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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 121/2013                ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕΗ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΠ.  

Σήμερα Δευτέρα 29 Απριλίου  2013 και ώρα 20.00΄ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σκύδρας, 

συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 7434/19-4-

2013 του προέδρου του, που είχε δημοσιευθεί στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού 

καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στο 

Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.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 Δαμιανός (Αντιπρόεδρος)     

3.Πολυχρονιάδης Δημήτριος 

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 Δημήτριος 

 

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 Δήμου, Προϊστάμενος 

Διεύθυνσης Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, για την τήρηση των πρακτικών (που αναπλήρωσε τον 

Κυριάκο Παπαδόπουλο που κατέθεσε αίτηση για συνταξιοδότηση). 

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος 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 η ΔΕΔΔΗΕ   Έδεσσας μας γνωρίζει 

με έγγραφα της την τιμή που πρέπει να καταβάλουμε για  παραλλαγή δικτύου στην Σκύδρα και 

χορήγηση νέων παροχών  . 

    Συνεχίζοντας είπε ότι πρέπει να εγκρίνουμε τις εν λόγω συνδέσεις-παραλλαγή και να ψηφίσουμε την 

πίστωση  .     

  Ενόψει των ανωτέρω καλεί το συμβούλιο να αποφασίσει για την έγκριση και την ψήφιση της πίστωσης    

                  Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο ,είδε τα     

               παραπάνω έγγραφα , είδε τον προυπ/σμό    ομόφωνα  

                                                                                       Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι  

 

1.Εγκρίνει την παραλλαγή δικτύου στην περιοχή ΝΗΣΙ στην Δ.Κ Σκύδρας ποσού 916,49 ευρώ με το ΦΠΑ σύμφωνα 

με το αριθμ.50440/2013 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ , χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 15KVA για την σύνδεση με το 

δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης του καλλωπιστικού φωτισμού Τ.Κ Πετριάς ποσού 290,85 ευρώ σύμφωνα με το 

αριθμ. 50151/ 2013 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ ,  χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 15KVA για την σύνδεση με το 

δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης του καλλωπιστικού φωτισμού Δ.Κ Σκύδρας ποσού 291,35 ευρώ σύμφωνα με το 

αριθμ. 50139/ 2013 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ ,  χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 15KVA για την σύνδεση με το 

δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης του τέως Κοινοτικού Καταστήματος Μαυροβουνίου ποσού 290,85 ευρώ 

σύμφωνα με το αριθμ. 50614/ 2013 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ ,  χορήγηση μιας νέας παροχής ισχύος 25KVA για την 

σύνδεση με το δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης του Πολύκεντρου ποσού 794,22 ευρώ σύμφωνα με το αριθμ. 

50168/ 2013 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ ,   

 2.Ψηφίζει πίστωση σε βάρος του Κ.Α 20/7325.001 ποσού 2.583,76 ευρώ του προυπ/σμού έτους 2013 για τις 

παραπάνω επεκτάσεις ΦΟΠ στο Δήμο Σκύδρας των χρηματικών ενταλμάτων εκδοθησομένων στο όνομα της 

ΔΕΔΔΗΕ Έδεσσας .   

  

 ‘Έτσι συντάχθηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 121/2013  

                                       Ακολουθούν Υπογραφές . 

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ  

 Ακριβές απόσπασμα  

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ  

 

 

 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ       


