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ΘΕΜΑ: “Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” 

 

 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 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς  στις  31 

Aυγούστου 2021 ημέρα Τρίτη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 77 του 

Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133). Η  έναρξη για την ψήφιση επί των θεμάτων της παρούσας 

συνεδρίασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κατάθεσης υπογεγραμμένου εντύπου 

ψηφοφορίας θα είναι στις 10:00 πμ και η λήξη στις 11:00 πμ  για συζήτηση και λήψη 

απόφασης  στα  παρακάτω  θέματα  της  ημερήσιας διάταξης: 

 

1. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χώρου για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στην 

Κοινότητα Σκύδρας (αίτηση Σημαιοφορίδου Μακρίνας). 

2. Γνωμοδότηση για την παραχώρηση χώρου για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στην 

Κοινότητα Σκύδρας (αίτηση Παρασίδη Θεόφιλου). 

 

Ταχ Δ/νση    : Εθν. Αντίστασης 20             
Τ.Κ.         : 585 00  ΣΚΥΔΡΑ  
Πληροφορίες :  Ε. Ευαγγελίδου  
Τηλέφωνο : 2381351882  
Φαξ  : 2381088886  
email : eleva@0780.syzefxis.gov.gr  

Σκύδρα, 24/08/2021 
 

Αρ. Πρωτ.:  
 
 
 

Προς: Τα μέλη της ΕΠΖ (αποστολή mail) 
 
Κοιν/ση:  
- Πίνακα Ανακοινώσεων Δήμου 
- Ιστοσελίδα Δήμου Σκύδρας 

mailto:eleva@0780.syzefxis.gov.gr


 

 

Η πρόεδρος της  

       Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  

        Δήμου Σκύδρας 

             

              Ιγνατιάδου Αικατερίνη 

Σημειώσεις: 

1. Για επιπλέον πληροφορίες, πέραν των επισυναπτόμενων εισηγήσεων και των 

συνοδευτικών στα θέματα, μπορείτε να απευθύνεστε στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου, 

που εισηγούνται τα θέματα για πληρέστερη και πιο αναλυτική ενημέρωση. 

2. Τα Τακτικά μέλη της Επιτροπής σε περίπτωση κωλύματος να παραβρεθούν στην 

συνεδρίαση παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τον Πρόεδρο για την αναπλήρωσή 

τους. 

 


