
Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  7/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Έγκριση δαπανών για προμήθειες και εργασίες του Δήμου.

Aριθ. απόφασης  45/2018                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

     

Στο   Αιγίνιο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την 12η του  μήνα 
Απριλίου 2018  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα 
μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 3437/04-04-2018 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Βασιλειάδου Ξανθίππη 

Δήμαρχος 

Δ.Σ.

ως  Πρόεδρος

ως Αντιπρόεδρος 

3.

4.

5. 

6.

Πορφυρίδης Χριστόφορος

Τουλούπας Νικόλαος 

Ασλανίδου Αργυρούλα

Καζάς Παναγιώτης

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Μέλος 

ως Μέλος

ως μέλος

  

          Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Κακάνης Κωνσταντίνος , Δ.Σ. ως μέλος ο οποίος δεν προσήλθε αν και 
κλήθηκε νόμιμα



          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

    Ο Πρόεδρος   κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  και 
εισηγούμενος το  1ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Ο.Ε. 
τις διάφορες προμήθειες και εργασίες που απαιτούνται για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου και σε βάρος των Κ.Α. του σκέλους εξόδων του πρ/σμού οικον. έτους 
2017    και       οι       οποίες συνολικά ανέρχονται   στο   ποσό  των  94.077,53 ( 
ενενήντα τεσσάρων   χιλιάδων  εβδομήντα επτά   ευρώ  και  πενήντα τριών 
λεπτών )  .

      Τα  μέλη της     Οικονομικής          Επιτροπής  αφού       έλαβαν γνώση των  
απαιτούμενων      προμηθειών  και    εργασιών  για  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  , 
ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  και  έχοντας  υπόψη  τις  σχετικές  διατάξεις  του 
άρθρου  209  του  Ν.  3463/2006  ,  τις  διατάξεις  του  άρθρου  267  παρ.2  του  Ν. 
3852/2010  καθώς  και  τις  ισχύουσες  διατάξεις  του  N.4412/2016  o οποίος 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και ισχύει από 8/8/2016 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ         
Α. Εγκρίνει  και  ψηφίζει   τις  παρακάτω  προμήθειες  και  εργασίες  σε  βάρος  του 
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2018  συνολικού  ποσού  με  Φ.Π.Α.  των 
94.077,53 (  ενενήντα τεσσάρων   χιλιάδων  εβδομήντα επτά   ευρώ  και 
πενήντα τριών  λεπτών )  και εγκρίνει την κατανομή του παραπάνω ποσού από 
την  Ταμειακή  Υπηρεσία  του  Δήμου  Πύδνας  -  Κολινδρού   στους  παρακάτω 
δικαιούχους:

1. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  942,40 € ( εννιακοσίων σαράντα δύο 
ευρώ και σαράντα λεπτών )  στον  Γραμμενόπουλο Σωτήριο     για την 
προμήθεια ανταλλακτικών και  επισκευή του ΚΗΥ7008 ημιφορτηγού  και   σε 
βάρος των Κ.Α. 25.6263 & 25.6671  και εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή   να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

2. Ψηφίζει πίστωση ποσού  509,64 € ( πεντακοσίων εννέα  ευρώ και 
εξήντα τεσσάρων  λεπτών )  στον  Γραμμενόπουλο Σωτήριο     για την 
προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του ΜΕ112392 καλαθοφόρου οχήματος 
και   σε βάρος των Κ.Α.  20.6263 & 20.6672  και  εξουσιοδοτεί  την αρμόδια 
επιτροπή   να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

3. Ψηφίζει πίστωση ποσού  701,84 € ( επτακοσίων ενός  ευρώ και 
ογδόντα τεσσάρων  λεπτών ) στον  Γραμμενόπουλο Σωτήριο     για την 
προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του ΚΗΙ4239  οχήματος   και  σε βάρος 
των Κ.Α.  10.6263 & 10.6671  και  εξουσιοδοτεί  την αρμόδια επιτροπή   να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

4. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   1.948,04  €  (  χιλίων  εννιακοσίων 
σαράντα οκτώ  ευρώ και τεσσάρων  λεπτών )  στον  Γραμμενόπουλο 
Σωτήριο     για την  προμήθεια  ανταλλακτικών και  επισκευή του ΚΗΥ7004 
ημιφορτηγού   και  σε βάρος των Κ.Α. 25.6263 & 25.6671  και εξουσιοδοτεί την 
αρμόδια επιτροπή   να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

5. Ψηφίζει πίστωση ποσού  807,30 € ( οκτακοσίων επτά    ευρώ  και 
τριάντα λεπτών ) στον  Χοϊλού Παναγιώτη   για την προμήθεια εργαλείων 



και   σε  βάρος  του  Κ.Α.  35.6662.01   και  εξουσιοδοτεί   το  Δήμαρχο   να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

6. Ψηφίζει πίστωση ποσού  613,50 € ( εξακοσίων δέκα τριών   ευρώ 
και  πενήντα  λεπτών )  στον  Χοϊλού Παναγιώτη   για την  προμήθεια 
οικοδομικών  και  λοιπών  υλικών  και   σε  βάρος  του  Κ.Α.  70.6662.05   και 
εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο  να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

7. Ψηφίζει πίστωση ποσού  900,00 € ( εννιακοσίων   ευρώ  )  στον 
Χοϊλού Παναγιώτη   για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων για τη 
Δ.Ε. Αιγινίου  και  σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.01  και εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο 
να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

8. Ψηφίζει πίστωση ποσού  900,00 € ( εννιακοσίων   ευρώ  )  στον 
Χοϊλού Παναγιώτη   για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων για τη 
Δ.Ε.  Κολινδρού  και   σε  βάρος του Κ.Α.  25.6662.02  και  εξουσιοδοτεί   το 
Δήμαρχο  να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

9. Ψηφίζει πίστωση ποσού  800,00 € ( οκτακοσίων  ευρώ  )  στον 
Χοϊλού Παναγιώτη   για την προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων για τη 
Δ.Ε.  Μεθώνης   και   σε  βάρος  του  Κ.Α.  25.6662.03   και  εξουσιοδοτεί   το 
Δήμαρχο  να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

10. Ψηφίζει πίστωση ποσού  1.000,00 € ( χιλίων ευρώ  ) στον  Χοϊλού 
Παναγιώτη    για την  προμήθεια  υλικών  συντήρησης  δικτύων  για  τη  Δ.Ε. 
Πύδνας και  σε βάρος του Κ.Α. 25.6662.04  και εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο  να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

11. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   1.943,80  €  (  χιλίων  εννιακοσίων 
σαράντα τριών ευρώ και ογδόντα λεπτών  )  στον  Μούμο Γ. Νικόλαο 
για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  για τη Δ.Ε. Μεθώνης  και  σε βάρος 
του Κ.Α. 20.6662.03  και εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο  να   προχωρήσει  στην 
ανάθεση .

12. Ψηφίζει πίστωση ποσού  2.003,00 € ( δύο χιλιάδων τριών ευρώ ) 
στον  Μούμο Γ. Νικόλαο   για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  για τη 
Δ.Ε. Κολινδρού   και  σε βάρος του Κ.Α. 20.6662.04  και εξουσιοδοτεί   το 
Δήμαρχο  να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

13. Ψηφίζει πίστωση ποσού  2.074,65 € ( δύο χιλιάδων εβδομήντα 
τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών )  στον  Μούμο Γ. Νικόλαο 
για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού  για τη Δ.Ε. Αιγινίου   και  σε βάρος 
του Κ.Α. 20.6662.01  και εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο  να   προχωρήσει  στην 
ανάθεση .

14. Ψηφίζει πίστωση ποσού  411,68 € ( τετρακοσίων έντεκα  ευρώ 
και  εξήντα  οκτώ λεπτών  )  στον  Λιάκη  Χρήστο    για την  προμήθεια 
ανταλλακτικών για το πιεστικό μηχάνημα   και  σε βάρος του Κ.Α. 30.6672  και 
εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο  να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

15. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  1.203,30 € ( χιλίων διακοσίων τριών 
ευρώ και τριάντα λεπτών ) στην  Αφοι Γιουμούκη Ε.Ε.   για την προμήθεια 
οικοδομικών  και  λοιπών  υλικών   και   σε  βάρος  του  Κ.Α.  70.6662.05   και 
εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο  να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

16. Ψηφίζει πίστωση ποσού  120,16 € ( εκατόν είκοσι  ευρώ και δέκα 
έξη  λεπτών ) στην  ΖΗΣΚΑΤΑΣ Α.Ε.    για την προμήθεια ανταλλακτικών και 
επισκευή του ΚΗΗ5307 οχήματος   και  σε βάρος των Κ.Α. 10.6263 & 10.6671 
και εξουσιοδοτεί  την αρμόδια επιτροπή  να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

17. Ψηφίζει πίστωση ποσού  148,80 € ( εκατόν σαράντα οκτώ  ευρώ 
και ογδόντα λεπτών ) στον  Χαρισσόπουλο Νικόλαο   για την προμήθεια 
ανταλλακτικών για το ΚΗΙ8276 απορριμματοφόρου   και  σε βάρος των Κ.Α. 



20.6671  και  εξουσιοδοτεί   την αρμόδια επιτροπή  να   προχωρήσει   στην 
ανάθεση .

18. Ψηφίζει πίστωση ποσού  353,40 € ( τριακοσίων πενήντα τριών 
ευρώ και  σαράντα λεπτών )  στον  Χαρισσόπουλο Νικόλαο   για την 
προμήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ106360 μηχάνημα έργου   και  σε βάρος 
των Κ.Α. 30.6672  και εξουσιοδοτεί  την αρμόδια επιτροπή  να   προχωρήσει 
στην ανάθεση .

19. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  62,00 € (  εξήντα  δύο  ευρώ )  στον 
Χαρισσόπουλο Νικόλαο   για την επισκευή του ΚΗΙ4225 απορριμματοφόρου 
και  σε βάρος των Κ.Α. 20.6263  και εξουσιοδοτεί  την αρμόδια επιτροπή  να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

20. Ψηφίζει πίστωση ποσού  310,00 € ( τριακοσίων δέκα  ευρώ ) στον 
Χαρισσόπουλο Νικόλαο   για την επισκευή της αλατιέρας  και  σε βάρος των 
Κ.Α. 30.6264  και εξουσιοδοτεί  την αρμόδια επιτροπή  να   προχωρήσει  στην 
ανάθεση .

21. Ψηφίζει πίστωση ποσού  533,20 € ( πεντακοσίων τριάντα τριών 
ευρώ  και  είκοσι  λεπτών  )  στον  Χαρισσόπουλο  Νικόλαο    για την 
προμήθεια ανταλλακτικών για το ΜΕ49080 μηχανήματος έργου   και  σε βάρος 
των Κ.Α. 30.6672  και εξουσιοδοτεί  την αρμόδια επιτροπή  να   προχωρήσει 
στην ανάθεση .

22. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  868,00 € (  οκτακοσίων εξήντα οκτώ 
ευρώ )  στον  Χαρισσόπουλο Νικόλαο   για την προμήθεια ανταλλακτικών 
και  επισκευή  του  ΜΕ115039  μηχανήματος  έργου    και   σε  βάρος  των 
Κ.Α.30.6264  &   30.6672   και  εξουσιοδοτεί   την  αρμόδια  επιτροπή   να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

23. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   868,00  €  (οκτακοσίων  εξήντα  οκτώ 
ευρώ ) στον  Τοπτσή Βασίλειο για την προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού  και 
σε βάρος των Κ.Α. 10.6612.03  και εξουσιοδοτεί  το Δήμαρχο  να   προχωρήσει 
στην ανάθεση .

24. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  563,05 € (πεντακοσίων εξήντα τριών 
ευρώ  και  πέντε  λεπτών  )  στον  Κουρέα  Δήμο   για την  προμήθεια 
εξαρτημάτων Η/Υ  και   σε  βάρος  των  Κ.Α.  10.7134  και  εξουσιοδοτεί   το 
Δήμαρχο  να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

25. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   1.581,00  €  (χιλίων  πεντακοσίων 
ογδόντα  ενός   ευρώ  )  στον  Μηλίτση  Παυσανία   για την  προμήθεια 
τεχνιτών φωλιών πελαργών   και  σε βάρος των Κ.Α. 10.7133  και εξουσιοδοτεί 
το Δήμαρχο  να   προχωρήσει  στην ανάθεση .

26. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   1.754,10  €  (  χιλίων  επτακοσίων 
πενήντα τεσσάρων   ευρώ  και δέκα  λεπτών ) στον  Συνιάκο Ευάγγελο 
για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή κεντρικής θέρμανσης  και  σε 
βάρος  των  Κ.Α.  10.6262  &  10.6662   και  εξουσιοδοτεί  το  Δήμαρχο    να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

27. Ψηφίζει πίστωση ποσού  930,00 € εννιακοσίων τριάντα ευρώ  ) 
στην  Μουρατίδου Αργυρώ    για την προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού 
και  σε βάρος των Κ.Α. 35.6693  και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο  να   προχωρήσει  
στην ανάθεση .

28. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   4.874,44  €  (  τεσσάρων  χιλιάδων 
οκτακοσίων  εβδομήντα  τεσσάρων  ευρώ   και  σαράντα  τεσσάρων 
λεπτών ) στον  Παλάγκα Χαράλαμπο   για την προμήθεια ανταλλακτικών και 
επισκευή του ΚΗΥ2851 φορτηγού   και  σε βάρος των Κ.Α. 30.6263 & 30.6671 
και εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή  να   προχωρήσει  στην ανάθεση .



29. Ψηφίζει πίστωση ποσού  409,20 € ( τετρακοσίων εννέα ευρώ  και 
είκοσι   λεπτών  )  στον  Παλάγκα  Χαράλαμπο    για την  προμήθεια 
ανταλλακτικών για  το  ΚΗΙ8276 απορριμματοφόρο  και   σε  βάρος των  Κ.Α. 
20.6671   και  εξουσιοδοτεί  την  αρμόδια  επιτροπή  να    προχωρήσει   στην 
ανάθεση .

30. Ψηφίζει πίστωση ποσού  409,20 € ( τετρακοσίων εννέα ευρώ  και 
είκοσι   λεπτών  )  στον  Παλάγκα  Χαράλαμπο    για την  προμήθεια 
ανταλλακτικών για το ΚΗΥ2851 φορτηγό  και  σε βάρος των Κ.Α. 30.6671  και 
εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

31. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   4.938,92  €  (  τεσσάρων  χιλιάδων 
εννιακοσίων τριάντα οκτώ  ευρώ  και ενενήντα δύο  λεπτών )  στον 
Παλάγκα Χαράλαμπο   για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του 
ΚΗΥ2851  φορτηγό   και   σε  βάρος  των  Κ.Α.  30.6263  &  30.6671   και 
εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

32. Ψηφίζει πίστωση ποσού  9.672,00 € ( εννέα  χιλιάδων εξακοσίων 
εβδομήντα δύο  ευρώ  ) στον  Παλάγκα Χαράλαμπο   για την προμήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή του  ΚΗΙ4225 απορριμματοφόρου  και  σε βάρος 
των  Κ.Α.  20.6263  &  20.6671   και  εξουσιοδοτεί  την  αρμόδια  επιτροπή   να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

33. Ψηφίζει πίστωση ποσού  378,20 € ( τριακοσίων εβδομήντα οκτώ 
ευρώ & είκοσι λεπτών ) στον  Παλάγκα Χαράλαμπο   για την προμήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή του  ΚΗΥ7037 φορτηγού  και  σε βάρος των Κ.Α. 
30.6263 & 30.6671  και εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει 
στην ανάθεση .

34. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   518,32  €  (  πεντακοσίων  δέκα  οκτώ 
ευρώ & τριάντα δύο λεπτών )  στον  Παλάγκα Χαράλαμπο   για την 
προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του  ΚΗΙ4225 απορριμματοφόρου  και 
σε βάρος των Κ.Α. 20.6263 & 20.6671  και εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή 
να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

35. Ψηφίζει πίστωση ποσού  843,20 € ( οκτακοσίων σαράντα τριών 
ευρώ & είκοσι λεπτών ) στον  Παλάγκα Χαράλαμπο   για την προμήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή του  ΜΕ49087 μηχανήματος έργου  και  σε βάρος 
των  Κ.Α.  30.6264  &  30.6672   και  εξουσιοδοτεί  την  αρμόδια  επιτροπή   να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

36. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   328,60  €  (  τριακοσίων  είκοσι  οκτώ 
ευρώ & εξήντα λεπτών ) στον  Παλάγκα Χαράλαμπο   για την προμήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή του  ΚΗΙ8275 απορριμματοφόρου  και  σε βάρος 
των  Κ.Α.  20.6263  &  20.6671   και  εξουσιοδοτεί  την  αρμόδια  επιτροπή   να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

37. Ψηφίζει πίστωση ποσού  1.426,00 € ( χιλίων τετρακοσίων είκοσι 
έξη  ευρώ  ) στον  Παλάγκα Χαράλαμπο   για την προμήθεια ανταλλακτικών 
και  επισκευή  του   ΜΕ23927  μηχανήματος  έργου   και   σε  βάρος  των  Κ.Α. 
30.6264 & 30.6672  και εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει 
στην ανάθεση .

38. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   3.597,24  €  (  τριών  χιλιάδων 
πεντακοσίων ενενήντα επτά ευρώ & είκοσι τεσσάρων λεπτών )  στον 
Παλάγκα Χαράλαμπο   για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του 
ΚΗΙ4231  φορτηγού   και   σε  βάρος  των  Κ.Α.  30.6263  &  30.6671   και 
εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

39. Ψηφίζει πίστωση ποσού  2.718,08 € ( δύο  χιλιάδων επτακοσίων 
δέκα οκτώ ευρώ & οκτώ λεπτών ) στον  Παλάγκα Χαράλαμπο   για την 



προμήθεια  ανταλλακτικών και  επισκευή του  ΚΗΥ2851  φορτηγού  και   σε 
βάρος των Κ.Α. 30.6263 & 30.6671  και εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή  να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

40. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   1.302,00  €  (  χιλίων  τριακοσίων  δύο 
ευρώ  )  στον  Καϊλίδη  Ιορδάνη   για την  προμήθεια  ανταλλακτικών  και 
επισκευή του  ΜΕ49080 μηχανήματος έργου  και  σε βάρος των Κ.Α. 30.6264 & 
30.6672   και  εξουσιοδοτεί  την  αρμόδια  επιτροπή   να   προχωρήσει   στην 
ανάθεση .

41. Ψηφίζει πίστωση ποσού  136,40 € ( εκατόν τριάντα έξη ευρώ & 
σαράντα  λεπτών  )  στον  Παλάγκα  Χαράλαμπο    για την  προμήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή του  ΚΗΥ7008 φορτηγού  και  σε βάρος των Κ.Α. 
25.6263 & 25.6671  και εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει 
στην ανάθεση .

42. Ψηφίζει πίστωση ποσού  2.830,92 € ( δύο χιλιάδων οκτακοσίων 
τριάντα ευρώ & ενενήντα δύο λεπτών ) στον  Παλάγκα Χαράλαμπο   για 
την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του  ΜΕ80712 σαρώθρου  και  σε 
βάρος των Κ.Α. 20.6263 & 20.6671  και εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή  να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

43. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  467,48 € ( τετρακοσίων εξήντα επτά 
ευρώ & σαράντα οκτώ λεπτών )  στον  Παλάγκα Χαράλαμπο   για την 
προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του  ΚΗΙ8276 απορριμματοφόρου  και 
σε βάρος των Κ.Α. 20.6263 & 20.6671  και εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή 
να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

44. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   515,84  €  (  πεντακοσίων  δέκα  πέντε 
ευρώ & ογδόντα τεσσάρων λεπτών )  στον  Παλάγκα Χαράλαμπο   για 
την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του  ΚΗΥ2851 φορτηγού  και  σε 
βάρος των Κ.Α. 20.6263 & 20.6671  και εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή  να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

45. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   173,60  €  (  εκατόν εβδομήντα τριών 
ευρώ & εξήντα λεπτών ) στον  Παλάγκα Χαράλαμπο   για την προμήθεια 
ανταλλακτικών για το ΜΕ115039 μηχανήματος έργου  και  σε βάρος των Κ.Α. 
30.6672   και  εξουσιοδοτεί  την  αρμόδια  επιτροπή   να   προχωρήσει   στην 
ανάθεση .

46. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   973,40  €  (  εννιακοσίων  εβδομήντα 
τριών ευρώ & σαράντα λεπτών )  στον  Παλάγκα Χαράλαμπο   για την 
προμήθεια ανταλλακτικών για το ΚΗΗ5316 φορτηγό  και  σε βάρος των Κ.Α. 
30.6671  και  εξουσιοδοτεί  την  αρμόδια  επιτροπή   να   προχωρήσει   στην 
ανάθεση .

47. Ψηφίζει πίστωση ποσού  2.952,44 € ( δύο χιλιάδων εννιακοσίων 
πενήντα  δύο  ευρώ  &  σαράντα  τεσσάρων  λεπτών  )  στον  Παλάγκα 
Χαράλαμπο   για την προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του  ΚΗΙ8284 
απορριμματοφόρου  και   σε  βάρος  των  Κ.Α.  20.6263  &  20.6671   και 
εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

48. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   251,72  €  (  διακοσίων  πενήντα  ενός 
ευρώ & εβδομήντα δύο λεπτών )  στον  Παλάγκα Χαράλαμπο   για την 
προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή του  ΚΗΗ5308 τράκτορα  και  σε βάρος 
των  Κ.Α.  20.6263  &  20.6671   και  εξουσιοδοτεί  την  αρμόδια  επιτροπή   να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

49. Ψηφίζει πίστωση ποσού  1.681,44 € ( χιλίων εξακοσίων ογδόντα 
ενός ευρώ & σαράντα τεσσάρων λεπτών )  στον  Παλάγκα Χαράλαμπο 
για την  προμήθεια  ανταλλακτικών  και  επισκευή  του   ΚΗΥ2889 



απορριμματοφόρου   και   σε  βάρος  των  Κ.Α.  20.6263  &  20.6671   και 
εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

50. Ψηφίζει πίστωση ποσού  409,20 € ( τετρακοσίων εννέα ευρώ & 
είκοσι  λεπτών  )  στον  Παλάγκα  Χαράλαμπο    για την  προμήθεια 
ανταλλακτικών για το  ΚΗΙ4233 φορτηγού  και  σε βάρος των Κ.Α. 30.6671  και 
εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

51. Ψηφίζει πίστωση ποσού  74,40 € ( εβδομήντα τεσσάρων ευρώ & 
σαράντα  λεπτών  )  στον  Παλάγκα  Χαράλαμπο    για την  προμήθεια 
ανταλλακτικών για το ΑΜ58343 τρακτέρ  και  σε βάρος των Κ.Α. 35.6672  και 
εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή  να προχωρήσει  στην ανάθεση .

52. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   434,00  €  (  τετρακοσίων  τριάντα 
τεσσάρων  ευρώ )  στην  Αφοί  Αρ.  Αραβίδη  Α.Ε.    για την  προμήθεια 
χορτοκοπτικού  μηχανήματος    και   σε  βάρος  των  Κ.Α.  35.6662.01   και 
εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

53. Ψηφίζει πίστωση ποσού  972,61 € ( εννιακοσίων εβδομήντα δύο 
ευρώ και εξήντα ενός λεπτών )  στην  Αφοί Αρ. Αραβίδη Α.Ε.   για την 
προμήθεια ανταλλακτικών για τα χορτοκοπτικά μηχανήματα    και  σε βάρος 
των Κ.Α. 35.6672  και εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτορπή  να  προχωρήσει 
στην ανάθεση .

54. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   49,60  €  (  σαράντα  εννέα  ευρώ  και 
εξήντα λεπτών  ) στον  Ιωαννίδη Γεώργιο   για την συντήρηση κάδου και 
φαναριών  απορριμματοφόρων     και   σε  βάρος  των  Κ.Α.  20.6263   και 
εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

55. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   179,80  €  (  εκατόν εβδομήντα εννέα 
ευρώ και ογδόντα  λεπτών  ) στον  Ιωαννίδη Γεώργιο   για την συντήρηση 
μηχανήματος έργου   και  σε βάρος των Κ.Α. 30.6672  και εξουσιοδοτεί την 
αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

56. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  396,80 € (  τριακοσίων ενενήντα έξη 
ευρώ και ογδόντα  λεπτών  ) στον  Ιωαννίδη Γεώργιο   για την συντήρηση 
τράκτορα    και  σε βάρος των Κ.Α. 20.6671  και εξουσιοδοτεί την αρμόδια 
επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

57. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  868,00 € (  οκτακοσίων εξήντα οκτώ 
ευρώ  )  στον  Ιωαννίδη Γεώργιο   για την προμήθεια ανταλλακτικών και 
επισκευή μηχανήματος έργου  και  σε βάρος των Κ.Α. 30.6672  και εξουσιοδοτεί 
την αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

58. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  536,92 € (  πεντακοσίων τριάντα έξη 
ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών  )  στον  Ιωαννίδη Γεώργιο   για την 
επισκευή της γκρέιντερ  και  σε βάρος των Κ.Α. 30.6264  και εξουσιοδοτεί την 
αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

59. Ψηφίζει πίστωση ποσού  270,32 € ( διακοσίων εβδομήντα ευρώ 
και τριάντα δύο λεπτών  )  στον  Ιωαννίδη Γεώργιο   για την επισκευή 
μηχανήματος έργου  και  σε βάρος των Κ.Α. 30.6264  και εξουσιοδοτεί την 
αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

60. Ψηφίζει πίστωση ποσού  409,20 € ( τετρακοσίων εννέα  ευρώ και 
είκοσι  λεπτών  )  στον  Ιωαννίδη Γεώργιο   για την εργασία  επισκευής 
απορριμματοφόρου  του  Δήμου    και   σε  βάρος  των  Κ.Α.  20.6263   και 
εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

61. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   124,00  €  (  εκατόν  είκοσι  τεσσάρων 
ευρώ  )  στον  Ιωαννίδη  Γεώργιο    για την  εργασία  επισκευής  κάδου 
απορριμματοφόρου   και  σε βάρος των Κ.Α. 20.6263  και εξουσιοδοτεί την 
αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .



62. Ψηφίζει πίστωση ποσού  373,24 € ( τριακοσίων εβδομήντα τριών 
ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών  ) στον  Ιωαννίδη Γεώργιο   για την 
αλλαγή τσιμούχας σε μηχάνημα έργου  και  σε βάρος των Κ.Α. 30.6264  και 
εξουσιοδοτεί την αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

63. Ψηφίζει πίστωση ποσού  260,12 € ( διακοσίων εξήντα ευρώ και 
δώδεκα  λεπτών   )  στον  Ιωαννίδη  Γεώργιο    για την  επισκευή  του 
αποφρακτικού του Δήμου  και  σε βάρος των Κ.Α. 25.6263  και εξουσιοδοτεί 
την αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

64. Ψηφίζει πίστωση ποσού  818,40 € ( οκτακοσίων δέκα οκτώ ευρώ 
και  σαράντα  λεπτών  )  στον  Ιωαννίδη Γεώργιο    για την  προμήθεια 
ανταλλακτικών και επισκευή του μηχανήματος έργου   και  σε βάρος των Κ.Α. 
30.6672  και  εξουσιοδοτεί  την  αρμόδια  επιτροπή   να   προχωρήσει   στην 
ανάθεση .

65. Ψηφίζει πίστωση ποσού  148,80 € ( εκατόν σαράντα οκτώ  ευρώ 
και ογδόντα  λεπτών  )  στον  Ιωαννίδη Γεώργιο   για την επισκευή του 
φορτηγού  και   σε  βάρος  των  Κ.Α.  30.6263   και  εξουσιοδοτεί  την  αρμόδια 
επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

66. Ψηφίζει  πίστωση ποσού  1.116,00 € ( χιλίων εκατόν δέκα έξη 
ευρώ  )  στον  Γκασνάκη  Γεώργιο  για την  επισκευή  ελαστικών 
απορριμματοφόρων  και  σε βάρος των Κ.Α. 20.6263  και εξουσιοδοτεί  την 
αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

67. Ψηφίζει πίστωση ποσού  558,00 € ( πεντακοσίων πενήντα οκτώ 
ευρώ )  στον  Γκασνάκη Γεώργιο  για την  επισκευή ελαστικών  φορτηγών 
αυτοκινήτων   και  σε βάρος των Κ.Α. 30.6263  και εξουσιοδοτεί την αρμόδια 
επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

68. Ψηφίζει πίστωση ποσού  2.356,00 € ( δύο χιλιάδων τριακοσίων 
πενήντα έξη  ευρώ ) στον  Γκασνάκη Γεώργιο για την επισκευή ελαστικών 
μηχανημάτων έργου  και  σε βάρος των Κ.Α. 30.6264  και εξουσιοδοτεί την 
αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

69. Ψηφίζει πίστωση ποσού  2.232,00  € ( δύο χιλιάδων διακοσίων 
τριάντα δύο  ευρώ )  στον  Κουμανδέρη Ηλία  για την επισκευή εστιών 
γηπέδων 5Χ5 Ν. Αγαθούπολης και 3ου Δημ. Σχολείου Αιγινίου  και  σε βάρος των 
Κ.Α. 35.6262  και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο   να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

70. Ψηφίζει πίστωση ποσού  992,00  € ( εννιακοσίων ενενήντα  δύο 
ευρώ  )  στον  Κουμανδέρη  Ηλία   για την  κατασκευή  πληροφοριακών 
πινακίδων   και  σε βάρος των Κ.Α. 30.7135.02  και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο 
να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

71. Ψηφίζει πίστωση ποσού  496,00 € ( τετρακοσίων ενενήντα  έξη 
ευρώ  )  στον  Μπαρδούκα  Κωνσταντίνο   για την  κατασκευή  χωνιών 
αλατιέρας  και   σε  βάρος των Κ.Α.  30.6671  και  εξουσιοδοτεί  την αρμόδια 
επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

72. Ψηφίζει πίστωση ποσού  850,00 € ( οκτακοσίων πενήντα ευρώ ) 
στον  Μπαρδούκα  Κωνσταντίνο   για την  μετατροπή  αντλίας 
απορριμματοφόρου  και  σε βάρος των Κ.Α. 20.6671  και εξουσιοδοτεί  την 
αρμόδια επιτροπή  να  προχωρήσει  στην ανάθεση .

73. Ψηφίζει πίστωση ποσού  204,00 € ( διακοσίων τεσσάρων  ευρώ ) 
στον  Μπαρδούκα Κωνσταντίνο  για την επισκευή του ΚΗΥ4225  και  σε 
βάρος  των  Κ.Α.  20.6671   και  εξουσιοδοτεί  την  αρμόδια  επιτροπή   να 
προχωρήσει  στην ανάθεση .

74. Ψηφίζει πίστωση ποσού  2.314,83  € ( δύο χιλιάδων τριακοσίων 
δέκα τεσσάρων ευρώ  και ογδόντα τριών λεπτών  ) στην   ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 



για την χορήγηση νέας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο Π.  Ελευθεροχώρι 
και  σε βάρος των Κ.Α. 20.6262  .

75. Ψηφίζει πίστωση ποσού  145,08  € ( εκατόν σαράντα πέντε  ευρώ 
και οκτώ λεπτών  )  στην   ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  για την χορήγηση νέας παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος στο Μετόχι Κολινδρού   και  σε βάρος των Κ.Α. 20.6262  .

76. Ψηφίζει πίστωση ποσού  409,20  € ( τετρακοσίων εννέα  ευρώ 
και είκοσι λεπτών  ) στην   Γ. & Κ. Μπόμπας Ο.Ε.  για την προμήθεια τόνερ 
για  εκτυπωτές    και   σε  βάρος  του  Κ.Α.  10.6613.02  και  εξουσιοδοτεί  το 
Δήμαρχο να προχωρήσει στην ανάθεση  .

77. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   1.341,71   €  (  χιλίων  τριακοσίων 
σαράντα ενός   ευρώ  και εβδομήντα ενός λεπτών  ) στην   Ευθυμιάδης 
Νικόλαος   για την προμήθεια τόνερ για εκτυπωτές   και  σε βάρος του Κ.Α. 
10.6613.01 και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προχωρήσει στην ανάθεση  .

78. Ψηφίζει πίστωση ποσού  390,60  € ( τριακοσίων ενενήντα  ευρώ 
και εξήντα  λεπτών  )  στον    Τσολογιάννη Νικόλαο   για την προμήθεια 
ταπέτων εισόδου  και  σε βάρος του Κ.Α. 10.7133 και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο 
να προχωρήσει στην ανάθεση  .

79. Ψηφίζει  πίστωση  ποσού   1.897,20   €  (  χιλίων  οκτακοσίων 
ενενήντα επτά   ευρώ  και είκοσι  λεπτών  ) στον   Χαραλαμπίδη Αδάμ 
για την προμήθεια επίπλων  και  σε βάρος του Κ.Α. 10.7133 και εξουσιοδοτεί το 
Δήμαρχο να προχωρήσει στην ανάθεση  .

80. Ψηφίζει πίστωση ποσού  6.200,00  € ( έξη χιλιάδων διακοσίων 
ευρώ ) στον   Γρηγοριάδη Νικ. Γεώργιο   για την τεχνική υποστήριξη υλικού 
, λογισμικού και δικτύων Η/Υ του Δήμου   και  σε βάρος του Κ.Α. 10.6266.02 
και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προχωρήσει στην ανάθεση  .

  Β.  Εξουσιοδοτεί  τον  κ.  Δήμαρχο για τη σύναψη και  υπογραφή των σχετικών 
συμφωνητικών με τους συναλλασσόμενους προμηθευτές όπου απαιτείται .

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 45/2018.

       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.              Ακριβές  αντίγραφο 
               Ο Πρόεδρος                          Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                          Ακριβές  απόσπασμα        

             Ευάγγελος Λαγδάρης              Αιγίνιο 12–04-2018



Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 7/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού 

Aριθ. απόφασης  46/2018                                Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση  ή  μη  πρακτικών  φανερού  πλειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την 
εκμίσθωση  δημοτικού καταστήματος « Παυσίλυπος » στη Δ.Κ. Κολινδρού .

 

Στο   Αιγίνιο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την 12η του  μήνα 
Απριλίου 2018  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα 
μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 3437/04-04-2018 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

              Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο  
των 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Βασιλειάδου Ξανθίππη 

Δήμαρχος 

Δ.Σ.

ως  Πρόεδρος

ως Αντιπρόεδρος 

3. Πορφυρίδης Χριστόφορος Δ.Σ. ως Μέλος 



4.

5. 

6.

Τουλούπας Νικόλαος 

Ασλανίδου Αργυρούλα

Καζάς Παναγιώτης

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Μέλος

ως μέλος

  

          Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Κακάνης Κωνσταντίνος , Δ.Σ. ως μέλος ο οποίος δεν προσήλθε αν και 
κλήθηκε νόμιμα

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

 Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 2ο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την αριθ. 27/2018 απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής  & την αριθ. 285/2017   απόφαση του Δ.Σ.  σύμφωνα με την 
οποία  καθορίστηκαν οι  όροι  της δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού 
καταστήματος Παυσίλυπος  στην Δ.Κ. Κολινδρού , που βρίσκεται σε δημοτική έκταση 
της Δ.Κ. Κολινδρού περίπου 2.950 τ.μ. και καλύπτει 257,87 τ.μ. της  εν λόγω έκτασης 
. 

  Στις 27-03-2018   ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενεργήθηκε  η  δημοπρασία 
ενώπιον  της  αρμόδιας  επιτροπής  στην  οποία  αναδείχθηκε  πλειοδότης  ο  κ. 
Γρηγοριάδης  Αθανάσιος   του  Παναγιώτη   κάτοικος   Κολινδρού   με  προσφορά 
μηνιαίου  μισθώματος το ποσό των 360,00 € .

Στη συνέχεια κατέθεσε το πρακτικό της δημοπρασίας  που πραγματοποιήθηκε 
στις 27-03-2018  και κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά με την έγκρισή τους.

    Η  Ο.Ε. ύστερα από διαλογική συζήτηση πάνω στο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη 
τα πρακτικά της δημοπρασίας , την αριθ. 27/2018 απόφασης της Ο.Ε. ακολούθησε 
διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 
περιπτ’ Ε’ του Ν.3852/2010 των άρθρων 103 & 192 του ν. 3463/2006 , τις σχετικές 
διατάξεις του Π.Δ. 270/81 , την αριθ. 285/2017 απόφαση του Δ.Σ.  

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α

          Α.   Εγκρίνει το πρακτικό του φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού   που έγινε στις 
27-03-2018  για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος Παυσίλυπος στη 
Δ.Κ. Κολινδρού    ,  σύμφωνα με τους όρους που καταρτίσθηκαν με την αριθ. 
27/2018 απόφαση της Ο.Ε.  και την  αριθ. 287/2017  απόφαση  του Δ.Σ. και από 



τις οποίες αναδείχθηκε μειοδότης ο κ. Γρηγοριάδης Αθανάσιος του Παναγιώτη 
κάτοικος Κολινδρού με προσφορά μηνιαίου μισθώματος 360,00 €  .

Β.  Εξουσιοδοτεί  τον  κ.  Δήμαρχο  για  τη  σύναψη  και  υπογραφή  του  σχετικού 
συμφωνητικού  . 

   Γ.   Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της διακήρυξης που καταρτίσθηκαν με την αριθ.  
27/2018  απόφαση της Ο.Ε . 

                                            Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 46/2018.

                      Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
              Ακριβές αντίγραφο 
                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                       Ακριβές  απόσπασμα        

             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο 12– 04 – 2018        

A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 7/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  47/2018                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση  ή  μη  του  πρακτικού  διεξαγωγής  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης λόγω έκτακτης ανάγκης  για 
την  εκτέλεση  της  προμήθειας   με  τίτλο  :  «Προμήθεια  και  μεταφορά 
αμμοχάλικων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών   ». 

     

Στο   Αιγίνιο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την 12η του  μήνα 
Απριλίου 2018  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα 
μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 3437/04-04-2018 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 7 
μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη



Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Βασιλειάδου Ξανθίππη 

Δήμαρχος 

Δ.Σ.

ως  Πρόεδρος

ως Αντιπρόεδρος 

3.

4.

5. 

6.

Πορφυρίδης Χριστόφορος

Τουλούπας Νικόλαος 

Ασλανίδου Αργυρούλα

Καζάς Παναγιώτης

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Μέλος 

ως Μέλος

ως μέλος

  

          Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Κακάνης Κωνσταντίνος , Δ.Σ. ως μέλος ο οποίος δεν προσήλθε αν και 
κλήθηκε νόμιμα

     Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος το  3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Ο.Ε. την αριθ. 35/2018  απόφαση της Ο.Ε. σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η 
διεξαγωγή διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης 
για  την  εκτέλεση   της  προμήθειας  με  τίτλο  :  «  Προμήθεια  και  μεταφορά 
αμμοχάλικων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών »  σύμφωνα με την 
αριθ. 5/2018  μελέτη της Τ.Υ.Δ.Π.Κ . 

Η  διαδικασία  εκτελέστηκε  κατόπιν  της  υπ’  αιρθ.  2692/13-03-2018 
πρόσκλησης του Δημάρχου προς την εταιρεία με την επωνυμία  Δένης Αθανάσιος & 
Σια  Ε.Ε.   ,  με  έδρα  το  Αιγίνιο  για  την  υποβολή  προσφοράς  .  Η  διαδικασία  της 
διαπραγμάτευσης είχε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  την  26-03-
2018 και ώρα 11.00 π.μ.  . 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. θέτει υπόψη των μελών της το πρακτικό της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης  που έγινε στις 26-03-2018 ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 
σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης ανεδείχθη η εταιρεία με την επωνυμία 
Δένης Αθανάσιος & Σια Ε.Ε.   με έδρα το Αιγίνιο   και με συνολική προσφερόμενη 
τιμή 29.388,45 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .



Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για την έγκριση ή μη του 
πρακτικού της διαδικασίας διαπραγμάτευσης .

Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν γνώση της εισήγησης του Προέδρου καθώς 
και  του  πρακτικού  της  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  ,  ακολούθησε  διαλογική 
συζήτηση και έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 
και τα άρθρα 26 και 32 του Ν.4412/2016 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
1. Εγκρίνει  το πρακτικό της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη 
δημοσίευση  προκήρυξης  για  την  προμήθεια  με  τίτλο:  «Προμήθεια  και 
μεταφορά αμμοχάλικων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών » για 
το οποίο ανεδείχθη προσωρινός μειοδότης η   εταιρεία με την επωνυμία  Δένης 
Αθανάσιος & Σια Ε.Ε.   με έδρα το Αιγίνιο  και με συνολική προσφερόμενη τιμή 
29.388,45 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .
2. Κατακυρώνει  και  αναθέτει  την  προμήθεια   με  τίτλο  :  «Προμήθεια  και 
μεταφορά  αμμοχάλικων  για  την  αντιμετώπιση  εκτάκτων  αναγκών  » 
στην εταιρεία με την επωνυμία   Δένης Αθανάσιος & Σια Ε.Ε. με έδρα το  Αιγίνιο  
και με συνολική προσφερόμενη τιμή 29.388,45 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ .
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Λαγδάρη Ευάγγελο για τη σύναψη και υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο της προμήθειας Δένη Αθανάσιο & Σια Ε.Ε. 
με έδρα το Αιγίνιο .
4. Η  σχετική  πίστωση  έχει  ψηφισθεί  με  την  αριθ.  35/2018   απόφαση  της 
Οικονομικής  Επιτροπής  σε  βάρος  του  Κ.Α.  30.6662.08   του  προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018 .
5. Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η αριθ. 151/2018 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 47/2018.

                          Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.

                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                       Ακριβές  απόσπασμα        

               Ευάγγελος Λαγδάρης               Αιγίνιο 12– 04 – 2018        



A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 7/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  48/2018                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση  ή  μη  του  πρακτικού  διεξαγωγής  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης λόγω έκτακτης ανάγκης  για 
την  εκτέλεση  της  εργασίας   με  τίτλο  :  «Εργασίες  καθαρισμού  ρεμάτων 
Δήμου Πύδνας Κολινδρού λόγω έκτακτης ανάγκης   ». 

     

Στο   Αιγίνιο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την 12η του  μήνα 
Απριλίου 2018  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα 
μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 3437/04-04-2018 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .



Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 7 
μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Βασιλειάδου Ξανθίππη 

Δήμαρχος 

Δ.Σ.

ως  Πρόεδρος

ως Αντιπρόεδρος 

3.

4.

5. 

6.

Πορφυρίδης Χριστόφορος

Τουλούπας Νικόλαος 

Ασλανίδου Αργυρούλα

Καζάς Παναγιώτης

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Μέλος 

ως Μέλος

ως μέλος

  

          Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Κακάνης Κωνσταντίνος , Δ.Σ. ως μέλος ο οποίος δεν προσήλθε αν και 
κλήθηκε νόμιμα

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .      

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος το  4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Ο.Ε. την αριθ. 36/2018  απόφαση της Ο.Ε. σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η 
διεξαγωγή διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης 
για  την εκτέλεση  της εργασίας με  τίτλο :  « Εργασίες καθαρισμού ρεμάτων 
Δήμου Πύδνας Κολινδρού λόγω έκτακτης ανάγκης  » σύμφωνα με την αριθ. 
6/2018  μελέτη της Τ.Υ.Δ.Π.Κ . 

Η  διαδικασία  εκτελέστηκε  κατόπιν  της  υπ’  αιρθ.  2693/13-03-2018 
πρόσκλησης του Δημάρχου προς την εταιρεία με την επωνυμία  Χρ. Τσαλιγόπουλος & 
Σια Ε.Ε.  , με έδρα τη Θεσσαλονίκη για την υποβολή προσφοράς . Η διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης είχε καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών  την  26-03-
2018 και ώρα 12.00 το μεσημέρι  . 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. θέτει υπόψη των μελών της το πρακτικό της διαδικασίας 
διαπραγμάτευσης  που έγινε στις 26-03-2018 ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού 
σύμφωνα με το οποίο προσωρινός μειοδότης ανεδείχθη η εταιρεία με την επωνυμία 



Χρ.  Τσαλιγόπουλος  &  Σια  Ε.Ε. ,  με  έδρα  τη  Θεσσαλονίκη   και  με  συνολική 
προσφερόμενη τιμή 29.512,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για την έγκριση ή μη του 
πρακτικού της διαδικασίας διαπραγμάτευσης .

Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν γνώση της εισήγησης του Προέδρου καθώς 
και  του  πρακτικού  της  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  ,  ακολούθησε  διαλογική 
συζήτηση και έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 
και τα άρθρα 26 και 32 του Ν.4412/2016 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
1. Εγκρίνει  το  πρακτικό  της  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  χωρίς  προηγούμενη 

δημοσίευση προκήρυξης για την εργασία  με τίτλο:  « Εργασίες καθαρισμού 
ρεμάτων Δήμου Πύδνας Κολινδρού λόγω έκτακτης ανάγκης  »  για το 
οποίο  ανεδείχθη  προσωρινός  μειοδότης  η    εταιρεία  με  την  επωνυμία   Χρ. 
Τσαλιγόπουλος  &  Σια  Ε.Ε.   με  έδρα  τη  Θεσσαλονίκη   και  με  συνολική 
προσφερόμενη τιμή 29.512,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

2. Κατακυρώνει και αναθέτει την προμήθεια  με τίτλο : « Εργασίες καθαρισμού 
ρεμάτων Δήμου Πύδνας Κολινδρού λόγω έκτακτης ανάγκης  »  στην 
εταιρεία  με  την  επωνυμία    Χρ.  Τσαλιγόπουλος  &  Σια  Ε.Ε.  με  έδρα  τη 
Θεσσαλονίκη  και  με  συνολική  προσφερόμενη  τιμή  29.512,00  € 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Λαγδάρη Ευάγγελο για τη σύναψη και υπογραφή 
της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο της εργασίας  Χρ. Τσαλιγόπουλος & 
Σια Ε.Ε.  με έδρα τη Θεσσαλονίκη  .

4. Η  σχετική  πίστωση  έχει  ψηφισθεί  με  την  αριθ.  36/2018   απόφαση  της 
Οικονομικής  Επιτροπής  σε  βάρος  του Κ.Α.  30.6262.01   του  προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018 .

5. Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η αριθ.  152/2018 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 48/2018.

                          Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.

                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                       Ακριβές  απόσπασμα        

               Ευάγγελος Λαγδάρης               Αιγίνιο 12– 04 – 2018        



A  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ. 7/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  49/2018                   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση ή μη των πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής διαδικασίας μέσω του 
ΕΣΗΔΗΣ   για  την  επιλογή  αναδόχου  εκτέλεσης   του  έργου  με  τίτλο  : 
«Αποκατάσταση  ζημιών  και  καταστροφών  στις  υποδομές  του  Δήμου 
Πύδνας Κολινδρού λόγω έντονων χιονοπτώσεων έτους 2017 .  ( β’ φάση ) 
». 

     

Στο   Αιγίνιο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την 12η του  μήνα 
Απριλίου 2018  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα 



μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 3437/04-04-2018 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Βασιλειάδου Ξανθίππη 

Δήμαρχος 

Δ.Σ.

ως  Πρόεδρος

ως Αντιπρόεδρος 

3.

4.

5. 

6.

Πορφυρίδης Χριστόφορος

Τουλούπας Νικόλαος 

Ασλανίδου Αργυρούλα

Καζάς Παναγιώτης

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Μέλος 

ως Μέλος

ως μέλος

  

          Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Κακάνης Κωνσταντίνος , Δ.Σ. ως μέλος ο οποίος δεν προσήλθε αν και 
κλήθηκε νόμιμα

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος το  5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Ο.Ε. την αριθ. 22/2018   απόφαση της Ο.Ε. σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε 
η  δημοπράτηση  μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ   με  ανοικτό  διαγωνισμό  του  έργου:  « 
Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών στις υποδομές του Δήμου Πύδνας 
Κολινδρού λόγω έντονων χιονοπτώσεων έτους 2017 ( β’ φάση )  » σύμφωνα 
με την αριθ. 2/2018  μελέτη της Τ.Υ.Δ.Π.Κ . Η διακήρυξη του έργου  δημοσιεύτηκε 
στον Ελληνικό Τύπο . 

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 23  Μαρτίου 
2018  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 15.00μ.μ.  και  ως ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης  των προσφορών ορίσθηκε η 29 Μαρτίου 2018 ημέρα Πέμπτη και 
ώρα 13.00 μ.μ. από την  Επιτροπής Διεξαγωγής  Διαγωνισμών . 



Ο  Πρόεδρος  της  Ο.Ε.  θέτει  υπόψη  των  μελών  της  το  πρακτικό  του 
διαγωνισμού που συντάχθηκε  στις  29-03-2018 από την  Επιτροπής  Διεξαγωγής 
Διαγωνισμών  σύμφωνα  με  το  οποίο  προσωρινός  μειοδότης  ανεδείχθη  η  εταιρεία 
Βελιτσιάνος  Δ. – Αλεξίου Η. Ε.Ε.    με έδρα την  Κατερίνη  με ποσοστό έκπτωσης 
44,51  % επί των τιμών του τιμολογίου προϋπολογισμού της μελέτης.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. για την έγκριση ή μη των 
πρακτικών δημοπρασίας.

Τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν γνώση της εισήγησης του Προέδρου καθώς 
και του πρακτικού δημοπρασίας, ακολούθησε διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη 
τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 του ν.3852/2010 , Ν.4412/2016 , Π.Δ. 609/85, 
Π.Δ. 218/99 και Π.Δ. 171/87 & το Ν. 1418/84 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
1.  Εγκρίνει το πρακτικό της δημοπρασίας  του έργου:  «Αποκατάσταση ζημιών 

και καταστροφών στις υποδομές του Δήμου Πύδνας Κολινδρού λόγω 
έντονων χιονοπτώσεων έτους 2017  ( β’ φάση ) » για το οποίο ανεδείχθη 
προσωρινός μειοδότης η εταιρεία με την επωνυμία   Βελιτσιάνος  Δ. – Αλεξίου 
Η. Ε.Ε.    ( Α.Μ. 28727 )  με έδρα την  Κατερίνη  με ποσοστό έκπτωσης 
44,51 % επί των τιμών του τιμολογίου προϋπολογισμού της μελέτης .

2. Να  κληθεί  ο  προσωρινός  μειοδότης  να  προσκομίσει  τα  απαραίτητα 
δικαιολογητικά σύμφωνα με τη διακήρυξη . 

6. Η  σχετική  πίστωση  έχει  ψηφισθεί  με  την  αριθ.  22/2018  απόφαση  της 
Οικονομικής  Επιτροπής  σε  βάρος  του  Κ.Α.  30.7331.02   του  προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2018 .
7. Για την εν λόγω δαπάνη έχει εκδοθεί η αριθ. 111/2018 απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 49/2018.

              Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.
                  Ο Πρόεδρος                           Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                       Ακριβές  απόσπασμα        

             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο 12– 04 – 2018        



Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  7/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Aριθ. απόφασης  50/2018                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

Έγκριση  ή  μη  του  πρώτου  πρακτικού  του  συνοπτικού  μειοδοτικού 
διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο :  « Προμήθεια τροφίμων ( είδη 
αρτοποιείου )  για  το  Δήμο Πύδνας Κολινδρού ,  το  ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ Δήμου 
Πύδνας Κολινδρού και τη ΔΗΚΟΙΝΕ Δήμου Πύδνας Κολινδρού έτους 2018 
».

      



Στο   Αιγίνιο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την 12η του  μήνα 
Απριλίου 2018  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθαν σε συνεδρίαση τα 
μέλη  της  Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 3437/04-04-2018 
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε 
μέλος σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Βασιλειάδου Ξανθίππη 

Δήμαρχος 

Δ.Σ.

ως  Πρόεδρος

ως Αντιπρόεδρος 

3.

4.

5. 

6.

Πορφυρίδης Χριστόφορος

Τουλούπας Νικόλαος 

Ασλανίδου Αργυρούλα

Καζάς Παναγιώτης

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Μέλος 

ως Μέλος

ως μέλος

  

          Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Κακάνης Κωνσταντίνος , Δ.Σ. ως μέλος ο οποίος δεν προσήλθε αν και κλήθηκε 
νόμιμα

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .

        Ο  Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος το  6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 

Ο.Ε. τα παρακάτω : 

   Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 ε του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή «Με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει 



τη  διακήρυξη,  διεξάγει  και  κατακυρώνει  όλες  τις  δημοπρασίες  σύμφωνα  με  την 

κείμενη  νομοθεσία.  Για  τη  διεξαγωγή  των  δημοπρασιών  και  την  αξιολόγηση  των 
προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους 

υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»

  Βάσει  της  43/2018   αποφάσεως  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  την  οποία 

εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης του 
συνοπτικού  διαγωνισμού  για  την  προμήθεια  με  τίτλο   «Προμήθεια  τροφίμων 
(  είδη  αρτοποιείου  )  για  το  Δήμο  Πύδνας  Κολινδρού  ,  το  ΔΗΦΟΠΑΠΟΥ 
Δήμου Πύδνας Κολινδρού και τη ΔΗΚΟΙΝΕ Δήμου Πύδνας Κολινδρού έτους 
2018  »,  εκδόθηκε  από  το  Δήμαρχο  η  διακήρυξη  του  διαγωνισμού,  η  οποία 
αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ (ΑΔΑΜ 18PROC002813341) .

  Συνολικά έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό ένας  ( 1 )  συμμετέχοντας ο οποίος  έγινε 
δεκτός  , όπως αναφέρεται στο  από 29-03-2018  πρακτικό της επιτροπής διενέργειας 

του διαγωνισμού.

  Η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθ. 142/2017 

Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, γνωμοδότησε με το από 29-03-2018  πρακτικό 
αξιολόγησης προς την οικονομική επιτροπή για την ανάδειξη της Δένης Αθανασίος 
& Σια Ε.Ε. , με έδρα το Αιγίνιο   ως προσωρινού αναδόχου του διαγωνισμού  για τα 
παρακάτω : 

Α)  τα είδη αρτοποιείου του Δήμου για όλες τις Δημοτικές Ενότητες , Β) τα είδη 
αρτοποιείου της ΔΗΚΟΙΝΕ για όλες τις Δημοτικές Ενότητες και  Γ) τα είδη διότι η 

προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 
τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.  

  Ύστερα από τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, η Οικονομική 
Επιτροπή καλείται να εγκρίνει το ανωτέρω πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού. 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:

1) τις διατάξεις του Ν.4412/2016

2) τους όρους της υπ΄αριθ.2847/16-03-2018  διακήρυξης

3) την από 29-03-2018  γνωμοδότηση της επιτροπής διαγωνισμού

4) τις προσφορές που υποβλήθηκαν και τα λοιπά στοιχεία του φακέλου



Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι      Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α

   Την έγκριση του από 29-03-2018  Πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού και την 

ανάδειξη 

1)  Της  Δένης Αθανασίος  & Σια  Ε.Ε.  ,  με  έδρα  το Αιγίνιο   ως  προσωρινού 

αναδόχου του διαγωνισμού  για τα παρακάτω : 

  Α)  τα είδη αρτοποιείου του Δήμου για όλες τις Δημοτικές Ενότητες , Β) τα είδη 

αρτοποιείου της ΔΗΚΟΙΝΕ για όλες τις Δημοτικές Ενότητες και  Γ) τα είδη διότι η 
προσφορά που υπέβαλε κρίθηκε πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και 

τις τεχνικές προδιαγραφές και προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή.  

2) Να κληθεί ο προσωρινός μειοδότης από την αρμόδια επιτροπή να προσκομίσει όλα 

τα  απαραίτητα  βάση  της  διακήρυξης  δικαιολογητικά  για  την  κατακύρωση  του 
διαγωνισμού .

         Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 50 /2018.

       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται. 
                Ο Πρόεδρος                             Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                        Ακριβές  απόσπασμα        

             Ευάγγελος Λαγδάρης           Αιγίνιο  12– 04 – 2018        

Α Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α
Από το πρακτικό της αριθ.  7/2018

τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Πύδνας - Κολινδρού

Έγκριση  της  μελέτης  έγκριση   της  διαδικασίας  διαπραγμάτευσης  χωρίς 
προηγούμενη  προκήρυξη  δημοσίευσης  για  την  ανάθεση  εκτέλεσης   της 
εργασίας    με  τίτλο   «Εργασίες  συντήρησης  σχολικών  κτιρίων  λόγω 
έκτακτης ανάγκης »   και ψήφιση σχετικής πίστωσης .

Aριθ. απόφασης  51/2018                        Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η



     

    Στο  Αιγίνιο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 12η του μήνα Απριλίου 
2018  ημέρα   Πέμπτη  και ώρα 9.30 π.μ.  συνήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της 
Οικονομικής   Επιτροπής  ύστερα  από  την  αριθ. 3437/04-04-2018 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής που δόθηκε σε κάθε μέλος 
σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 .

       Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο των 
7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη

Π  Α  Ρ  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ

1.

2.

Λαγδάρης Ευάγγελος 

Βασιλειάδου Ξανθίππη 

Δήμαρχος 

Δ.Σ.

ως  Πρόεδρος

ως Αντιπρόεδρος 

3.

4.

5. 

6.

Πορφυρίδης Χριστόφορος

Τουλούπας Νικόλαος 

Ασλανίδου Αργυρούλα

Καζάς Παναγιώτης

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

Δ.Σ.

ως Μέλος 

ως Μέλος 

ως Μέλος

ως μέλος

  

          Α  Π  Ο  Ν  Τ  Ε  Σ 

1) Κακάνης Κωνσταντίνος , Δ.Σ. ως μέλος ο οποίος δεν προσήλθε αν και 
κλήθηκε νόμιμα

          Στη συνεδρίαση παρέστη και η κ. Πατσιούρα Παγώνα υπάλληλος του Δήμου 
Πύδνας – Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών .



  Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  και 
εισηγούμενος  το  7ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης δίνει το λόγο στον Προϊστάμενο 
του  Τμήματος  Τεχνικών  έργων  ο  οποίος  θέτει  υπόψη  των  μελών  τις  Ο.Ε.  τα 
παρακάτω  :  

          1. ΓΕΝΙΚΑ

    Η  παρούσα  μελέτη  αφορά  εργασία   που  θα  πραγματοποιηθεί  για  την 
αποκατάσταση  ζημιών  που  προκλήθηκαν  από  τα  έντονα  καιρικά  φαινόμενα  του 

Νοεμβρίου έτους 2017 στις Τ.Κ. του Δήμου Πύδνας-Κολινδρού Νομού Πιερίας.

   Από τις 15-11-2017 έως τις 17-11-2017 παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα ακραία καιρικά 

φαινόμενα  σε  όλες  τις  Τοπικές  Κοινότητες  του  Δήμου  μας  (που  περιελάμβαναν 
έντονες  βροχοπτώσεις  και  πλημμύρες)  τα  οποία  δημιούργησαν  πληθώρα 

προβλημάτων στα δίκτυα και εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, στο οδικό 
δίκτυο, στις κτιριακές εγκαταστάσεις αλλά και στα περιμετρικά ρέματα του Δήμου 

Πύδνας  –  Κολινδρού.  Για  τον  λόγο  αυτό  εξάλλου  εκδόθηκαν  και  οι  αρ.  πρωτ.: 
ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017 και  ΚΡΞ/499653(3658)24-11-2017 ορθή επανάληψη 

αυτής αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί κήρυξης όλων των 
Δήμων  της  Π.Ε.  Πιερίας  σε  Κατάσταση  Έκτακτης  Ανάγκης  Πολιτικής  Προστασίας 

λόγω  έντονων  καιρικών  φαινομένων  (έντονες  βροχοπτώσεις,  πλημμύρες, 
κατολισθήσεις κλπ) , με ισχύ έως τις 15-01-2018 . Η ισχύς αυτή παρατάθηκε με την 

αριθ. πρωτ: ΚΡΞ/24293( 146 ) /15-01-2018 απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 
Μακεδονίας έως 15-07-2018 .

   Ειδικότερα με τη μελέτη αυτή πρόκειται να πραγματοποιηθούν επείγουσες εργασίες 
για  την  αποκατάσταση των ζημιών  που προκλήθηκαν  στον  αύλειο  χώρο  του 1ου 

Δημοτικού Σχολείου Αιγινίου .

Το οικόπεδο στο οποίο βρίσκεται το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αιγινίου είχε παρουσιάσει 

κατολισθητικά  φαινόμενα μικρής κλίμακας τα οποία  είχαν αντιμετωπιστεί  από το 
Δήμο . Η πολύ ισχυρή βροχόπτωση από 15-11 ως 17-11-2017 επιδείνωσε πολύ την 

κατάσταση καθιστώντας επιτακτική την ανάγκη για άμεση επέμβαση .

 Αυτή τη στιγμή λόγω εισροής υδάτων στη βάση έδρασης έχει υποστεί καθίζηση ο 

αύλειος  χώρος στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αιγινίου . Ειδικότερα το δάπεδο που είναι 
από ασφαλτική στρώση διαρρήχτηκε και αποκολλήθηκε και το υλικό οδοστρωσίας 

έχει παρασυρθεί από ύδατα που εισήλθαν κάτω και μέσα από αυτό . Αυτό έχει ως 
αποτέλεσμα οι μαθητές του σχολείου να μην μπορούν να παίζουν και να αθλούνται 



με ασφάλεια λόγω των λακκουβών και τω ρηγματώσεων του ασφαλτοστρωμένου 

δαπέδου . προκειμένου λοιπόν να διασφαλισθεί ότι το φαινόμενο δεν θα συνεχιστεί 
είναι επιτακτική η άμεση αποκατάσταση των φθορών αυτών . 

         2. ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

η παρ. 6 του άρθρου 26 του Ν. 4412/2016 όπου προβλέπεται: «Στις 

ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 32, οι 
αναθέτουσες αρχές μπορεί να προσφεύγουν σε διαδικασία με διαπραγμάτευση 

χωρίς προηγούμενη δημοσίευση ή διαγωνισμό.»
η παρ.2 περ. γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 όπου προβλέπεται: «Η 

διαδικασία  με  διαπραγμάτευση  χωρίς  προηγούμενη  δημοσίευση  μπορεί  να 
χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε 

οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:
γ)  στο  μέτρο  που  είναι  απολύτως  απαραίτητο,  εάν  λόγω  κατεπείγουσας 

ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν 
είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 

κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που 
επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας 

ανάγκης  δεν  πρέπει  σε  καμία  περίπτωση  να  απορρέουν  από  δική  τους 
ευθύνη».

του  άρθρου  72  παρ.  1  δ  του  Ν.  3852/2010,  όπου  προβλέπεται  η 
Οικονομική  Επιτροπή, εφόσον  συντρέχει  εξαιρετικά  επείγουσα  περίπτωση 

«αποφασίζει  αιτιολογημένα  και  για  τις  περιπτώσεις  απευθείας  ανάθεσης 
προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων 

σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις»
Η  αρ.  πρωτ.:  ΚΡΞ/488947(3554)/20-11-2017 και  η 

ΚΡΞ/499653(3658)24-11-2017 ορθή επανάληψη αυτής αποφάσεις του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

Το γεγονός η πιο πάνω απόφαση ίσχυε έως 15-01-2018 και η ισχύς αυτή 
παρατάθηκε με την αρ. πρωτ.:  ΚΡΞ/24293(146)/15-01-2018 απόφαση 

του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας έως τις 15-07-2018.
Η  αρ. 9/2018 μελέτη της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολ/μίας/ΤΤΕ του Δήμου Πύδνας – 

Κολινδρού
Η ανάγκη υλοποίησης της προμήθειας  προς όφελος των πολιτών και  του 

δημοσίου συμφέροντος



ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1.   Την έγκριση της αριθ. 9/2018 μελέτης της Διεύθυνσης   Τεχνικών Υπηρεσιών και 

Πολεοδομίας  του  Δήμου  Πύδνας  Κολινδρού  με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  όπως 
ακριβώς αναλύονται στην ανωτέρω μελέτη .             

2.   Την  ανάθεση   για  την  εκτέλεση  της  εργασίας    με  τίτλο:  «  Εργασίες 
συντήρησης  σχολικών  κτιρίων  λόγω  έκτακτης  ανάγκης  »  συνολικού 

προϋπολογισμού  30.000,00  € με  ΦΠΑ  με  την  διαδικασία  της  διαπραγμάτευσης 
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης λόγω έκτακτης ανάγκης, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010 και του άρθρου 32 παρ. 2γ. του 
Ν. 4412/2016

3.  Την  αποστολή  πρόσκλησης  για  υποβολή  προσφοράς  στην  εταιρεία  με  την 
επωνυμία Στεφανίδης Στέφανος & Σια Ε.Ε.   , με έδρα την Κατερίνη  και  Α.Φ.Μ. . 

998333233.

4. Τον καθορισμό των ειδικών όρων της διαδικασίας ανάθεσης ως εξής:

Ειδικοί όροι της διαδικασίας ανάθεσης

1. Στον υποψήφιο ανάδοχο θα σταλεί πρόσκληση, για να υποβάλει σε συγκεκριμένη 

ημέρα και ώρα, την προσφορά του που θα συνίσταται:

α) Από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος θα περιέχει:

1. Εγγύηση συμμετοχής ποσού #484,00#ευρώ 

2.  Δικαιολογητικά  συμμετοχής  (αποδεικτικά  μέσα)  όπως  αναλυτικότερα  στην 

πρόσκληση θα ορίζονται.

β)  Από  τον  φάκελο  της  οικονομικής  προσφοράς που  περιέχει  την  οικονομική 

προσφορά του.

Σε περίπτωση έλλειψης κάποιων δικαιολογητικών, δύναται να προσκομιστούν ύστερα 

από πρόσκληση της υπηρεσίας.

Η  παραλαβή,  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  γίνει  από  την 

Επιτροπή Διαγωνισμού η δε επικύρωση και ανάθεση θα γίνει επίσης με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής.



Η ανωτέρω επιτροπή θα διενεργήσει όλα τα στάδια της διαδικασίας (αποσφράγιση και 

έλεγχο  δικαιολογητικών,  τεχνικές  προσφορές,  και  στη  συνέχεια  αποσφράγιση  και 
έλεγχο  οικονομικής  προσφοράς,  εισήγηση  για  ανάθεση).  Τα  ανωτέρω  στάδια 

μπορούν να γίνουν όλα την ίδια ημέρα κατά την κρίση της επιτροπής.

Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος,  υποχρεούται  να  προσκομίσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,  σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού ποσού 
πλην Φ.Π.Α.

     Στη συνέχεια κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής   Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά .

  Τα  μέλη  της  Οικονομικής  Επιτροπής  λαμβάνοντας  υπόψη  τα  ανωτέρω  και  τις 
σχετικές διατάξεις άρθρου 72 του Ν.3852/2010 , τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 
32 του Ν. 4412/2016 και την αριθ. 9/2018 μελέτη

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι       Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α

1. Την έγκριση της αριθ. 9/2018 μελέτης της Διεύθυνσης   Τεχνικών Υπηρεσιών 
και Πολεοδομίας του Δήμου Πύδνας Κολινδρού με τις τεχνικές προδιαγραφές 
όπως ακριβώς αναλύονται στην ανωτέρω μελέτη .

2. Την  ανάθεση   για  την  εκτέλεση  της  εργασίας   με  τίτλο:  «  Εργασίες 

συντήρησης σχολικών κτιρίων λόγω έκτακτης ανάγκης  »  συνολικού 

προϋπολογισμού  30.000,00  € με  ΦΠΑ.  με  την  διαδικασία  της 
διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης λόγω έκτακτης 

ανάγκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ Ν. 3852/2010 και 
του άρθρου 32 παρ. 2γ. του Ν. 4412/2016

3. Την  αποστολή  πρόσκλησης  για  υποβολή  προσφοράς  στην  εταιρεία  με  την 

επωνυμία  Στεφανίδης Στέφανος & Σια Ε.Ε.   ,  με έδρα την Κατερίνη  και 

Α.Φ.Μ. . 998333233 .

4. Ψηφίζει   και  διαθέτει  σχετική  πίστωση  ποσού  30.000,00  € 
συμπεριλαμβανομένου  του  ΦΠΑ  σε  βάρος  του  Κ.Α.  70.6262.01  του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018  . Για την συγκεκριμένη δαπάνη έχει 
εκδοθεί η αριθ. 250/2018 βεβαίωση ύπαρξης πίστωσης από την Προϊσταμένη 
της Οικονομικής Υπηρεσίας και θα αναρτηθεί στη διαύγεια η σχετική απόφαση 
ανάληψης υποχρέωσης .



5. Καθορίζει τους ειδικούς όρους της διαδικασίας ανάθεσης ως εξής : 

  Στον υποψήφιο ανάδοχο θα σταλεί πρόσκληση, για να υποβάλει σε συγκεκριμένη 
ημέρα και ώρα, την προσφορά του που θα συνίσταται:

α) Από τον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής ο οποίος θα περιέχει:

1. Εγγύηση συμμετοχής ποσού #484,00#ευρώ 

2.  Δικαιολογητικά  συμμετοχής  (αποδεικτικά  μέσα)  όπως  αναλυτικότερα  στην 
πρόσκληση θα ορίζονται.

β)  Από  τον  φάκελο  της  οικονομικής  προσφοράς που  περιέχει  την  οικονομική 
προσφορά .

 Σε περίπτωση έλλειψης κάποιων δικαιολογητικών, δύναται να προσκομιστούν ύστερα 
από πρόσκληση της υπηρεσίας.

Η  παραλαβή,  αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  των  προσφορών  θα  γίνει  από  την 
Επιτροπή Διαγωνισμού η δε επικύρωση και ανάθεση θα γίνει επίσης με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής.

Η ανωτέρω επιτροπή θα διενεργήσει όλα τα στάδια της διαδικασίας (αποσφράγιση και 

έλεγχο  δικαιολογητικών,  τεχνικές  προσφορές,  και  στη  συνέχεια  αποσφράγιση  και 
έλεγχο  οικονομικής  προσφοράς,  εισήγηση  για  ανάθεση).  Τα  ανωτέρω  στάδια 

μπορούν να γίνουν όλα την ίδια ημέρα κατά την κρίση της επιτροπής.

Κατά  την  υπογραφή  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος,  υποχρεούται  να  προσκομίσει 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης,  σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού ποσού 
πλην Φ.Π.Α.

   Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 51/2018.

       Αφού γράφτηκε και διαβάστηκε υπογράφεται.              Ακριβές  αντίγραφο 
               Ο Πρόεδρος                          Υπογραφές                Τα Μέλη
                                                          Ακριβές  απόσπασμα        

             Ευάγγελος Λαγδάρης              Αιγίνιο 12–04-2018
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