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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: 124/2013      ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Απευθείας ανάθεση προμηθειών. 

 

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  το σύμφωνα 

με το άρθρο 23 παρ. 2 ΕΚΠΟΤΑ, «Προκειμένου να διενεργηθεί προμήθεια με διαδικασία 

μέσω διαπραγμάτευσης ή με απευθείας ανάθεση απαιτείται απόφαση του δημοτικού … 

συμβουλίου το οποίο επιλέγει και τον προμηθευτή …» πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να 

εγκρίνει και να αναθέσει απευθείας την προμήθεια πλαστικών σακουλών απορ/των 

συνολικής αξίας σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΤΥΔΣ 1.327,42 ΕΥΡΩ ,την 

προμήθεια πλαστικών δοχείων για συγκέντρωση οικιακού τηγανέλαιου συνολικής αξίας 

σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΤΥΔΣ 468,00 ΕΥΡΩ, προμήθεια φακέλων με 

προπληρωμένο τέλος για γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου συνολικής αξίας 1.901,75 

ευρώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΤΥΔΣ ,προμήθεια ανταλ/κων για επισκευή 

αυτ/των του Δήμου συνολικής αξίας σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΤΥΔΣ αξίας 

421,45 ευρώ ,προμήθεια μηχ/των κλπ εξοπλισμού για υπηρεσία πρασίνου του Δήμου 

συνολικής αξίας με το ΦΠΑ 2.244,05 ευρώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΤΥΔΣ 

, προμήθειας πυροσβεστήρων για πυρασφάλεια κλειστού γυμναστηρίου Καλυβίων 

συνολικής αξίας με το ΦΠΑ 479,70 ευρώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της 

ΤΥΔΣ,προμήθεια ελαστικών και αεροθαλάμων για ισοπεδωτή και απορ/ρα  συνολικής 

αξίας 762,60 ευρώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΤΥΔΣ ,ανταλ/κα για 

επισκευή απορ/ρων συνολικής αξίας 7.286,53 ευρώ σύμφωνα με την τεχνική 

προδιαγραφή της ΤΥΔΣ ,προμήθεια ανταλ/κων για επισκευή πολυμηχανήματος και 

ισοπεδωτή γαιών συνολικής αξίας 6.728,10 ευρώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή 

της ΤΥΔΣ   

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

απευθείας ανάθεση των παραπάνω προμηθειών .   

     Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον πρόεδρο,  είδε  

το άρθρο 23 παρ.2 ΕΚΠΟΤΑ , τις τεχνικές προδιαγραφή της ΤΥΔΣ και τις γνωμοδοτήσεις της 

επιτροπής ομόφωνα    

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

 

1. Εγκρίνει την με απευθείας ανάθεση προμήθειας πλαστικών σακουλών    

  απορ/των για   υπηρεσία Καθ/τας και αναθέτει στους Αφούς Θεοδοσιάδη με έδρα     

  την Νάουσα   και ΑΦΜ 094127570 την παραπάνω προμήθεια συνολικής αξίας  

 1.327,42 ευρώ και στον Κ.Α 10/6634 συνολικής πίστωσης 8.000,00 ευρώ  

         σύμφωνα με την τεχνική  προδιαγραφή της ΤΥΔΣ και την γνωμοδότηση της  

  επιτροπής του άρθρου 46 του  ΕΚΠΟΤΑ.Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν μέχρι  

  16-5-2013 και θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή . Η πληρωμή θα  

  γίνεται με ΧΕΠ στο όνομα του δικαιούχου. 

  Ο προμηθευτής θα βαρύνεται με τις ανάλογες κρατήσεις ενώ ο ΦΠΑ θα βαρύνει  

  εξ   ολοκλήρου το Δήμο . 

2. Εγκρίνει την με απευθείας ανάθεση προμήθειας πλαστικών δοχείων για  

  συγκέντρωση οικιακού τηγανέλαιου και αναθέτει στην Τριανταφυλλίδου Όλγα με   

  έδρα την Σκύδρα και ΑΦΜ 107420786 την παραπάνω προμήθεια συνολικής αξίας  

 468,00 ευρώ και στον Κ.Α 10/6699 με συνολική πίστωση 2.000,00 ευρώ σύμφωνα  

 με την τεχνική προδιαγραφή της ΤΥΔΣ και την γνωμοδότηση της επιτροπής του  

 άρθρου 46 του Δεσποτάτα παραπάνω είδη θα παραδοθούν μέχρι 16-5-2013 και θα  

 παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή . Η πληρωμή θα γίνεται με ΧΕΠ στο όνομα  

 του δικαιούχου . Ο προμηθευτής θα βαρύνεται με τις ανάλογες κρατήσεις ενώ ο   

 ΦΠΑ θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το Δήμο . 

 

 



3.  Εγκρίνει την με απευθείας ανάθεση προμήθειας φακέλων με προπληρωμένο    

τέλος για το γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου και  αναθέτει στα ΕΛ.ΤΑ Α.Ε 

υποκατάστημα  Σκύδρας και ΑΦΜ 094026421 την παραπάνω προμήθεια συνολικής 

αξίας 1.901,75  ευρώ και στον Κ.Α 10/6613.007 συνολικής πίστωσης 10.000,00 ευρώ 

σύμφωνα με  την τεχνική προδιαγραφή της ΤΥΔΣ και την γνωμοδότηση της επιτροπής 

του άρθρου  46 του ΕΚΠΟΤΑ. Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν μέχρι 17-5-2013 και 

θα  παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή . Η πληρωμή θα γίνεται με ΧΕΠ στο 

όνομα  του δικαιούχου . Ο προμηθευτής θα βαρύνεται με τις ανάλογες κρατήσεις 

ενώ ο ΦΠΑ  θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το Δήμο . 

4. Εγκρίνει την με απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλ/κων για 

επισκευή αυτ/των  ΚΗΙ 1640,1642,1643 του Δήμου και αναθέτει στον Μαραντίδη 

Αναστάσιο συνεργείο  με έδρα την Σκύδρα και ΑΦΜ 040794059 την παραπάνω 

προμήθεια  συνολικής αξίας  421,45 ευρώ και στον Κ.Α 20/6671.005 με συνολική 

πίστωση 15.000,00 ευρώ  σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΤΥΔΣ και την 

γνωμοδότηση της επιτροπής  του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ.Τα παραπάνω είδη θα 

τοποθετηθούν μέχρι 24-5-2013  και θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή 

. Η πληρωμή θα γίνεται με ΧΕΠ στο  όνομα του δικαιούχου . Ο προμηθευτής θα 

βαρύνεται με τις ανάλογες κρατήσεις ενώ ο ΦΠΑ θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το 

Δήμο . 

5. Εγκρίνει την με απευθείας ανάθεση προμήθειας μηχανημάτων κλπ εξοπλισμού     

  για   υπηρεσία πρασίνου του Δήμου και αναθέτει στον Γεράσιμο Βαρνιώτη Α.Ε   

  με έδρα την  Σκύδρα και ΑΦΜ  την παραπάνω προμήθεια συνολικής αξίας  

  2.244,05 ευρώ και στον Κ.Α 35/7131 συνολικής πίστωσης 6.000,00 ευρώ  

  σύμφωνα  με την τεχνική προδιαγραφή της ΤΥΔΣ και την γνωμοδότηση της  

   επιτροπής του άρθρου 46 του Δεσποτάτα παραπάνω είδη θα παραδοθούν μέχρι   

   24-5-2013 και θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή . Η πληρωμή θα  

   γίνεται με ΧΕΠ στο όνομα του δικαιούχου .  

   Ο προμηθευτής θα βαρύνεται με τις ανάλογες κρατήσεις ενώ ο ΦΠΑ θα βαρύνει             

   εξ ολοκλήρου  το Δήμο . 

6. Εγκρίνει την με απευθείας ανάθεση προμήθειας πυροσβεστήρων για 

πυρασφάλεια κλειστού γυμναστηρίου Καλυβίων και αναθέτει στον Τράπκο 

Ιωάννη με έδρα το Γιαννιτσά και ΑΦΜ 026754696 την παραπάνω προμήθεια 

συνολικής αξίας 479,70 ευρώ και στον Κ.Α 10/6699 με συνολική πίστωση 

2.000,00 ευρώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΤΥΔΣ και την 

γνωμοδότηση της επιτροπής του   άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Τα παραπάνω είδη θα 

παραδοθούν μέχρι 17-5-2013 και  θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή . 

Η πληρωμή θα γίνεται με ΧΕΠ στο  όνομα του δικαιούχου . Ο προμηθευτής θα 

βαρύνεται με τις ανάλογες κρατήσεις ενώ  ο ΦΠΑ θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το 

Δήμο . 

7. Εγκρίνει την με απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικών και 

αεροθαλάμων για μηχάνημα ισοπεδωτή και απορ/ρα και αναθέτει στον 

Λεονταρίδη Γεώργιο με έδρα την Σκύδρα και ΑΦΜ 045923895 την παραπάνω 

προμήθεια συνολικής αξίας  762,60 ευρώ και στον Κ.Α 20/6671.001 με συνολική 

πίστωση 15.000,00 ευρώ  σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της ΤΥΔΣ και την 

γνωμοδότηση της   επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Τα παραπάνω είδη θα 

τοποθετηθούν μέχρι  24-5-2013 και θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή 

. Η πληρωμή θα γίνεται   με ΧΕΠ στο όνομα του δικαιούχου . Ο προμηθευτής θα 

βαρύνεται με τις ανάλογες κρατήσεις ενώ ο ΦΠΑ θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το 

Δήμο . 

 



8. Εγκρίνει την με απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλ/κων για επισκευή  

    απορ/ρων και αναθέτει στην ΙΜΠΕΞ ΑΒΕΕΕ με έδρα την Θεσ/νικη και ΑΦΜ  

    095368953 την προμήθεια της παραπάνω προμήθειας συνολικής αξίας 7.286,53  

   ευρώ και στον Κ.Α 20/6671.003 και συνολική πίστωση 30.000,00 ευρώ σύμφωνα  

   με την τεχνική προδιαγραφή της ΤΥΔΣ και την γνωμοδότηση της επιτροπής του  

   άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Τα παραπάνω είδη θα παραδοθούν μέχρι 30-4-2013 και  

   θα παραληφθούν από την αρμόδια επιτροπή . Η πληρωμή θα γίνεται με ΧΕΠ στο  

   όνομα του δικαιούχου . Ο προμηθευτής θα βαρύνεται με τις ανάλογες κρατήσεις   

   ενώ   ο ΦΠΑ θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το Δήμο . 

9. Εγκρίνει την με απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλ/κων για επισκευή  

   πολυμηχανήματος ΜΕ 48220 και ισοπεδωτή γαιών ΜΕ 102440 και αναθέτει στον  

   Γιάγκο Κων/νο με έδρα τον Άγιο Λουκά Γιαννιτσών και ΑΦΜ 077290480 την  

   παραπάνω προμήθεια συνολικής αξίας 6.728,10 ευρώ και στον Κ.Α 30/6264 και  

   συνολική πίστωση 11.000,00 ευρώ σύμφωνα με την τεχνική προδιαγραφή της  

   ΤΥΔΣ και την γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ. Τα  

   παραπάνω είδη θα παραδοθούν μέχρι 31-5-2013 και θα παραληφθούν από την  

   αρμόδια επιτροπή . Η πληρωμή θα γίνεται με ΧΕΠ στο όνομα του δικαιούχου .  

   Ο προμηθευτής θα βαρύνεται με τις ανάλογες κρατήσεις ενώ ο ΦΠΑ θα βαρύνει εξ  

   ολοκλήρου το Δήμο . 

  ΄Ετσι συντάχθηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό   124  /2013 

      

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ               ΤΑ    ΜΕΛΗ 

                                        Ακολουθούν υπογραφές 

       Ακριβές απόσπασμα 

       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 

 

 

     ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ     

  


