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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΚΥ∆ΡΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 118/2013    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
Παραλαβή της µελέτης ψύξης θέρµανσης του έργου «∆ιαµόρφωση πνευµατικού κέντρου 
Σκύδρας σε συνεδριακό κέντρο».  
Σήµερα ∆ευτέρα 29 Απριλίου  2013 και ώρα 20.00́ στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ήµου 
Σκύδρας, συνεδρίασε δηµόσια το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθµ. 7434/19-4-2013 του προέδρου του, που είχε δηµοσιευθεί στον ειδικό 
χώρο ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού καταστήµατος Σκύδρας και είχε επιδοθεί µε 
αποδεικτικό σε όλους τους δηµοτικούς συµβούλους και στο ∆ήµαρχο, όπως ορίζουν οι 
διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει 
απόφαση στο παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 
δηµοτικών συµβούλων  ήταν: 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Ανδρεάδης Ευστάθιος (Πρόεδρος) 
2.Καρακελίδης ∆αµιανός (Αντιπρόεδρος)    
3.Πολυχρονιάδης ∆ηµήτριος 
4.Παπαδοπούλου Μαρία   
5.Σεµερτσίδης Θεοφάνης 
6.Ιγνατιάδου Αικατερίνη 
7.Καραγιάννης Μιχαήλ 
8.Θεοδωρίδης Ιωάννης 

        9.Καλώση Αικατερίνη   
10.Καρασαββίδης Λάζαρος 

      

      11. Πεντερίδης Αλέξιος  
        12.Κερµανίδης Κων/νος 
        13.Αλατζάς Σάββας 
        14.Κωστόπουλος Κων/νος  
        15.Βασιλείου Φώτιος  
        16.Αλεξανδρίδης Παύλος 
        17. Μηνάς Στυλιανός 
        18. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος     
        19. Σουρουτζίδης Στυλιανός 
        20.Καρρά Γεωργία 
        21.Μίµης ∆ηµήτριος 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραµµατέας) 2. Τζαµτζής Ιορδάνης 
3. Κελεσίδης Χρήστος 
5. Ξανθόπουλος Χρήστος 
     

4.  Κρητίδου Ευφροσύνη 
6. Παπαδόπουλος Θωµάς 
 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Καραπαναγιώτης Ιγνάτιος, τακτικός υπάλληλος του 
∆ήµου, Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών – Οικονοµικών Υπηρεσιών, για την τήρηση 
των πρακτικών (που αναπλήρωσε τον Κυριάκο Παπαδόπουλο που κατέθεσε αίτηση για 
συνταξιοδότηση). 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος Χοϊδης Γεώργιος.  
Ο πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κάνει την έναρξη της 
συνεδρίασης και τα µέλη του δηµοτικού συµβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 
  

  
 
 
 
 



  
 Για το παραπάνω θέµα της ηµερήσιας διάταξης ο πρόεδρος είπε ότι µε την αριθ. 75/2012 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ανατέθηκε η εκπόνηση της µελέτης ψύξης 
θέρµανσης του έργου «∆ιαµόρφωση πνευµατικού κέντρου Σκύδρας σε συνεδριακό 
κέντρο», που συντάχτηκε από τον ανάδοχο Τρούλλο ∆ηµήτριο και ο οποία σήµερα έχει 
προβεί στη σύνταξη της ανωτέρω µελέτης, την έχει παραδώσει στο ∆ήµο και το 
συµβούλιο µε απόφασή του πρέπει να την παραλάβει. 
Η Τ.Υ.∆. Σκύδρας µε την από 25-04-2013 βεβαίωση παραλαβής-έγκρισης µελέτης, 
βεβαιώνει ότι παρέλαβε εµπρόθεσµα τον πλήρη φάκελο της µελέτης ψύξης θέρµανσης 
του έργου «∆ιαµόρφωση πνευµατικού κέντρου Σκύδρας σε συνεδριακό κέντρο», που 
συντάχτηκε από τον ανάδοχο Τρούλλο ∆ηµήτριο.  
Στη συνέχεια κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
Το συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τoν πρόεδρο και είδε τις 
διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, την ανωτέρω µελέτη και την αριθ. 75/2013 
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, οµόφωνα 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι 
 
Εγκρίνει και παραλαµβάνει την  µελέτη ψύξης θέρµανσης του έργου «∆ιαµόρφωση 
πνευµατικού κέντρου Σκύδρας σε συνεδριακό κέντρο»., που συντάχτηκε από τον 
ανάδοχο Τρούλλο ∆ηµήτριο και θεωρήθηκε από την Τ.Υ.∆. Σκύδρας Ν. Πέλλας. 

           Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθµό 118/2013 
                    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

                                                          Ακολουθούν Υπογραφές 
                
                       Ακριβές απόσπασµα. 
                       Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
    
                 ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

 


