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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η/9-2-2007 

 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 3η 

 

 

Της 9ης  Φεβρουαρίου 2007 

 

 

Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 21:00 το βράδυ  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Κάλλιος Κων/νος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Ζαπάρας Στέργιος (Γραμματέας Δ.Σ.) 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Βέρρου Σουλτάνα  

Γαλάνης Στέργιος 

Γούνας Γεώργιος  

Δάγκος Γεώργιος 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

Ικιούζης Στέφανος 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας  

Κουλουφάκος Αντώνιος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

Παπαδόπουλος Χρήστος  

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαμπάνης Μιχαήλ  

Σαντοριναίος Ευάγγελος  

Σαουλίδης Στυλιανός  

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών  

Σωτηριάδης Δημήτριος  

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Αγγελίδης Πέτρος. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Προσαρμογή Συστατικής Πράξης προς τις διατάξεις του άρθρου 239 του Ν. 

3463/206 (Δ.Κ.Κ.) των Ν.Π. με την επωνυμία:  

 α) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Σερρών,  

 β) Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας.  

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου στο Α’ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ.   

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση προϋπολογισμών έτους 2007 Νομικών Προσώπων και Δημοτικών 

Επιχειρήσεων του Δήμου.  

 

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, για την Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής 

Προβολής (Ν.Ε.Τ.Π.). 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση επιτροπής λειτουργίας Ταμείου Αλληλοβοηθείας.  

 

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής Ταμείου Αλληλοβοηθείας.  

 

ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση επιτροπής χορήγησης πιστοποιητικών Κτηματολογίου του Δ.Δ. 

Ελαιώνα και του συν/σμού Ξηροτόπου. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πιστωτικού 

ιδρύματος προς κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Μετακίνηση στο Βελίκο Τύρνοβο αντιπροσωπείας του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων. 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών έτους 2006. 

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου. 

 

ΘΕΜΑ 14ο: Ψήφιση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 

2007:  

 α) προς εκτέλεση προμηθειών με απ’ ευθείας ανάθεση και  

 β) για διαφημίσεις – δημοσιεύσεις.   

 

ΘΕΜΑ 15ο: Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής για την προμήθεια καυσίμων.  
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ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση συνέχισης προμηθειών:  

 α) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θεατρικού φωτισμού και 

οπτικοακουστικών συστημάτων κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ, 

 β) Ειδών ατομικής προστασίας έτους 2006, 

 γ) Γάλακτος έτους 2006, 

 δ) Πινακίδων πληροφοριακής σήμανσης,  

 ε) Υπερκατασκευής πλύσης κάδου απορριμμάτων,  

 στ) Πλαστικών σάκων απορριμμάτων,  

 ζ) Κυρίως σώματος υπερκατασκευής απορριμματοφόρου,  

 η) Χριστουγεννιάτικου εορταστικού φωτισμού,  

 θ) Ανταλλακτικών και εξοπλισμού παιδικών χαρών και  

 ι) Υλικών για τον ηλεκτροφωτισμό πάρκου στον Άγιο Ιωάννη. 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση καταβολής δόσης για την Α’ φάση της μελέτης με τίτλο: ¨Νέο 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 της υλοποίησης των προγραμμάτων:  

 α) ¨PARTNER INITIATIVES FOR THE DEVELOPMENT OF MOBILITY 

MANAGEMENT SERVICES¨, σε συντομογραφία PIMMS. 

 β) ¨NETWORKING WITH EMAS FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT¨, σε συντομογραφία NEST και  

γ) ¨EUROTOOL¨. 

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εξόφλησης λογαριασμού και συνέχισης για το έτος 2007 του έργου: 

¨Διαμόρφωση αυλείου χώρου Ιεράς Μητρόπολης Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  

 α) ¨Οργάνωσης – διαχείρισης και συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου 

Σερρών¨ και  

 β) ¨Ανανέωση κόμης, διαμόρφωση κορμού και κοπή παλαιών μεγάλων 

δένδρων, σε κοινόχρηστους χώρους αρμοδιότητας του Δήμου Σερρών¨. 

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εργασιών:  

 α) Λειτουργίας βεσπασιανών Δημοτικού Μεγάρου και  

 β) Απομαγνητοφώνησης Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007: 

 α) του έργου: ¨Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης των εγκαταστάσεων της 

κλειστής αίθουσας στίβου του Ε.Σ. Σερρών¨,  

 β) του έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της 

Πράξης Εφαρμογής Σιγής έτους 2006¨,  

 γ) του έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της 

πράξης εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών¨,  

 δ) του έργου: ¨Ανακατασκευή στέγης παιδικού σταθμού στον οικισμό 

«Κρίνου» Δήμου Σερρών¨,  

 ε) του έργου: ¨Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Α’ Νεκροταφείο¨,  

 στ) του έργου: ¨Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα στο κτίριο του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Σερρών¨,  
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 ζ) του έργου: ¨Συντήρηση επιχρισμάτων – πατωμάτων – χρωματισμών 

Παιδικού Σταθμού Κρίνου¨,  

 η) του έργου: ¨Εσωτερικές παρεμβάσεις διαρρύθμισης του 6ου – 16ου 

Δημοτικού Σχολείου¨,  

 θ) του έργου: ¨Κατασκευή τοίχου περίφραξης στο Β’ ΚΑΠΗ¨,  

 ι) του έργου: ¨Κατασκευή αγωγού ομβρίων στο Δ.Δ. Αγίου Ιωάννη¨,  

 ια) των εργασιών: ¨Διαμόρφωση κόμβου οδών Πολυτεχνείου – Ταγματάρχη Ι. 

Βελισσαρίου¨ και  

 ιβ) των εργασιών: ¨Αναπλάσεις κόμβων¨. 

 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Προϋπολογιστικών Πινάκων των εργασιών:  

 α) ¨Κατασκευής υδρομάστευσης στο Δ.Δ. Ελαιώνα και διαπλάτυνση τεχνικού 

σε αγροτικό δρόμο στο Ν.Α. αγρόκτημα¨ και  

 β) ¨Ανακατασκευής καταστήματος στη Δημοτική Αγορά¨. 

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Επέκταση κατασκευής πλατείας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου¨. 

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση τοποθέτησης φωτιστικού σώματος στην οδό Μισοπόλεως.  

   

ΘΕΜΑ 26ο: Ένταξη της Σοφίας Δεμερτζή, οικιακής βοηθού, στο προσωπικό της 

Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου.  

 

3η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

κ. Πρόεδρος:   κ.κ. Συνάδελφοι άρχεται η συνεδρίαση. Θα ήθελα προ της συνεδρίασης 

να θέσω δυο θέματα υπό μορφή κατεπείγοντος. Το ένα αφορά την αναδιάρθρωση του Δ/κού 

Συμβουλίου της ΔΕΠΚΑ και στη θέση της κ. Κωνσταντινίδου προτείνεται ο κ. Βαγγέλης 

Βόγας, ο αναπληρωματικός έχει ως ορίστει, και στη θέση της παραιτηθείσης κ. Χαβαλέ ως 

εκπροσώπου του Λυκείου Ελληνίδων, αναμένεται το έγγραφο του Λυκείου Ελληνίδων να 

ορίσει τον εκπρόσωπο του.  

Το 2ο θέμα, μου ήρθε την υστάτη στιγμή και γι’ αυτό το έφερα. Αφορά την επιτροπή 

του Ν. 3377/19-8-2005 άρ. 4 παρ. 2 ¨Επιτροπή υπεύθυνη για τα θέματα ίδρυσης – μετακίνησης 

Λαϊκών Αγορών¨, η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών ζητά με από 2/6 έγγραφο της να 

οριστούν εκπρόσωποι από τον Δήμο, τακτικός και αναπληρωματικός. Προτείνεται ο κ. 

Σωτηριάδης, αντιδήμαρχος Οικονομικών, και αναπληρωτής αυτού ο κ. Σαντοριναίος, 

αντιδήμαρχος Καθαριότητας.  

κ. Παπαβασιλείου: Σύμφωνα με το άρθρο 47 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ. 

θα ήθελα να θέσω δύο ερωτήματα προς τον κ. Δήμαρχο. 

κ. Πρόεδρος:   Θα ήθελα όμως να πω το εξής, χαριτολογώντας, μην επικαλείστε ένα 

… που είναι ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Σ. γιατί πλέον λειτουργούμε με τα άρθρα 

93/101 του κώδικα, γιατί αντιδιαστέλλει ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Σ. τον Κώδικα που 

ισχύει. 

κ. Παπαβασιλείου: Ισχύουν όμως. Δύο ερωτήματα.  

Για το θέμα Κρονίου που προέκυψε, για την κατεδάφιση συγκεκριμένα του Κρονίου. Η 

Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων είχε κάνει μια πρόταση όπου σας καλούσε εσάς προσωπικά 

σαν Δήμαρχος Σερραίων να αναλάβετε και να συγκαλέσετε με τους υπόλοιπους φορείς του 

τόπου που εμπλέκονται στην περίπτωση του Κρονίου, πχ. το Γηροκομείο, το Εμπορικό 

Επιμελητήριο  και  όσοι  άλλοι  φορείς  εμπλέκονται  σχετικά  με  την  κατεδάφιση  ή  μη   του 
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 Κρονίου για να έχουμε συγκερασμό απόψεων και να ληφθεί μια απόφαση σε επίπεδο Δ.Σ.  

Δύο ερωτήματα ήθελα να κάνω, το 1ο είναι γιατί αυτή την πρόταση μας ουσιαστικά την 

απορρίψατε και το 2ο με μία επαφή που είχαμε σαν Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων με τον 

διευθυντή του Γηροκομείου, μας είπε ότι ταχθήκατε στο πλευρό του Γηροκομείου, δηλαδή 

στην ουσία είστε υπέρ της κατεδάφισης του Κρονίου, αληθεύει αυτό ή όχι; 

κ. Πρόεδρος:   Οι επιστήμονες και οι δημοσιογράφοι κ.κ. Συνάδελφοι εστιάζουν την 

προσοχή τους στην καινοτομία και στην ανακάλυψη, από πολιτικής πλευράς, σημασία έχει όχι 

τι είναι καινούργιο αλλά τι είναι παλιό. Ο υποφαινόμενος επέλεξε σε αυτό το θέμα να 

επιδιώξει το καινούργιο, το νέο, και σε συνεργασία με τον δήμαρχο προτείναμε σε όλους τους 

φορείς της πόλης μας την δημιουργία ενός φακέλου με κύριο στόχο την ενημέρωση για το 

θέμα του Γηροκομείου, διότι έχουμε την εκτίμηση ότι η κοινωνία διχάζεται γύρω από αυτό το 

θέμα χωρίς να είναι ενεργοποιημένοι οι μηχανισμοί ενημέρωσης. Καθιστούμε και επιζητούμε 

από εσάς εγγράφως τις θέσεις σας αλλά και όλων των φορέων, εντός ευλόγου χρονικού 

διαστήματος, οι θέσεις αυτές και της Ν.Υ. του δήμου για να μας βοηθήσει πως μπορούμε να 

αντιμετωπίσουμε την υφιστάμενη κατάσταση, οι θέσεις αυτές και οι δικές σας και οι δικές μας 

και όλων των φορέων θα είναι ανοιχτές μέσω υμών, των Μ.Μ.Ε., σε όλο το Σερραϊκό λαό, 

ώστε αν χρειαστεί ακόμα, πέραν του διαλόγου τον οποίο προτείνετε, να προχωρήσουμε και 

στη χρήση των άρθρων του κώδικα 214, 215 και 216 περί συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών 

στις αποφάσεις που τον αφορούν. Είναι μια μοντέρνα και καινοτόμος προσπάθεια που στόχο 

έχει την ενότητα του Σερραϊκού λαού και την προσαρμογή σε πολιτισμικά επίπεδα πολιτικής 

κατάθεσης αντιθέσεων.  

κ. Δήμαρχος: κ.κ. Συνάδελφοι, η ερώτηση απευθύνεται στον δήμαρχο. Ευθέως σας 

λέω ότι δεν έχω απορρίψει καμία πρόταση. Απεναντίας, να σας δηλώσω και αυτό θα 

αποδειχτεί στη διάρκεια ότι με το θέμα αυτό έχω ασχοληθεί πολύ σοβαρά καθότι κρίνω ότι το 

θέμα αυτό είναι πέρα ως πέρα σοβαρό και ως σοβαρό το αντιμετωπίζω. Και εγώ και οι 

συνεργάτες μου αλλά και οι υπηρεσίες εδώ αλλά πιστεύω και η κοινωνία ολόκληρη. Γι’ αυτόν 

τον λόγο σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο, αποφασίστηκε και αυτό περιγράφεται με ευκρίνεια 

στην επιστολή του Προέδρου προς τον συνδυασμό του κ. Αγγελίδη, αλλά και στην επιστολή 

του Προέδρου προς όλους τους συνδυασμούς που συμμετείχαν στις τελευταίες δημοτικές 

εκλογές και όχι μόνο, γιατί η ίδια επιστολή κοινοποιήθηκε στους εμπλεκόμενους φορείς, να 

γίνει πρωτίστως, να συγκροτηθεί ένας φάκελος που θα περιέχει όλη την ιστορία γύρω από το 

θέμα ΚΡΟΝΙΟ, τις θέσεις του γηροκομείου που χειρίζεται αυτό το θέμα, τις νομικές 

γνωματεύσεις και της υπηρεσίας αλλά και αν χρειαστεί και άλλων, ούτως ώστε οποιοσδήποτε 

ενδιαφερόμενος ή εξ υμών αλλά και οποιοσδήποτε δημότης, εφόσον προηγουμένως 

συμβουλευτεί τον φάκελο αυτό και ενημερωθεί καταλλήλως, τότε και μόνο τότε θα μπορεί και 

θα έχει όλο το δικαίωμα να καταθέσει την άποψη του. Δηλαδή πιστεύω ότι ο ενημερωμένος 

σωστά πολίτης είναι ο ενεργός πολίτης και εκείνος που μπορεί πραγματικά να πάρει μια θέση 

για όφελος του συνόλου.  

Πολύ σύντομα και όταν ο Πρόεδρος κρίνει αυτός ο φάκελος θα έχει ολοκληρωθεί, με 

όλες τις πτυχές του προβλήματος, διότι έχω πει επανειλημμένα ότι διαπιστώνουμε με λύπη ότι 

υπάρχουν ¨εμείς και οι άλλοι¨, εμείς που έχουμε την Α άποψη και οι άλλοι που έχουν την άλλη 

άποψη, ή υπέρ ή κατά, η απόφαση μας αυτή, πρακτικά, να συγκροτηθεί αυτός ο 

ολοκληρωμένος φάκελος που θα εμπεριέχει όλη την ιστορία του θέματος, που θα έχει 

πρόσβαση όποιος το επιθυμεί και όποιος θέλει να πάρει θέση πάνω στο θέμα, σύντομα θα έχει 

ολοκληρωθεί και να είστε σίγουροι ότι μετά από αυτή την ενημέρωση θα καθίσουμε όλοι σε 

ένα τραπέζι και θα συζητήσουμε γι’ αυτό το θέμα.  

Όσο γι’ αυτό που είπατε, νομίζω ότι δεν πρέπει να σας απαντήσω, γιατί το τι είπε 

κάποιος,  δεν  θέλω  να  τον  υποτιμήσω  γιατί  είναι  διευθυντής  του γηροκομείου, πως το έχει  
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εκλάβει από εμένα, πως το κατάλαβε, τι εννοούσε, πως το μετέφερε και πως έφτασε στα αυτιά 

τα δικά σας … Η δική μου άποψη είναι ότι είμαι στο πλευρό του Γηροκομείου … 

κ. Παπαβασιλείου: Και είστε κατά του Κρονίου. 

κ. Δήμαρχος: Δεν είναι τόσο απλό. Εγώ είχα την ευκαιρία τους ανθρώπους του 

γηροκομείου αν καταθέσω τις θέσεις του δήμου πάνω στο θέμα και δεν είναι έτσι όπως σας τα 

έχουν μεταφέρει. Είναι μια άλλη άποψη, εν πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία σήμερα αυτή η 

άποψη, ας γίνει αυτή η διαδικασία που αποφασίσαμε και πιστεύω ότι πρακτικά και ουσιαστικά 

είναι στο σωστό δρόμο και θα επανέλθουμε. Το θέμα πάντως είναι … 

κ. Παπαβασιλείου: Επί της ουσίας, αρνείστε αυτή την κατάθεση του διευθυντή του 

Γηροκομείου;  

κ. Δήμαρχος:  Δεν καταλαβαίνω την ερώτηση. Ότι είμαι κοντά στο γηροκομείο; Μα 

είναι δυνατόν ο δήμαρχος της πόλης σε δημιουργηθέν πρόβλημα να μην είναι κοντά στη 

διοίκηση του Γηροκομείου; 

κ. Παπαβασιλείου: Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το Γηροκομείο είναι υπέρ της 

κατεδάφισης του Κρόνιου.  

κ. Δήμαρχος: Λάθος κάνετε, έχει εξέλιξη το θέμα. Γι’ αυτό σας λέω μην επιμένετε. Το 

θέμα είναι σε εξέλιξη. Ξέρετε τις νέες εξελίξεις; 

κ. Παπαβασιλείου: Από εσάς περιμένουμε να μάθουμε.  

κ. Δήμαρχος: Σύντομα θα μάθετε. Την πρωτοβουλία όποτε θέλω εγώ θα την αναλάβω 

και να είστε σίγουρος ότι δεν θα είναι μόνο οι αρχηγοί των συνδυασμών αλλά θα είναι μια 

ευρεία σύσκεψη με όλους τους εμπλεκομένους ή μη. Ανοικτή συζήτηση. Αλλά προηγουμένως 

οποιοσδήποτε θελήσει να τοποθετηθεί επί του θέματος, και δημοτικός σύμβουλος, θα ήθελα 

να είστε προηγουμένως πλήρως ενημερωμένος, όλες οι πτυχές του θέματος να είναι στο μυαλό 

σας.  

κ. Παπαβασιλείου: Πληροφοριακά σας λέω ότι η Δημοτική Πρωτοβουλία Σερραίων 

είναι άκρως ενημερωμένη γιατί έχει έρθει σε επαφή κατ’ επανάληψη με το διοικητικό 

συμβούλιο του Γηροκομείου γι’ αυτό και έχουμε και έτοιμη πρόταση αλλά περιμένουμε από 

εσάς να κάνετε αυτή τη σύγκληση του συμβουλίου.  

κ. Δήμαρχος: Την πρόταση σας εγγράφως όπως θα είναι και οι άλλες προτάσεις. 

κ. Μπιτζίδου: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. 

κ. Πρόεδρος:   Που αφορά τι; Ξέχωρη ερώτηση; 

κ. Δήμαρχος: Θέλετε να κάνουμε σήμερα συζήτηση για το θέμα; Εγώ κρίνω ότι δεν 

είμαστε έτοιμοι. 

κ. Μπιτζίδου: κ. Πρόεδρε μπορώ να έχω τον λόγο;  

κ. Πρόεδρος:   Όχι κ. Μπιτζίδου. Γιατί είναι ο ερωτών και απαντάει ο ερωτώμενος 

είναι η διαδικασία που προέτεινε ο κ. Παπαβασιλείου. 

κ. Μπιτζίδου: κ. Πρόεδρε ξέρετε ότι μόλις ήρθα στο τραπέζι και θέλω να διατυπώσω 

μία ερώτηση στον κ. Δήμαρχο. 

κ. Πρόεδρος:   Το να θέσετε άλλη ερώτηση είναι άλλο θέμα και το δικαιούστε. 

κ. Μπιτζίδου:  Θα ήθελα να σας ρωτήσω το χρονοδιάγραμμα που θα ακολουθηθεί 

σχετικά με την διαδικασία αυτή. Δηλαδή ποια χρονικά περιθώρια δίνεται σε αυτό το έργο για 

να μπορούμε όλοι μας να είμαστε πανέτοιμοι και ενημερωμένοι για να λυθεί το θέμα αυτό. 

Εγώ θέλω να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα.  

κ. Δήμαρχος: Αν είχατε έρθει στην ώρα σας θα είχατε απάντηση στο ερώτημα σας 

γιατί πάνω σ’ αυτό ο κ. Πρόεδρος τοποθετήθηκε και με σαφήνεια έβαλε το χρονικό περιθώριο. 

Μικρότερο του μηνός. 

κ. Παπαβασιλείου:  Την δεύτερη απάντηση στο ερώτημα μου δεν πήρα. Ή αρνείστε ή 

δεν αρνείστε. 
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κ. Δήμαρχος: Τι σας είπε ότι είμαι στο πλευρό του Γηροκομείου; Είναι δυνατόν ο 

δήμαρχος να μην είναι στο πλευρό του Γηροκομείου; 

κ. Παπαβασιλείου: Όχι έτσι ακριβώς. Αν είστε υπέρ ή όχι της κατεδάφισης του 

κινηματογράφου Κρόνιο. 

κ. Δήμαρχος: Δεν είναι τόσο απλό, δεν το καταλαβαίνετε; Δεν κατανοείτε 

ενδεχομένως την σοβαρότητα του θέματος.  

κ. Παπαβασιλείου: Είναι δυνατόν κ. Δήμαρχε να μην κατανοούμε την σοβαρότητα 

του θέματος;  

κ. Πρόεδρος:  Η προσωπική υπόσταση και δομή ενός δημάρχου μιας ευρωπαϊκής 

πόλεως δεν συνάδει στο να το είπε αυτό ή δεν το είπε σε κάποιον άλλον. 

                                                      

ΘΕΜΑ 1ο: Προσαρμογή Συστατικής Πράξης προς τις διατάξεις του άρθρου 239 του Ν. 

3463/206 (Δ.Κ.Κ.) των Ν.Π. με την επωνυμία:  

 α) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Σερρών,  

 β) Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας.  

 

κ. Πρόεδρος:   (για το α.) Είναι συστατική πράξη, σύμφωνα με το άρθρο 239 όπως 

περιγράφεται η μόνη διαφοροποίηση είναι ότι το Ν.Π. για τη λειτουργία του μας ζήτησε εις 

έτη 20.000 € ετησίως να γραφούν στον προϋπολογισμό του δήμου και γράφονται στον 

συγκεκριμένο κωδικό. 

(για το β.) Ομοίως συστατική πράξη, σύμφωνα με το 239, μας ζητάει για την εύρυθμη 

λειτουργία του να αναμμορφωθεί ο προϋπολογισμός και να φτάνει στις 50.000 € ετησίως που 

σημαίνει 11.960 € επιπλέον εγγράφονται στον προϋπολογισμό του δήμου. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου στο Α’ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ.   

 

κ. Πρόεδρος:   Η ομοσπονδία πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων Ν. Σερρών 

διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη για το διήμερο 17,18/3 στο αμφιθέατρο Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας το Α’ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, εγκρίνουμε τη συμμετοχή του κ. Δημάρχου, 

του υποφαινομένου, του κ. Σαμπάνη και όποιος άλλος από την πλευρά της μειοψηφίας θέλει 

να εγγραφεί να το δώσουμε για να παραστεί και για τα τυπικά. 

 

- Εγκρίνεται  

 

 ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση προϋπολογισμών έτους 2007 Νομικών Προσώπων και Δημοτικών 

Επιχειρήσεων του Δήμου.  

 

κ. Πρόεδρος:   Απ’ ότι μελέτησα είναι που ψηφίστηκαν από την προηγούμενη 

διοίκηση, αλλά είδα ότι είναι οι αποφάσεις ομόφωνες. Τώρα τα νέα διοικητικά συμβούλια θα 

κινηθούν με βάση αυτούς τους προϋπολογισμούς, όπου χρειαστεί θα τους αναμορφώσουν και 

πιστεύω ότι θα διοικήσουν σωστά.  

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, για την Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής 

Προβολής (Ν.Ε.Τ.Π.). 

 

κ. Πρόεδρος:   Μας επιζητείται ένας τακτικός και ένας αναπληρωματικός, προτείνεται 

ο κ. Πεχλιβανίδης ως τακτικός και ο κ. Γούνας ως αναπληρωματικός. 

 

- Εγκρίνεται  

 

 ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση επιτροπής λειτουργίας Ταμείου Αλληλοβοηθείας.  

 

κ. Πρόεδρος:   Το Ταμείο αυτό λειτουργεί και συμμετέχουν ο υπεύθυνος της 

Κοινωνικής Πολιτικής, η υπεύθυνη προϊσταμένη Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου και μία 

κοινωνική λειτουργός. Τα υπηρεσιακά πρόσωπα παραμένουν ως έχουν, εξαιτίας της 

μεταβολής που επέστη στις εκλογές στις 15/10 τη θέση της υπευθύνου της κοινωνικής 

πολιτικής την αναλαμβάνει η κ. Βέρρου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 6ο: Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής Ταμείου Αλληλοβοηθείας.  

 

κ. Πρόεδρος: Κάθε εξάμηνο γίνεται κρίση των πεπραγμένων του Ταμείου 

Αλληλοβοηθείας και σ’ αυτή την επιτροπή συμμετέχουν ο αντιδήμαρχος οικονομικών και από 

ένας σύμβουλος από κάθε παράταξη, ο κ. Σωτηριάδης, ο κ. Παπαβασιλείου, ο κ. 

Παπαδόπουλος και η κ. Ιλανίδου. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση επιτροπής χορήγησης πιστοποιητικών Κτηματολογίου του Δ.Δ. 

Ελαιώνα και του συν/σμού Ξηροτόπου. 

 

κ. Πρόεδρος:   Αναγράφονται μέσα στην εισήγηση και σαφώς επιζητούμε, έναν 

δημοτικό σύμβουλο, τρεις πολίτες, κατοίκους των εν λόγω διαμερισμάτων, και ένας 

υπάλληλος του δήμου Σερρών. 

κ. Γαλάνης: κ. Πρόεδρε αν δεν υπάρχει αντίρρηση από το Δ.Σ., εμείς κρίνουμε ότι θα 

είναι ασφαλέστερο για την έκδοση αυτών των πιστοποιητικών να συμμετέχει στο Δ.Δ. 

Ελαιώνα το Τοπικό Συμβούλιο.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτό συμμετέχει. Ικιούζης Στέφανος (Δημοτικός σύμβουλος), Βλάχος 

Ηλίας (Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου), Βλάχος Γεώργιος (Πρόεδρος συνεταιρισμού), 

Ντόμπρος Δημήτριος (Σύμβουλος Ελαιώνα) και Μαρωνίτης Άγγελος (τοπογράφος). Δεν 

γίνεται να είναι όλο το Τοπικό Συμβούλιο γιατί είναι 5μελής η επιτροπή.  

κ. Μωϋσιάδης: Να υπάρχει και εκπρόσωπος της αντιπολιτεύσεως.  

κ. Πρόεδρος:   Να γίνει 6μελής;  

κ. Γαλάνης: Αν δεν υπάρχει εκπρόσωπος της αντιπολίτευσης, μπορείτε να φανταστείτε 

ότι θα ήταν μονόπλευρη η παρουσία μας. Δεν καταλαβαίνω ο κ. Βλάχος τι πρόβλημα έχει να 

υπάρχει.  

κ. Δήμαρχος: Εγώ έχω μια αρχή και σας την καταθέτω. Σέβομαι τις εισηγήσεις του 

Προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου. Έχει αυτή την εισήγηση, αυτή δέχομαι. Έχει την ευθύνη 

το Τοπικό Συμβούλιο.  
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κ. Σαουλίδης: Σέβομαι απόλυτα τον Πρόεδρο αλλά για να υπάρχει καλύτερη 

λειτουργία πιστεύω ότι δεν θα είναι άσχημο να υπάρχει και από την άλλη πλευρά ένας 

εκπρόσωπος. Ούτως ή άλλως υπάρχει εκπρόσωπος της πλειοψηφίας από το Δ.Σ., υπάρχει ο 

Πρόεδρος. Μιλάμε για το καλύτερο. Σε σχέση με την λειτουργία, θεωρώ ότι ο νομοθέτης 

έκανε ένα λάθος, επειδή εκτιμούσε ότι το Δ.Σ. ήταν μεγάλο όχι μόνο σε μας αλλά και σε άλλα, 

αφαίρεσε την δυνατότητα από τα Τοπικά Συμβούλια να συμμετέχουν στο Δ.Σ., θα μπορούσε 

να έχει τους εκπροσώπους των Δ.Δ. στο Δ.Σ. χωρίς να αφαιρεί δημοτικούς συμβούλους από 

τον κορμό. Θεωρώ ότι μ’ αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά καταστρατηγήθηκε η λογική και η 

φιλοσοφία της ενοποίησης του χώρου. Δεν μπορεί να μην έχει άποψη και το Τοπικό 

Συμβούλιο ή και ο Πρόεδρος ενός Δ.Σ. ή και ένας δημοτικός σύμβουλος που συμμετέχει για 

τα προβλήματα ενός δήμου, απομονώνεται και ασχολείται μόνο με τα προβλήματα της 

κοινωνία του. Θεωρώ ότι σε μια άλλη ευκαιρία, αν και εσείς το δέχεστε να ζητήσουμε από την 

κεντρική διοίκηση να δώσει την δυνατότητα στους Προέδρους χωρίς να αλλάζει η σύνθεση 

του συμβουλίου, να παραμείνει ως έχει, επιπρόσθετα άλλους 3 συμβούλους, τους 3 προέδρους 

των Δ.Δ. και θεωρώ ότι η παρουσία τους θα μας κάνει πιο σοφούς και ουσιαστικά θα 

διοικήσουμε ακόμα καλύτερα.  

κ. Μωϋσιάδης:  Θέλω να πω το εξής, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι όταν υπάρχει από την 

πλευρά της πλειοψηφίας απόφαση, η πλειοψηφία αυτή μπορεί να πάρει την συγκεκριμένη 

απόφαση. Αυτή τη στιγμή δεν επιμένουμε και δεν μπορούμε να επιβάλλουμε σαν μειοψηφία 

την θέση μας. Απλούστατα εκθέτουμε μια άποψη την οποία νομίζω ότι και εσείς την βρίσκετε 

λογική. Και σε τι αναφερόμαστε; Όταν υπάρχει μονόπλευρη συγκρότηση μιας επιτροπής που 

πρόκειται να πάρει αποφάσεις μέσα σε έναν χώρο, σε μια τοπική κοινωνία, δημιουργούνται 

αμφιβολίες και ενδοιασμοί για το αν έγινε καλά η δουλειά από αυτή την επιτροπή. Όταν 

υπάρχει και εκπρόσωπος από την άλλη μεριά, ούτως ή άλλως η πλειοψηφία θα ξαναϋπάρχει, 

πάλι στα χέρια της πλειοψηφίας θα είναι η πλειοψηφία της επιτροπής, αλλά επειδή θα υπάρχει 

και κάποιος άλλος δεν θα υπάρχει αυτή η αμφιβολία και η αμφισβήτηση ότι ό,τι θέλαν κάναν, 

διότι θα υπάρχει και ο εκπρόσωπος της μειοψηφίας, οπότε θα λέτε εσείς στον οποιονδήποτε 

που θα έχει αμφιβολίες και θα είναι καχύποπτος ότι υπάρχει και από την μειοψηφία 

εκπρόσωπος και αυτός συνηγόρησε και συμμετείχε στην απόφαση. Άρα εξυπηρετεί και εσάς. 

κ. Πρόεδρος:   Σέβομαι την άποψη σας. Αλλά και εσείς πράξατε όπως εμείς τώρα.  

κ. Μωϋσιάδης: Δεν βάλαμε δικούς μας. Είχαμε αφήσει να μπουν ελεύθερα, οπότε 

αφού δεν ήταν όλοι δικοί μας δεν μπορούσε κανείς να μας πει ότι κάναμε ότι θέλαμε. Εγώ δεν 

έχω καμία αμφιβολία για τα πρόσωπα και ξέρω ότι θα κάνουν καλά την δουλειά τους.  

κ. Αναστασιάδης: κ. Πρόεδρε να σεβαστούμε την άποψη του Δ.Σ.  

 

 

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Ναι 

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κ. Ευαγγελίδου: Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Κουλουφάκος: Ναι  

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Σαουλίδης:     Όχι  

κ. Παπαδόπουλος:  Όχι 

κ. Γαλάνης:     Όχι  

κ. Μπιτζίδου:  Όχι  
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κ. Παπαβασιλείου: Όχι  

κ. Αγιαννίδου: Όχι      

κ. Νυχτοπάτης:  Όχι …(αλλαγή πλευράς συνέχεια από σημειώσεις) 

κ. Μωϋσιάδης:          Όχι     

κ. Ιλανίδου:  Όχι 

κ. Σίγκας: Όχι 

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κ. Βέρρου:    Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Ναι   

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Κάλλιος:  Ναι 

 

 

κ. Πρόεδρος:  Για τον Ξηρότοπο προτείνεται εκ της πλειοψηφίας ο κ. Γούνας 

Γεώργιος, τοπογράφος ο κ. Μαρωνίτης Άγγελος, δημότης Καζάκης Σπυρίδων, δημότης 

Μανδέλας Μιλτιάδης, δημότης Στοΐλας Χρήστος. Υπάρχει καμιά αντίρρηση επ’ αυτού;  

κ. Σαουλίδης: Το ίδιο και εδώ. 

κ. Μωϋσιάδης: Μια παρατήρηση και εδώ. Εδώ δεν υπάρχει καν και το επιχείρημα ότι 

υπάρχει Τοπικό Συμβούλιο, ή τοπικός Πρόεδρος που σας εισηγείται.  

κ. Δήμαρχος: Εδώ έχετε απόλυτο δίκιο και κ. Πρόεδρε πραγματικά πιστεύω ότι σ’ 

αυτή την περίπτωση του Ξηροτόπου ένας εκ των τριών πολιτών που προτείνετε πρέπει να 

ανήκει στην μειοψηφία.  

κ. Πρόεδρος:   Ποιον προτείνει η μειοψηφία;  

κ. Μωϋσιάδης: Τον κ. Δρόντζα Ανέστη. 

κ. Πρόεδρος:   Και αφαιρούμε τον κ. Στοΐλα Χρήστο. 

         

- Εγκρίνεται (16 ψήφους υπέρ στην ψηφοφορία για τον Ελαιώνα) 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πιστωτικού 

ιδρύματος προς κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου του Δήμου. 

 

κ. Πρόεδρος: Επιζητείτε και 3μελής επιτροπή η οποία αποτελείται από τον 

Αντιδήμαρχο οικονομικών, τον κ. Μαλαματάκη ταμία του Δήμου και την κ. Σταματίου Μαρία  

υπεύθυνη του λογιστηρίου.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 9ο: Μετακίνηση στο Βελίκο Τύρνοβο αντιπροσωπείας του Δήμου. 

 

κ. Πρόεδρος:  Στις 11-14/4 θα πραγματοποιηθεί 4ήμερη Διεθνής Συνάντηση 

Τουρισμού με επωνυμία ¨Πολιτιστικός Τουρισμός 2007¨, παρακαλούνται οι συνάδελφοι, 

βεβαίως και υπηρεσιακά πρέπει να κινηθούμε γιατί είχαμε παλαιότερα σημαντικές επιδόσεις 

από ότι λένε στο γράμμα τους ο διευθυντής πολιτιστικού οργανισμού του Βελίκο Τύρνοβο και 

να … Δευτέρα ή Τρίτη στην Γραμματεία, θα κινηθεί βέβαια και το πολιτιστικό τμήμα της 

ΔΕΠΚΑ το οποίο είναι υπεύθυνο για την δημιουργία ενός περιπτέρου ή μιας κατάθεσης 

τουριστικής προβολής πολιτισμικού ενδιαφέροντος της πόλης μας και παρακαλώ τους 

συναδέλφους ποιοι θέλουν εξ αυτών να συμμετέχουν.  

10 



Επίσης στα πλαίσια της αλλαγής που επέστη με τις εκλογές στις 15/10 ο δήμαρχος του 

Βελίκο Τύρνοβο έστειλε μια επιστολή πρόσκλησης προς την νέα Δ.Α. και επιζητεί να δει μια 

αντιπροσωπεία για να γνωριστούν και για την σύσφιξη των σχέσεων και την ανάπτυξη 

περαιτέρω σχέσεων. Το έγγραφο μου ήρθε προσφάτως και δεν μπόρεσα να σας το 

ανακοινώσω πιο μπροστά και τους καλεί στις 10,11/2 θα μεταβούν οι κύριοι Ιωαννίδης, 

Πεχλιβανίδης και Γούνας. 

 

- Εγκρίνεται  

 

  ΘΕΜΑ 10ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση απολογισμών Ν.Π. Σχολικών Επιτροπών έτους 2006. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των υπηρεσιών 

του Δήμου. 

 

κ. Μπιτζίδου: Διαφωνούμε στην απ’ ευθείας ανάθεση. Όταν τα ποσά είναι μεγάλα 

θέλουμε να γίνεται ανοιχτός διαγωνισμός. Η υπηρεσία πρασίνου χρειάζεται πολλά για 

διάφορους χώρους και βλέπουμε ότι γίνεται κατάχρηση αγοράς. Αυτά αν συγκεντρωτικά 

μπορούν να αγοραστούν, μπορεί να γίνε με ανοιχτό διαγωνισμό. Όχι απευθείας ανάθεση σε 

ποσά μεγάλα.  

κ. Πρόεδρος:  κ. Μπιτζίδου αυτά που μπαίνουν στις δαπάνες επειδή δεν μπόρεσαν να 

εισαχθούν στην ημερήσια διάταξη αφορούν έργα που θα εκτελεστούν από τον δήμο με 

αυτεπιστασία και μιλάμε για τα υλικά που θα εκτελεστούν για την διεκπεραίωση των έργων.  

κ. Μπιτζίδου: Εμείς κάνουμε μια αντίστοιχη πρόταση για ανάλογα θέματα.  

κ. Μωϋσιάδης: Οι εργασίες γίνονται απολογιστικά. Αν και θα μπορούσε για τα υλικά 

να υπάρχουν δημοπρασίες και να υπάρχουν συγκεκριμένοι προμηθευτές που να δίνουν τα 

υλικά αυτά και θα εξυπηρετούσε ενδεχόμενα.  

Εκείνο που θα ήθελα να ξεκαθαρίσω είναι ότι υπάρχει και συντήρηση αγροτικών 

δρόμων;  

κ. Πρόεδρος:  Αγοράζουμε 3Α. 

κ. Μωϋσιάδης:  Μόνο 3Α , που συνήθως στους αγροτικούς στρώνουμε αμμοχάλικο. 

Ας έχουμε μετά από έναν διαγωνισμό, έναν προμηθευτή για 3Α. Όταν έχετε 3-4 πιθανούς 

προμηθευτές και θα πάρετε από τον ένα, ή αν θα κατανείμετε όπως θα κατανείμετε, πάντα θα 

υπάρχει η υποψία των υπολοίπων ότι δεν έγινε σωστή η κατανομή. Εάν θα προκύψει το 

αποτέλεσμα μετά από ένα διαγωνισμό κανείς δεν θα μπορεί να πει τίποτα.  

κ. Πρόεδρος:  Η φιλοσοφία σας δεν απέχει πολύ από την δική μας.  

κ. Δήμαρχος: Δεν αλλάζει τίποτα. Εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω την τοποθέτηση της 

κ. Μπιτζίδου η οποία αποδέχτηκε ότι ήταν μια γενική τοποθέτηση, η οποία δεν απέχει από την 

φιλοσοφία και το γράμμα του νόμου. Δεν είναι δυνατόν να γίνονται κατατμήσεις και 

αναθέσεις.  Όσον αφορά για τους αγροτικούς δρόμους είναι μια μελέτη ενός έργου Συντήρηση  
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των Αγροτικών Δρόμων, οι αγροτικοί δρόμοι αφορούν όλο το αγρόκτημα των Σερρών και το 

νοτιοανατολικό και το νοτιοδυτικό και προτείνεται εδώ όχι με εργολαβία, να γίνει με 

αυτεπιστασία. Εμείς θα το κάνουμε. Εδώ είμαστε για να ελέγχουμε τις δαπάνες για κάθε 

περίπτωση.  

 

- Εγκρίνεται  

     

ΘΕΜΑ 14ο: Ψήφιση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 

2007:  

 α) προς εκτέλεση προμηθειών με απ’ ευθείας ανάθεση και  

 β) για διαφημίσεις – δημοσιεύσεις.   

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 15ο: Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής για την προμήθεια καυσίμων.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση συνέχισης προμηθειών:  

 α) Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος θεατρικού φωτισμού και 

οπτικοακουστικών συστημάτων κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ, 

 β) Ειδών ατομικής προστασίας έτους 2006, 

 γ) Γάλακτος έτους 2006, 

 δ) Πινακίδων πληροφοριακής σήμανσης,  

 ε) Υπερκατασκευής πλύσης κάδου απορριμμάτων,  

 στ) Πλαστικών σάκων απορριμμάτων,  

 ζ) Κυρίως σώματος υπερκατασκευής απορριμματοφόρου,  

 η) Χριστουγεννιάτικου εορταστικού φωτισμού,  

 θ) Ανταλλακτικών και εξοπλισμού παιδικών χαρών και  

 ι) Υλικών για τον ηλεκτροφωτισμό πάρκου στον Άγιο Ιωάννη. 

 

κ. Πρόεδρος:  α) 800.000 €, β) 261.919 €, γ) 115.000 €, δ) 240.000 €, ε) 45.000 €, στ) 

45.000 €, ζ) 35.700 €, η) 15.000 €, ι) 4.700 €.  

κ. Δήμαρχος: Είναι προμήθειες που ενέκρινε το προηγούμενο Δ.Σ. και συνεχίζονται 

τώρα.  

  

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση καταβολής δόσης για την Α’ φάση της μελέτης με τίτλο: ¨Νέο 

Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών¨. 

 

κ. Πρόεδρος:  Αφορά πρωτίστως την καταβολή της δόσης για να πληρωθούν οι 

μελετητές. Είναι από επιδοτούμενο πρόγραμμα. Εδώ έχω να κάνω την εξής ανακοίνωση, 

στους νέους συμβούλους θα δοθεί αυτό το ντοσιέ και οι παρατηρήσεις της υπηρεσίας που 

αφορούν το Γ.Π.Σ., το οποίο είναι μια αναλυτική διεργασία, μια διάγνωση που καλύπτει τις 

προοπτικές και τις τοποθεσίες πάνω σ’ αυτό τον τομέα. Έχει στείλει η υπηρεσία έγγραφα σε 

αρκετούς φορείς, κάποιοι από τους οποίους απάντησαν και κάποιοι όχι. Εγώ επανέρχομαι και 

σ’ αυτούς που δεν απάντησαν και προτείνω και περαιτέρω χωρίς να στείλουμε το έγγραφο και 

να έχουμε  ζητήσει την γνώμη, και την οποία και θα ζητήσω και από τους προέδρους των Δ.Δ., 
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την γνώμη των οποίων θα τη ζητήσω εντός 15ημέρου. Οι νέοι συνάδελφοι, είτε οι δημοτικές 

ομάδες είτε κατά μονάδες υπάρχει η ενημέρωση από την υπηρεσία τον κ. Δασκαλόπουλο και 

την κ. Νάσσιου και προτίθεμαι σε διάστημα επίσης λιγότερο του μηνός να το φέρω να το 

συζητήσουμε στην ολομέλεια του θέματος και να κάνουμε τυχόν παρατηρήσεις διότι πρέπει να 

προχωρήσουμε, είναι σοβαρό θέμα.  

κ. Δήμαρχος: Για να δώσουμε εντολή να ξεκινήσει η Β’ φάση.  

κ. Σαουλίδης: Την προηγούμενη φορά το είδαμε λίγο πρόχειρα και πέρασαν κάποια 

πράγματα τα οποία τα βρήκαμε μπροστά μας, πριν να έρθουμε στο συμβούλιο να έρθουμε σε 

μια προσύσκεψη όλο το συμβούλιο με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, να γίνουν και οι 

οποιεσδήποτε τυχόν διευκρινίσεις για να έρθουμε σε μια ολομέλεια και να είμαστε πιο 

προετοιμασμένοι και ενημερωμένοι. Έχει καθιερωθεί μια προσύσκεψη.  

κ. Δήμαρχος: Η πρόταση μας περιλαμβάνει και αυτό το οποίο λέτε.  

 

- Εγκρίνεται  

     

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 της υλοποίησης των προγραμμάτων:  

 α) ¨PARTNER INITIATIVES FOR THE DEVELOPMENT OF MOBILITY 

MANAGEMENT SERVICES¨, σε συντομογραφία PIMMS. 

 β) ¨NETWORKING WITH EMAS FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT¨, σε συντομογραφία NEST και  

γ) ¨EUROTOOL¨. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εξόφλησης λογαριασμού και συνέχισης για το έτος 2007 του έργου: 

¨Διαμόρφωση αυλείου χώρου Ιεράς Μητρόπολης Σερρών¨. 

 

κ. Δήμαρχος:  Βλέποντας την μελέτη για τον φωτισμό της διαμόρφωσης της Ιεράς 

Μητροπόλεως προβλέπει 6 φωτιστικά, νομίζω ότι είναι λίγα, τουλάχιστον να τα κάνουμε 10, 

νομίζω ότι θα είναι πληρέστερος ο φωτισμός.  

κ. Μωϋσιάδης: Η πληρότητα του φωτισμού προκύπτει από μελέτη που κάνει ένας 

ηλεκτρολόγος, ο κ. Πάλλας στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο οποίος υπολογίζει πόσος πρέπει 

να είναι ο φωτισμός σύμφωνα με κάποιες προδιαγραφές και βάζει τα κατάλληλα σώματα. Το 

αν είναι 6 ή 2 ή 15 δεν είμαστε εμείς να πούμε. Ο κ. Πάλλας είναι εκείνος που ξέρει πόσα θα 

μπουν, εάν κρίνει ότι είναι αρκετά τότε τόσα θα είναι. 

κ. Δήμαρχος: Συζητώντας το θέμα, μια που το θίγετε, με τον κ. Πάλλα και αναλύοντας 

μου τον πρ/σμό που ξοδεύτηκαν τα χρήματα κατέληξα εγώ στο συμπέρασμα ότι δεν 

επαρκούσαν τα χρήματα για την προμήθεια των επιπλέον, γι’ αυτό και θέτω το θέμα. Γιατί ο 

ίδιος ο ειδικός λέει ότι είναι λίγα αλλά καλό θα ήταν αλλά είναι λίγα τα χρήματα. 

κ. Μωϋσιάδης: Αν κρίνει ότι θα εξυπηρετούσε να μπουν άλλα 4 τότε να μπουν. 

Επίσης κάτι άλλο που θα είναι γνωστό είναι ότι η χρηματοδότηση είχε γίνει για ειδικούς 

λόγους, για να εξυπηρετήσει την συγκεκριμένη κατάσταση, ο κύριος σκοπός ήταν άλλος και 

για καλυφτεί η χρηματοδότηση μπήκαν και τα φωτιστικά.  

κ. Σαουλίδης: Συμπληρωματικά, τα παλιά τα φωτιστικά δεν ήταν τα καλύτερα, μια 

που αλλάζουμε και βάζουμε 10, καλό θα ήταν να δούμε, επειδή είναι και ένας χώρος που έχει 

ειδικά χαρακτηριστικά, θα πρέπει να τον προσέξουμε. Να προσέξουμε την αισθητική. 

Αισθητικά να δένει και με τον χώρο. 
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- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  

 α) ¨Οργάνωσης – διαχείρισης και συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου 

Σερρών¨ και  

 β) ¨Ανανέωση κόμης, διαμόρφωση κορμού και κοπή παλαιών μεγάλων 

δένδρων, σε κοινόχρηστους χώρους αρμοδιότητας του Δήμου Σερρών¨. 

 

κ. Πρόεδρος:  (για το α.)  Την μελέτη αυτή μου την έφεραν την τελευταία στιγμή και 

με δική μου ευθύνη το αποσύρω για το επόμενο συμβούλιο γιατί δεν ενημερωθήκατε και τα 

λεφτά είναι πολλά 150.000 €.  

 

- Αποσύρεται το α). Εγκρίνεται το β). 

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση εργασιών:  

 α) Λειτουργίας βεσπασιανών Δημοτικού Μεγάρου και  

 β) Απομαγνητοφώνησης Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007: 

 α) του έργου: ¨Εργασίες βελτίωσης και συντήρησης των εγκαταστάσεων της 

κλειστής αίθουσας στίβου του Ε.Σ. Σερρών¨,  

 β) του έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της 

Πράξης Εφαρμογής Σιγής έτους 2006¨,  

 γ) του έργου: ¨Ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της 

πράξης εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών¨,  

 δ) του έργου: ¨Ανακατασκευή στέγης παιδικού σταθμού στον οικισμό 

«Κρίνου» Δήμου Σερρών¨,  

 ε) του έργου: ¨Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Α’ Νεκροταφείο¨,  

 στ) του έργου: ¨Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από οπλισμένο 

σκυρόδεμα στο κτίριο του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Σερρών¨,  

 ζ) του έργου: ¨Συντήρηση επιχρισμάτων – πατωμάτων – χρωματισμών 

Παιδικού Σταθμού Κρίνου¨,  

 η) του έργου: ¨Εσωτερικές παρεμβάσεις διαρρύθμισης του 6ου – 16ου 

Δημοτικού Σχολείου¨,  

 θ) του έργου: ¨Κατασκευή τοίχου περίφραξης στο Β’ ΚΑΠΗ¨,  

 ι) του έργου: ¨Κατασκευή αγωγού ομβρίων στο Δ.Δ. Αγίου Ιωάννη¨,  

 ια) των εργασιών: ¨Διαμόρφωση κόμβου οδών Πολυτεχνείου – Ταγματάρχη Ι. 

Βελισσαρίου¨ και  

 ιβ) των εργασιών: ¨Αναπλάσεις κόμβων¨. 

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Προϋπολογιστικών Πινάκων των εργασιών:  

 α) ¨Κατασκευής υδρομάστευσης στο Δ.Δ. Ελαιώνα και διαπλάτυνση τεχνικού 

σε αγροτικό δρόμο στο Ν.Α. αγρόκτημα¨ και  

 β) ¨Ανακατασκευής καταστήματος στη Δημοτική Αγορά¨. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Επέκταση κατασκευής πλατείας Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου¨. 

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση τοποθέτησης φωτιστικού σώματος στην οδό Μισοπόλεως.  

 

- Εγκρίνεται  

 

ΘΕΜΑ 26ο: Ένταξη της Σοφίας Δεμερτζή, οικιακής βοηθού, στο προσωπικό της 

Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου.  

 

κ. Πρόεδρος:  Η εισήγηση της υπηρεσίας είναι κατατοπιστική, η απόφαση του ΑΣΕΠ 

ως γνωστή. 

 

- Εγκρίνεται  

 

 

 

 Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

 

107 / 07  Τροποποίηση της αρ. 4/07 Α.Δ.Σ. ¨ορισμός Δ/κού Συμβουλίου της Δ.Ε. με την 

επωνυμία ΔΕΠΚΑ¨. 

           

108 / 07  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στην επιτροπή για την ίδρυση – μετακίνηση 

Λαϊκών Αγορών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών. 

                  

109 / 07 Προσαρμογή συστατικής πράξης του Ν.Π. με την επωνυμία: ¨Κ.Π.Φ.Π. – 

Μ.Φ.Ι.¨, προς τις διατάξεις του άρθρ. 239 του Ν. 3463/2006. 

 

110 / 07 Ομοίως Ν.Π. ¨ΚΑΠΗ¨. 

 

111 / 07  Έγκριση συμμετοχής εκπροσώπων του Δήμου στο Α’ Πανσερραϊκό Συνέδριο 

Πολιτιστικών Συλλόγων (Θεσσαλονίκη 17-18 Μαρτίου 2007). 

 

112 / 07 Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2007 του Ν.Π. ¨Κέντρο Προσχολικής 

Αγωγής¨. 
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113 / 07 Ομοίως του Ν.Π. ΚΑΠΗ. 

           

114 / 07  Ομοίως του Ν.Π. ¨Κ.Π.Φ.Π. – Μ.Φ.Ι.¨. 

 

115 / 07 Ομοίως του Ν.Π. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ. 

 

116 / 07 Ομοίως Δ.Ε. ΔΕΠΚΑ. 

 

117 / 07  Ομοίως Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ. 

 

118 / 07 Ομοίως Δ.Ε. ΚΑΔΕ. 

 

119 / 07  Ομοίως Δ.Ε. ΔΕΕΚ. 

 

120 / 07  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την Νομαρχιακή Επιτροπή Τουριστικής 

Προβολής (ΝΕΤΠ). (Πεχλιβανίδης – Γούνας) 

 

121 / 07 Συγκρότηση επιτροπής λειτουργίας Ταμείου Αλληλοβοηθείας. (Βέρρου) 

 

122 / 07 Εκλογή εξελεγκτικής επιτροπής Ταμείου Αλληλοβοηθείας. (Σωτηριάδης, 

Αγιαννίδου, Ιλανίδου, Παπαδόπουλος). 

 

123 / 07  Συγκρότηση επιτροπής χορήγησης πιστοποιητικών Κτηματολογίου του Δ.Δ. 

Ελαιώνα και του συν/σμού Ξηροτόπου. 

 

124 / 07 Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πιστωτικού 

ιδρύματος προς κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου. 

 

125 / 07  Έγκριση μετακίνησης στο εξωτερικό (Βουλγαρία – Βελίκο Τύρνοβο) 

αντιπροσωπείας του Δήμου (11-14 Απριλίου 2007). 

           

126 / 07  Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στον κ. Γκαρέτσα 

Βασίλη. 

 

127 / 07 Ομοίως στην κ. Πασχάλη Βασιλική. 

 

128 / 07 Έγκριση απολογισμού της Σχ. Επ. Δ. Σχ. – Νηπ/γείου Οινούσας έτους 2006. 

 

129 / 07  Ομοίως 1ης Σ.Ε. 1ου Γυμνασίου. 

 

130 / 07 Ομοίως 2ης Σ.Ε. 2ου Γυμν. – 2ου Ενιαίου Λυκείου. 

 

131 / 07  Ομοίως 4ης Σ.Ε. 3ου Γυμνασίου. 

           

132 / 07  Ομοίως 5ης Σ.Ε. 10ου Δημ. Σχολείου. 
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133 / 07 Ομοίως 6ης Σ.Ε. 17ου Δημ. Σχολείου. 

   

134 / 07 Ομοίως 7ης Σ.Ε. 20ου Δημ. Σχολείου. 

 

135 / 07  Ομοίως 8ης Σ.Ε. 5ου Λυκείου. 

 

136 / 07 Ομοίως 9ης Σ.Ε. 1ου – 3ου – 4ου ΤΕΕ – ΕΠΑΛ και 1ου ΣΕΚ. 

 

137 / 07  Ομοίως 11ης Σ.Ε. Δημ. Σχ. Ξηροτόπου. 

         

138 / 07  Ομοίως 12ης Σ.Ε. 1ου – 7ου Δημ. Σχολ. – 20 Νηπ/γείου. 

 

139 / 07 Ομοίως 13ης Σ.Ε. 2ου – 22ου Δημ. Σχολ. 

 

140 / 07 Ομοίως 14ης Σ.Ε. 3ου Δημ. Σχολ.  

 

141 / 07  Ομοίως 15ης Σ.Ε. 4ου Δημ. Σχολ. 

  

142 / 07 Ομοίως 16ης Σ.Ε. 5ου Δημ. Σχολ.  

 

143 / 07  Ομοίως 17ης Σ.Ε. 6ου – 16ου Δημ. Σχολ. 

  

144 / 07 Ομοίως 18ης Σ.Ε. 8ου – 25ου Δημ. Σχολ.   

 

145 / 07  Ομοίως 19ης Σ.Ε. 9ου Δημ. Σχολ.  

 

146 / 07 Ομοίως 20ης Σ.Ε. 11ου Δημ. Σχολ. 

 

147 / 07  Ομοίως 21ης Σ.Ε. 12ου Δημ. Σχολ. – 5ου Νηπ/γείου.  

 

148 / 07 Ομοίως 22ης Σ.Ε. 13ου Δημ. Σχολ. – 17ου Νηπ/γείου.  

 

149 / 07  Ομοίως 23ης Σ.Ε. 14ου Δημ. Σχολ.  

 

150 / 07 Ομοίως 24ης Σ.Ε. 15ου – 21ου Δημ. Σχολ.  

 

151 / 07  Ομοίως 26ης Σ.Ε. 18ου Δημ. Σχολ.  

 

152 / 07 Ομοίως 27ης Σ.Ε. 1ου Νηπ/γείου.   

  

153 / 07  Ομοίως 28ης Σ.Ε. 2ου Νηπ/γείου.    

 

154 / 07 Ομοίως 29ης Σ.Ε. 3ου Νηπ/γείου.   

  

155 / 07  Ομοίως 30ης Σ.Ε. 4ου Νηπ/γείου.   
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156 / 07 Ομοίως 31ης Σ.Ε. 6ου Νηπ/γείου.   

  

157 / 07  Ομοίως 32ης Σ.Ε. 7ου Νηπ/γείου.   

 

158 / 07 Ομοίως 33ης Σ.Ε. 8ου Νηπ/γείου.   

 

159 / 07  Ομοίως 34ης Σ.Ε. 11ου Νηπ/γείου.   

 

160 / 07 Ομοίως 35ης Σ.Ε. 12ου Νηπ/γείου – 21ου Νηπ/γείου.   

  

161 / 07  Ομοίως 36ης Σ.Ε. 14ου Νηπ/γείου.   

 

162 / 07 Ομοίως 37ης Σ.Ε. 25ου Νηπ/γείου.   

  

163 / 07  Ομοίως 38ης Σ.Ε. 16ου Νηπ/γείου.   

 

164 / 07  Ομοίως 39ης Σ.Ε. 18ου Νηπ/γείου.  

 

165 / 07 Ομοίως 40ης Σ.Ε. 19ου Ολοήμερου Νηπ/γείου.   

  

166 / 07  Ομοίως 41ης Σ.Ε. 22ου Νηπ/γείου.   

  

167 / 07  Ομοίως 42ης Σ.Ε. 26ου Νηπ/γείου.  

 

168 / 07 Ομοίως 43ης Σ.Ε. 29ου Νηπ/γείου.   

  

169 / 07  Ομοίως 45ης Σ.Ε. 19ου Δημ. Σχολ.  

 

170 / 07  Ομοίως 46ης Σ.Ε. 28ου και 32ου Νηπ/γείου.   

 

171 / 07 Ομοίως 47ης Σ.Ε. 6ου Γυμνασίου.  

  

172 / 07  Ομοίως 48ης Σ.Ε. 4ου Γυμνασίου – Εσπερινού Γυμνασίου.  

 

173 / 07  Ομοίως 49ης Σ.Ε. 23ου Δημ. Σχολ.  

 

174 / 07 Ομοίως 50ης Σ.Ε. 3ου Λυκείου.  

  

175 / 07  Ομοίως 51ης Σ.Ε. 5ου Γυμνασίου.  

 

176 / 07  Ομοίως 52ης Σ.Ε. 2ου ΤΕΛ – 7ου Ενιαίου Λυκείου και 2ου ΤΕΕ.  

 

177 /  07 Ομοίως 53ης Σ.Ε. Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου.  

 

178 / 07  Ομοίως 54ης Σ.Ε. 15ου Νηπ/γείου.  
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179 / 07  Ομοίως 56ης Σ.Ε. 33ου Νηπ/γείου.  

 

180 / 07 Ομοίως 57ης Σ.Ε. 1ου Γεν. Λυκείου.  

  

181 / 07  Ομοίως 58ης Σ.Ε. Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και 

Κατάρτισης Σερρών.  

 

182 / 07  Ομοίως 59ης Σ.Ε. 23ου Νηπ/γείου.  

 

183 / 07 Ομοίως 60ης Σ.Ε. Νηπ/γείου Αγ. Ιωάννη.  

  

184 / 07  Ομοίως 61ης Σ.Ε. Νηπ/γείου Ελαιώνα.   

 

185 / 07  Ομοίως 62ης Σ.Ε. 24ου Νηπ/γείου.  

 

186 / 07 Ομοίως 64ης Σ.Ε. 34ου Νηπ/γείου. 

 

187 / 07  Ομοίως της 63ης Σ.Ε. 4ου Λυκείου.  

 

188 / 07  Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων της Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ.  

 

189 / 07 Ομοίως επί αποφάσεων της ΔΕΠΚΑ. 

 

190 / 07  Έγκριση της αρ. 211/06 ¨αναμόρφωση πρ/σμού έτους 2006¨ απόφ. της 

ΔΕΠΚΑ. 

  

191 / 07  Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Συντήρηση αγροτικών δρόμων πόλης Σερρών¨. 

 

192 / 07 Ομοίως: ¨Επούλωση φθορών οδοστρωμάτων¨. 

  

193 / 07  Ομοίως: ¨Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων¨. 

 

194 / 07 Ομοίως: ¨Τσιμεντοστρώσεις πλακοστρώσεις κοινοχρήστων χώρων¨. 

    

195 / 07 Ομοίως: ¨Συντήρηση δρόμων¨. 

 

196 / 07 Ομοίως: ¨Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών¨. 

 

197 / 07 Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος ποσού στον κ. Παναγιωτίδη Γ. από 

επίδομα παραγωγικότητας.  

 

198 / 07 Ομοίως στον ιατρό κ. Θεοδοσέλη Στέργιο για παροχή υπηρεσιών στον Δήμο.   
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199 / 07 Ψήφιση πίστωσης για καταβολή δαπάνης εργασίας αξιολόγησης του 

συμφέροντος του έργου: ¨Μελέτη και κατασκευή, χρηματοδότηση και 

παραχώρηση της εκμετάλλευσης ακινήτων του Δήμου Σερρών¨ στην εταιρεία 

Dr Δημήτρης Καμπούρης και Συνεργάτες ΕΠΕ¨. 

 

200 / 07 Έγκριση καταβολής δικαστικών εξόδων και τόκων από οικογενειακή παροχή 

των κ.κ. Παναγιωτόπουλου Ελ. και Καρυώτη Γεώργ. πρώην υπαλλήλων του 

Δήμου. 

 

201 / 07 Έγκριση καταβολής δαπάνης δικαστικού επιμελητή και δικαστικών εξόδων. 

 

202 / 07 Έγκριση αγοράς βιβλίων για τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου. 
 

203 / 07 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του οδηγού του κ. Δημάρχου. 

 

204 / 07  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου. 

 

205 / 07 Έγκριση καταβολής συνδρομής έτους 2006 στην Εφημερίδα ¨Σημερινή των 

Σερρών¨. 

 

206 / 07 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσίευσης της 2ης ανάρτηση της πρότασης 

ρυμοτομίας στην περιοχή Αγ. Ιωάννη. 

 

207 / 07 Ομοίως ορισμού Αντιδημάρχων. 

 

208 / 07 Ομοίως κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. 

 

209 / 07 Ψήφιση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον πρ/σμό του Δήμου έτους 2007 προς 

εκτέλεση προμηθειών με απ’ ευθείας ανάθεση.  

 

210 / 07 Ομοίως για διαφημίσεις – δημοσιεύσεις.  

  

211 / 07 Ψήφιση εξειδικευμένης οφειλής για την προμήθεια καυσίμων.  

 

212 / 07 Έγκριση συνέχισης προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος θεατρικού 

φωτισμού και οπτικοακουστικών συστημάτων κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ. 

 

213 / 07 Ομοίως ειδών ατομικής προστασίας έτους 2006. 

 

214 / 07 Ομοίως γάλακτος έτους 2006. 

  

215 / 07 Ομοίως πινακίδων πληροφοριακής σήμανσης.  

 

216 / 07 Ομοίως υπερκατασκευής πλύσης κάδου απορριμμάτων.  
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217 / 07 Ομοίως πλαστικών σάκων απορριμμάτων.  

 

218 / 07 Ομοίως κυρίως σώματος υπερκατασκευής απορριμματοφόρου. 

 

219 / 07 Ομοίως χριστουγεννιάτικου εορταστικού φωτισμού. 

 

220 / 07 Ομοίως ανταλλακτικών και εξοπλισμού παιδικών χαρών. 

 

221 / 07  Ομοίως υλικών για τον ηλεκτροφωτισμό πάρκου στον Άγιο Ιωάννη. 

          

222 / 07  Έγκριση συνέχισης της μελέτης με τίτλο: ¨Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 

Δήμου Σερρών¨, για το έτος 2007 και καταβολή υπολοίπου αμοιβής.  

 

223 / 07 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 της υλοποίησης του πρ/τος PIMMS.  

 

224 / 07 Ομοίως του πρ/τος NEST. 

 

225 / 07  Ομοίως του πρ/τος EUROTOOL. 

   

226 / 07 Έγκριση εξόφλησης λογ/σμού και συνέχισης για το έτος 2007 του έργου: 

¨Διαμόρφωση αύλειου χώρου Ιεράς Μητρόπολης Σερρών¨.  

 

Πρ. 3/1/07  Αναβάλλεται το θέμα: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 

¨Οργάνωσης, διαχείριση και συντήρηση χώρων πρασίνου¨. 

           

227 / 07  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Ανανέωση κόμης, διαμόρφωση 

κορμού και κοπή παλαιών μεγάλων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους 

αρμοδιότητας του Δήμου Σερρών¨. 

           

228 / 07  Έγκριση εργασιών λειτουργίας βεσπασιανών Δημοτικού Μεγάρου. 

                  

229 / 07 Ομοίως απομαγνητοφώνησης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου. 

 

230 / 07 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2007 του έργου: ¨Εργασίες βελτίωσης και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων της κλειστής αίθουσας στίβου του Ε.Σ. 

Σερρών¨. 

  

231 / 07  Ομοίως ¨ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης 

εφαρμογής Σιγής έτους 2006¨. 

 

232 / 07 Ομοίως ¨ασφαλτοστρώσεις – διανοίξεις δρόμων στην περιοχή της πράξης 

εφαρμογής Εργατικών Κατοικιών¨. 

 

233 / 07  Ομοίως ¨ανακατασκευή στέγης παιδικού σταθμού στον οικισμό ¨Κρίνου¨ 

Δήμου Σερρών¨. 
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234 / 07  Ομοίως ¨κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στο Α’ Νεκροταφείο¨. 

 

235 / 07 Ομοίως ¨καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα στο 

κτιρίου του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Σερρών¨. 

  

236 / 07 Ομοίως ¨συντήρηση επιχρισμάτων – πατωμάτων – χρωματισμών Παιδικού 

Σταθμού Κρίνου¨. 

 

237 / 07  Ομοίως ¨Εσωτερικές παρεμβάσεις, διαρρύθμισης του 6ου – 16ου Δημ. Σχολ.¨. 

 

238 / 07 Ομοίως ¨Κατασκευή τοίχου περίφραξης στο Β’ ΚΑΠΗ¨. 

 

239 / 07  Ομοίως ¨Κατασκευή αγωγού ομβρίων στο Δ.Δ. Αγ. Ιωάννη¨. 

 

240 / 07  Ομοίως ¨Εργασιών διαμόρφωσης κόμβου οδών Πολυτεχνείου – Ταγματάρχη Ι. 

Βελισάριου¨. 

 

241 / 07 Ομοίως εργασιών αναπλάσεων κόμβων. 

 

242 / 07 Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα εργασιών κατασκευής υδρομάστευσης στο 

Δ.Δ. Ελαιώνα και διαπλάτυνση τεχνικού σε αγροτικό δρόμο στο Ν.Α. 

αγρόκτημα Δήμου Σερρών. 

 

243 / 07 Ομοίως ανακατασκευής καταστήματος στη Δημ. Αγορά.  

 

244 / 07 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Επέκτασης και κατασκευής πλατείας Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου¨. 

 

245 / 07 Έγκριση τοποθέτησης φωτιστικού σώματος στην οδό Μισοπόλεως.  

 

246 / 07 Ένταξη της Σοφίας Δεμερτζή του Παντελή, οικιακής βοηθού, στο προσωπικό 

της Κοινωνικής Πρόνοιας του Δήμου. 

 

247 / 07 Έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου με σύμβαση μίσθωσης έργου για τις ανάγκες 

του πρoγράμματος EUROTOOL. 

 

247α / 07 Έγκριση συνέχισης προμήθειας τοπογραφικού υλικού.  

 

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΚΑΛΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΖΑΠΑΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

 Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαμπάνης Μιχαήλ 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

  

Σιμήτας Συμεών 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 


