτοεκφόρτωση στην οδό Θεοδωρουπόλεως 35. 

12. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση χώρου στάθμευσης 
οχημάτων για φορτοεκφόρτωση στην οδό Π. Σαχίνη. 

13. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για παραχώρηση χώρου στάθμευσης 
οχημάτων για φορτοεκφόρτωση στην οδό  24ης Ιουλίου . 

14. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στην Τ.Κ. Καλής. 
15. Έγκριση εκμίσθωσης με δημοπρασία του Δημοτικού Αναψυκτηρίου στον οικ. 

Σανδαλίου της Κοινότητας Καλλίπολης. 
16. Ορισμός μελών (τακτικό και αναπληρωματικό)  από το Δημοτικό Συμβούλιο στην 

Αναπτυξιακή Πέλλας . 
17. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ». 

18. Έγκριση παράτασης περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΝΔΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ». 
19. Έγκριση συγκρότησης της επιτροπής παραλαβής της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 
ΣΚΥΔΡΑΣ». 

20. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής της υπηρεσίας «ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ». 

 
                                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ   
 

Σας ενημερώνουμε ότι για οποιαδήποτε διευκρίνιση παρακαλούμε να απευθύνεστε στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του Δήμου. 


