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                     ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

2006 - 2010   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17η/30-12-2009 

 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 17η 

 

 

Της 30ης  Δεκεμβρίου 2009 

 

 

Ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 21:00 το βράδυ  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Ζαπάρας Στέργιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Σαμπάνης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.) 

Αγγελίδης Πέτρος 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

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  

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

Σαουλίδης Στυλιανός 

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών  

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Γαλάνης Στέργιος, 2. Κάλλιος Κων/νος. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής συνεργασίας της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ., του Δήμου 

Σερρών και της Ν.Ε.Π.Ο.Σ. (απόφ. ΝΑ 30/2009). 

    

ΘΕΜΑ    2ο: Αποδοχή προκαταβολής Κ.Α.Π.  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Ορισμός 9μελούς Δ/κού Συμβουλίου της Δ.Α.Ε. με τον τίτλο: 

¨ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ¨ (Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.). 

    

ΘΕΜΑ    4ο: Αντικατάσταση μέλους Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Σερρών (Κ.Ε.Κ.Α.Σ.). 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Αδελφοποίηση πόλεως Σερρών μετά της πόλεως Σκουταρέ Βουλγαρίας.  

 

ΘΕΜΑ    6ο: Συμμετοχή ή μη του Δήμου στο ¨ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ 

ΔΗΜΩΝ¨.  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Έγκριση πρόσληψης πέντε (5) εργατών πρασίνου επί δίμηνο.  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας προσωπικού καθαριότητας κατά τις 

Κυριακές εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες για το έτος 2010. 

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση καταβολής ποσού στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών για 

εκτιμήσεις οικοπέδων στην περιοχή Σιγής.   

    

ΘΕΜΑ  10ο: -  Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή της παρ. 5 του 

άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 τ.Α.) ¨Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων¨.  

- Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου  46 του ΕΚΠΟΤΑ (απόφαση Υπ. 

Εσωτερικών 11389/1993, ΦΕΚ 185/1993 τ.Β.) για το έτος 2010. 

- Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 28 του ¨Ενιαίου Κανονισμού 

Προμηθειών Ο.Τ.Α.¨ για το έτος 2010. 

- Ορισμός μελών για τηνε πιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρο 1 

του Π.Δ. 270/11-3-1981 – ΦΕΚ 77), για το έτος 2010. 

- Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής 

εργασιών που ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, 

για το έτος 2010. 

- Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής 

υπηρεσιών που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ. 

28/80, για το έτος 2010. 

- Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου υλικού 

του Δήμου, για το έτος 2010. 

- Ορισμός εκπροσώπου για την Επιτροπή Οριστικών Διανομών 

(ΕΟΔ).  
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ΘΕΜΑ  11ο: Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του πλυντηρίου κάδων 

απορριμμάτων.  

    

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας πετρελαιοειδών έτους 2010.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 των προμηθειών: α) καυσίμων του 

Δήμου και β) γάλακτος.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων για τις γιορτές Χριστουγέννων, 

Πρωτοχρονιάς και Αγίων Φώτων.  

    

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση κατάστασης απόρων δημοτών της πόλης για χορήγηση 

δεμάτων αγάπης ενόψει των εορτών.  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ  17ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π. με την επωνυμία: ¨53 

Σχολική Επιτροπή Μουσικού Γυμνασίου – Ενιαίου Μουσικού Λυκείου 

Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ  18ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου στον κ. Τροχίδη Δημήτριο.  

    

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

    

ΘΕΜΑ  21ο: Διαγραφή ποσού από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2008 της ΔΕΠΚΑ (νυν 

Κ.Ε.Κ.Α.Σ.). 

    

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση προϋπολογισμών έτους 2010 των Ν.Π. και Δ.Ε. του Δήμου:  

 α) Ν.Π. ¨Κέντρο Προσχολικής Αγωγής¨, Δήμου Σερρών,  

 β) Ν.Π. ¨Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας¨,  

γ) Ν.Π. ¨Κ.Α.Π.Η.¨,  

δ) Ν.Π. ¨Αθλητικός Οργανισμός¨ Δήμου Σερρών,  

ε) Δ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ και  

στ) Κοινωφ. Δ.Ε. ¨Κ.Ε.Π.Α.Σ.¨.  

    

ΘΕΜΑ  24ο: Διόρθωση των αρίθμ. 496/2007 και 931/2007 Α.Δ.Σ. ως προς το όνομα 

δικαιούχου προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης.  

    

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση απευθείας εκποίησης βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του 

άρθρου 28 του Ν. 1080/80 στις κ.κ.:  

α) Μπαράκου Μαρία και  
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β) Γκουτρουμανίδου Ξανθή.  

    

ΘΕΜΑ  26ο: α) Έγκριση συμμετοχής στο έργο ¨Συμμαχία τοπικών αρχών για την 

πρόληψη δασικών πυρκαγιών¨(Local Authorities Alliance for Forest 

Fire Prevention) με ακρωνύμιο ¨FOREST CITIES¨ που 

χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία LIFE+ και 

αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του. 

 β) Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨ για χρηματοδότηση του έργου: ¨Ανάπτυξη 

ολοκληρωμένου συστήματος αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 

(πυροπροστασίας) σε συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή 

πύλη ενημέρωσης και επιμόρφωσης των πολιτών για την προστασία 

του Περιβάλλοντος στο Δήμο Σερρών, στο πλαίσιο του Κωδικού 

Πρόσκλησης 09_2.1. 

    

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ¨Υδραυλική μελέτη 

εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: ¨Κατασκευή κυκλικού 

κόμβου στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και 

Κομνηνών¨.  

    

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση 1ου Α.Π. των έργων:  

α) ¨Κατασκευή κυκλικών κόμβων¨και  

β) ¨Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και ανακατασκευή οδού Κωστοπούλου¨.  

    

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

α) ¨Ανάδειξη και επανάχρηση του διατηρητέου κτηρίου Σχοινά του 

Δήμου Σερρών¨ και  

β) ¨Προσθήκη καθ’ ύψος και ανακατασκευή του κινηματοθεάτρου 

«ΑΣΤΕΡΙΑ» Δήμου Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ  31ο: Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της αρίθμ. 721/2008 κανονιστικής 

Α.Δ.Σ., που αφορά κυκλοφοριακά θέματα.  

    

ΘΕΜΑ  32ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.   

 

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

κ. Πρόεδρος:   Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι αρχίζει η συνεδρίαση. Χρόνια πολλά και 

καλή χρονιά σε όλους σας.  

 

ΘΕΜΑ    1ο: Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης πολιτιστικής συνεργασίας της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών μεταξύ του ΥΠ.ΠΟ., του Δήμου 

Σερρών και της Ν.Ε.Π.Ο.Σ. (απόφ. ΝΑ 30/2009). 
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κ. Πρόεδρος:   Είναι μια τροποποίηση που κάναμε που αφορά αποκλειστικά και μόνο 

την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Για μας δεν αλλάζει τίποτα. 

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ    2ο: Αποδοχή προκαταβολής Κ.Α.Π.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι αυτό που εδώ και χρόνια τέτοια εποχή ζητούμε έναντι από τη 

ΚΑΠ του 2010 λόγω των αυξημένων οικονομικών υποχρεώσεων.  

  

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Ορισμός 9μελούς Δ/κού Συμβουλίου της Δ.Α.Ε. με τον τίτλο: 

¨ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ¨ (Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.). 

 

κ. Πρόεδρος:   Το συμβούλιο είναι 9μελές. Είναι ένας από την μειοψηφία, ένας 

εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα και πέντε δημότες. Από την πλειοψηφία προτείνονται Βλάχος 

Ιωάννης με αναπληρωματικό τον κ. Δάγκο, Ιωαννίδης Σπύρος και αναπληρωματικός 

Σωτηριάδης, θα ήθελα ένα μέλος από την μειοψηφία με τον αναπληρωτή. Ο κ. Νυκτοπάτης με 

αναπληρωματικό τον Παπαδόπουλο. Εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα είναι η Θεοδοσέλη 

Αικατερίνη με αναπληρωματική την … Χρυσάνθη. Δημότες Πολιτίδης Απόστολος 

αναπληρωματικός Μαβίλης Απόστολος, Καρυώτης Γεώργιος αναπληρωτής Παναγιωτόπουλος 

Ελευθέριος, Μπιτζιώνης Δημήτριος αναπληρωτής Νικολακάκης Παύλος, Αφεντούλη Χρύσα 

αναπληρωματική Κωνσταντινίδου Γεωργία και Κωνσταντινίδου Μαρία με αναπληρώτρια την 

Αλεξίου …  

  

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ    4ο: Αντικατάσταση μέλους Δ/κού Συμβουλίου της Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Κοινωνικής Ανάπτυξης Σερρών (Κ.Ε.Κ.Α.Σ.). 

 

κ. Πρόεδρος:   Ένα μέλος ο κ. Βεργουλίδης Χρήστος ο οποίος λόγω ανειλημμένων 

υποχρεώσεων στη Θεσσαλονίκη ζήτησε να αποχωρήσει από το Δ.Σ. και στη θέση του χωρίς να 

αλλάξει τίποτα μπαίνει ο κ. Πιπελές Αθανάσιος.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Αδελφοποίηση πόλεως Σερρών μετά της πόλεως Σκουταρέ Βουλγαρίας.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι μια καταρχάς απόφαση.  

κ. Αναστασιάδης: Όχι στην αδελφοποίηση με βουλγαρική πόλη. Βουλγαρία θα 

καταντήσουμε εδώ.  

  

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη).  

 

ΘΕΜΑ    6ο: Συμμετοχή ή μη του Δήμου στο ¨ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ 

ΔΗΜΩΝ¨.  
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κ. Πρόεδρος:   Όπως αναφέρει και η εισήγηση του γενικού διευθυντή δεν θα 

συμμετάσχουμε γιατί δημιουργούνται μόνο υποχρεώσεις και κανένα κέρδος.  

 

- Μη συμμετοχή. 

    

ΘΕΜΑ    7ο: Έγκριση πρόσληψης πέντε (5) εργατών πρασίνου επί δίμηνο.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας προσωπικού καθαριότητας κατά τις 

Κυριακές εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες για το έτος 2010. 

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση καταβολής ποσού στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών για 

εκτιμήσεις οικοπέδων στην περιοχή Σιγής.   

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι 5.500 € με Α.Δ.Σ.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 

    

ΘΕΜΑ  10ο: -  Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή της παρ. 5 του 

άρθρου 186 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/8-6-2006 τ.Α.) ¨Κύρωση 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων¨.  

- Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου  46 του ΕΚΠΟΤΑ (απόφαση Υπ. 

Εσωτερικών 11389/1993, ΦΕΚ 185/1993 τ.Β.) για το έτος 2010. 

- Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 28 του ¨Ενιαίου Κανονισμού 

Προμηθειών Ο.Τ.Α.¨ για το έτος 2010. 

- Ορισμός μελών για τηνε πιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρο 1 

του Π.Δ. 270/11-3-1981 – ΦΕΚ 77), για το έτος 2010. 

- Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής 

εργασιών που ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, 

για το έτος 2010. 

- Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής 

υπηρεσιών που ανατίθενται σύμφωνα με το άρθρο 67 του Π.Δ. 

28/80, για το έτος 2010. 

- Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου υλικού 

του Δήμου, για το έτος 2010. 

- Ορισμός εκπροσώπου για την Επιτροπή Οριστικών Διανομών 

(ΕΟΔ).  

 

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι 8 επιτροπές. Για την 1η επιτροπή συμμετέχουν δύο δημοτικοί 

σύμβουλοι και ένας μηχανικός της Τ.Υ. με απόφαση του Δημάρχου. Ήταν ο κ. Ιωαννίδης και ο 

κ. Δάγκος από την πλειοψηφία, παραμένουν οι ίδιοι, από την μειοψηφία ήταν ο κ. 

Παπαδόπουλος με αναπληρωτή τον κ. Σαουλίδη.  

Στην 2η επιτροπή, είναι από 3 δημοτικούς υπαλλήλους, η εισήγηση αναφέρει μέσα τα 

ονόματα και συμφωνούμε σ’ αυτά.  
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Στην 3η επιτροπή, αποκλειστικά και μόνο υπάλληλοι του Δήμου.  

4η επιτροπή, απαραίτητα συμμετέχει ο Δήμαρχος και δυο δημοτικοί σύμβουλοι, από 

την πλειοψηφία προτείνεται ο κ. Πεχλιβανίδης με αναπληρωματικό τον κ. Ικιούζη και από την 

μειοψηφία ο κ. Παπαβασιλείου με αναπληρωτή τον κ. Παπαδόπουλο.  

Στην 5η επιτροπή, ένας δημοτικός σύμβουλος και δυο δημοτικοί υπάλληλοι, τακτικό 

μέλος ο κ. Σωτηριάδης και αναπληρωματικό η κ. Βέρρου.  

Στην 6η επιτροπή, αποτελείται από έναν δημοτικό σύμβουλο και δυο δημοτικούς 

υπαλλήλους, τακτικό μέλος ο Σωτηριάδης με αναπληρωματικό τον κ. Σιμήτα.  

Στην 7η επιτροπή, μπαίνουν ή τρεις δημοτικοί σύμβουλοι ή δύο και ένας υπηρεσιακός 

παράγοντας με τον αναπληρωματικό του. Προτείνεται ο κ. Κουλουφάκος με αναπληρωματικό 

εμένα, ο κ. Παπαδίκης με αναπληρωτή τον κ. Παντούση και έναν από την μειοψηφία, ο κ. 

Γαλάνης με αναπληρωτή τον κ. Παπαδόπουλο. 

Στην 8η επιτροπή, εδώ ήταν ο κ. Αναστασιάδης για τρία χρόνια, η πλειοψηφία 

προτείνει τον κ. Αναστασιάδη αν θέλει να είναι με αναπληρωματικό τον κ. Ιωαννίδη.  

 

 

ΘΕΜΑ  11ο: Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του πλυντηρίου κάδων 

απορριμμάτων.  

 

κ. Πρόεδρος:   Ήταν για μέσα Δεκεμβρίου και μιλάμε για 28 Φεβρουαρίου η 

παράδοση.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας πετρελαιοειδών έτους 2010.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 των προμηθειών: α) καυσίμων του 

Δήμου και β) γάλακτος.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων για τις γιορτές Χριστουγέννων, 

Πρωτοχρονιάς και Αγίων Φώτων.  

 

κ. Πρόεδρος:   Σε σύνολο είναι 10.600 € για όλα. Αυτά είναι για τη γιορτή που 

κάνουμε κάθε χρόνο για το προσωπικό του Δήμου, είναι για τα γλυκίσματα, για τα ποτά, για 

προμήθεια ξηρών καρπών, για ειδών παντοπωλείου. Αυτά είναι κάθε χρόνο. Για δαπάνη 

μικροφωνικής εγκατάστασης για να ακούγονται τραγούδια στο δρόμο, για δαπάνη 

μικροφωνικής εγκατάστασης για τα Θεοφάνεια, και για τα πυροτεχνήματα για την 

Πρωτοχρονιά.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  15ο: Έγκριση κατάστασης απόρων δημοτών της πόλης για χορήγηση 

δεμάτων αγάπης ενόψει των εορτών.  
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κ. Πρόεδρος:   Χρειάζεται έγκριση από το Δ.Σ., είναι 500 που επέλεξε η Κοινωνική 

Μέριμνα.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  17ο: Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π. με την επωνυμία: ¨53 

Σχολική Επιτροπή Μουσικού Γυμνασίου – Ενιαίου Μουσικού Λυκείου 

Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  18ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου στον κ. Τροχίδη Δημήτριο.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Σαουλίδη). 

    

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  21ο: Διαγραφή ποσού από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2008 της ΔΕΠΚΑ (νυν 

Κ.Ε.Κ.Α.Σ.). 

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  23ο: Έγκριση προϋπολογισμών έτους 2010 των Ν.Π. και Δ.Ε. του Δήμου:  

 α) Ν.Π. ¨Κέντρο Προσχολικής Αγωγής¨, Δήμου Σερρών,  

 β) Ν.Π. ¨Κέντρο Προστασίας Φυσικού Περιβάλλοντος – Μουσείο 

Φυσικής Ιστορίας¨,  

γ) Ν.Π. ¨Κ.Α.Π.Η.¨,  

δ) Ν.Π. ¨Αθλητικός Οργανισμός¨ Δήμου Σερρών,  

ε) Δ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ και  

στ) Κοινωφ. Δ.Ε. ¨Κ.Ε.Π.Α.Σ.¨.  

 

- Εγκρίνεται  
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ΘΕΜΑ  24ο: Διόρθωση των αρίθμ. 496/2007 και 931/2007 Α.Δ.Σ. ως προς το όνομα 

δικαιούχου προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση απευθείας εκποίησης βάσει των διατάξεων της παρ. 1 του 

άρθρου 28 του Ν. 1080/80 στις κ.κ.:  

α) Μπαράκου Μαρία και  

β) Γκουτρουμανίδου Ξανθή.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  26ο: α) Έγκριση συμμετοχής στο έργο ¨Συμμαχία τοπικών αρχών για την 

πρόληψη δασικών πυρκαγιών¨(Local Authorities Alliance for Forest 

Fire Prevention) με ακρωνύμιο ¨FOREST CITIES¨ που 

χρηματοδοτείται από την Κοινοτική Πρωτοβουλία LIFE+ και 

αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του. 

 β) Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨ για χρηματοδότηση του έργου: ¨Ανάπτυξη 

ολοκληρωμένου συστήματος αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών 

(πυροπροστασίας) σε συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή 

πύλη ενημέρωσης και επιμόρφωσης των πολιτών για την προστασία 

του Περιβάλλοντος στο Δήμο Σερρών, στο πλαίσιο του Κωδικού 

Πρόσκλησης 09_2.1. 

 

κ. Πρόεδρος:   Για το α) έχουμε πάρει χρηματοδότηση, έχει ψηφιστεί και έχει εγκριθεί 

για 65.000. Το πιο ουσιαστικό είναι το β), είναι 2.400.000 €.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ¨Υδραυλική μελέτη 

εγκατάστασης επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: ¨Κατασκευή κυκλικού 

κόμβου στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και 

Κομνηνών¨.  

    

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση 1ου Α.Π. των έργων:  

α) ¨Κατασκευή κυκλικών κόμβων¨ και  

β) ¨Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και ανακατασκευή οδού Κωστοπούλου¨.  

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

α) ¨Ανάδειξη και επανάχρηση του διατηρητέου κτηρίου Σχοινά του 

Δήμου Σερρών¨ και  

β) ¨Προσθήκη καθ’ ύψος και ανακατασκευή του κινηματοθεάτρου 

«ΑΣΤΕΡΙΑ» Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  31ο: Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της αρίθμ. 721/2008 κανονιστικής 

Α.Δ.Σ., που αφορά κυκλοφοριακά θέματα.  

 

 

κ. Αγγελίδης: Εδώ τι ακριβώς συμβαίνει; 

κ. Πρόεδρος:   Είναι η 721 που είχαμε πάρει, προσφύγαμε στο δευτεροβάθμιο, 

δικαιωθήκαμε βέβαια, ισχύει η απόφαση, και λόγω αυτής της καθυστέρησης επειδή είχαμε 

ψηφίσει τότε και μέσα στην απόφαση υπήρχε και χρονοδιάγραμμα κατασκευών, τώρα το 

ζητάμε για να περάσει στο 2010. Υλοποιείται τμηματικά. 

κ. Αγγελίδης: Ότι είχαμε πει τότε όταν είχε έρθει για πρώτη φορά το θέμα ισχύει και 

τώρα το ίδιο.  

κ. Πρόεδρος:   Πλην όμως η απόφαση ισχύει. Εδώ ψηφίζουμε χρονοδιάγραμμα. Όχι 

μελέτη επικαιροποίηση.  

κ. Αγγελίδης: Ότι παρατηρήσεις είχαμε κάνει για εκείνο το θέμα ισχύουν και τώρα.  

      

- Εγκρίνεται.  

 

    

ΘΕΜΑ  32ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.   

 

 

- Εγκρίνεται.  

 

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

αποφάσεις: 

 

1021/09 Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής συνεργασίας της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών με το ΥΠ.ΠΟ., το Δήμο Σερρών και της 

Ν.Ε.Π.Ο.Σ. (απόφ. Ν.Σ. 30/2009)  

 

1022/09 Αποδοχή προκαταβολής Κ.Α.Π.   

 

1023/09 Ορισμός 9μελούς Δ/κού Συμβουλίου της Δ.Α.Ε. με τον τίτλο: ¨Δημοτική 

Ανώνυμη Εταιρεία Κτηματικής Αξιοποίησης Δήμου Σερρών¨ (ΔΑΕΚΑΣ). 

 

1024/09 Αντικατάσταση μέλους Δ/κού Συμβουλίου Κ.Ε.Κ.Α.Σ. (Κοινωφελής 

Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Σερρών). 
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1025/09 Αδελφοποίηση πόλεως Σερρών μετά της πόλεως Σκουταρέ Βουλγαρίας.  

 

1026/09 Δεν εγκρίνεται η συμμετοχή του Δήμου στο ¨ΕΛΛΗΝΙΚ ΔΙΚΤΥΟ ΜΙΚΡΩΝ 

ΔΗΜΩΝ¨.  

 

1027/09 Έγκριση πρόσληψης πέντε (5) εργατών πρασίνου επί δίμηνο. 

 

1028/09 Έγκριση καθιέρωσης εργασίας προσωπικού καθαριότητας κατά τις Κυριακές, 

εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες για το έτος 2010. 

 

1029/09 Έγκριση καταβολής ποσού στο Σώμα Ορκωτών Εκτιμητών για εκτιμήσεις 

οικοπέδων στην περιοχή Σιγής.  

 

1030/09 Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 186 

του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-06 τ.Α.) για το έτος 2010. 

 

1031/09 Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 46 του ΕΚΠΟΤΑ (απόφ. Υπ. Εσωτερικών 

11389/1993) 

 

1032/09 Ομοίως του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ. 

 

1033/09 Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθ. 1 του ΠΔ 

270/1981). 

 

1034/09 Ορισμός δημοτικού συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής εργασιών που 

ανατίθενται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80. 

 

1035/09 Ομοίως παραλαβής υπηρεσιών.  

 

1036/09 Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου υλικού του 

Δήμου.  

 

1037/09 Ορισμός εκπροσώπου για την Επιτροπή Οριστικών Διανομών (ΕΟΔ). 

 

1038/09 Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του πλυντηρίου κάδων 

απορριμμάτων.  

 

1039/09 Έγκριση μελέτης προμήθειας πετρελαιοειδών έτους 2010. 

 

1040/09 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 της προμήθειας καυσίμων του Δήμου.  

  

1041/09 Ομοίως γάλακτος. 

 

1042/09 Έγκριση δαπανών εκδηλώσεων για τις γιορτές Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς 

και Αγίων Φώτων.  

 

1043/09 Έγκριση κατάστασης απόρων δημοτών της πόλης για χορήγηση δεμάτων 

αγάπης ενόψει των εορτών. 
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1044/09 Έγκριση πραγματοποίησης έκθεσης φωτογραφίας για την καταστροφή της 

πολιτιστικής κληρονομιάς στην τουρκοκρατούμενη Κύπρο και καταβολής των 

σχετικών δαπανών.  

 

1045/09 Έγκριση δαπάνης εκτύπωσης εντύπων ενημέρωσης για την εφαρμογή της 

ελεύθερης στάθμευσης στους περιφερειακούς χώρους (στρατόπεδα).  

 

1046/09 Έγκριση δαπάνης δημοσίευσης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.  

 

1047/09 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του οδηγού του κ. Δημάρχου.  

 

1048/09 Ομοίως υπαλλήλων του Δήμου για τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο ’09. 

 

1049/09 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας εκπροσώπων του Δήμου, που 

συμμετείχαν σε συνέδριο για τις κλιματικές αλλαγές.  

 

1050/09 Έγκριση καταβολής εξόδων και αμοιβών παράστασης υπεράσπισης  του κ. 

Τσαρουχά Χ. 

 

1051/09 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π. με την επωνυμία ¨53η Σ.Ε. 

Μουσικού Γυμνασίου – Ενιαίου Μουσικού Λυκείου Σερρών¨.  

 

1052/09 Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου στον κ. Τροχίδη Δημήτριο.  

 

1053/09 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων της Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ. 

 

1054/09 Ομοίως επί αποφάσεων ΚΕΠΑΣ. 

 

1055/09 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στον κ. Μίχο 

Βασίλειο. 

 

1056/09 Ομοίως στην κ. Σωτηριάδου Ζαφειρία.  

 

1057/09 Ομοίως στον κ. Γουργουλίδη Δημήτριο.  

 

1058/09 Ομοίως στον κ. Γκαρίπη Κων/νο. 

 

1059/09 Ομοίως στον κ. Νάτση Δημήτριο. 

 

1060/09 Διαγραφή ποσού από τους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου για εισφορά σε 

χρήμα του κ. Κουφάκη Δημητρίου. 

 

1061/09 Έγκριση οικονομικών καταστάσεων έτους 2008 της ΔΕΠΚΑ (νυν ΚΕΚΑΣ). 

 

1062/09 Έγκριση προϋπολογισμού οικον. έτους 2010 του Ν.Π. Κέντρο Προσχολικής 

Αγωγής.  
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1063/09 Ομοίως Ν.Π. ¨Κ.Π.Φ.Π. –Μ.Φ.Ι.¨. 

 

1064/09 Ομοίως Ν.Π. ¨ΚΑΠΗ¨. 

 

1065/09 Ομοίως Ν.Π. ¨Αθλητικός Οργανισμός¨.  

 

1066/09 Ομοίως Δ.Ε. ¨ΔΗΠΕΘΕ¨. 

 

1067/09 Ομοίως ¨ΚΕΠΑΣ¨. 

 

1068/09 Διόρθωση της αρίθμ. 496/07 και 931/07 ΑΔΣ ως προς το όνομα δικαιούχου 

προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης.  

 

1069/09 Έγκριση απευθείας εκποίησης δημοτικής έκτασης βάσει των διατάξεων της 

παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν. 1080/80 στην κ. Μπαράκου Μαρία.  

 

1070/09 Ομοίως στην κ. Γκουτρουμανίδου Ξανθή. 

 

1071/09 Έγκριση συμμετοχής στο έργο ¨Συμμαχία τοπικών αρχών για την πρόληψη 

δασικών πυρκαγιών. (Local Authorities Alliance forest fire Prevention) με 

ακρωνύμιο ¨FOREST CITIES¨ που χρηματοδοτείται από την Κοινοτική 

Πρωτοβουλία LIFE και αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση του.   

 

1072/09 Έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Ψηφιακή 

Σύγκλιση¨ για χρηματοδότηση του έργου ¨Ανάπτυξη ολοκληρωμένου 

συστήματος αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (πυροπροστασίας)  σε 

συνδυασμό με μια ολοκληρωμένη διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης και 

επιμόρφωσης των πολιτών για την προστασία του περιβάλλοντος στο Δήμο 

Σερρών¨ στα πλαίσια του κωδικού πρόσκλησης 09_2.1. 

 

1073/09 Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: ¨Υδραυλική μελέτη εγκατάστασης 

επεξεργασίας στραγγισμάτων ΧΥΤΑ Δήμου Σερρών¨.  

  

1074/09 Έγκριση επικαιροποιημένης μελέτης του έργου: ¨Κατασκευή κυκλικού κόμβου 

στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, Μιαούλη και Κομνηνών¨.  

 

1075/09 Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου: ¨Κατασκευή κυκλικών κόμβων¨.  

 

1076/09 Ομοίως ¨Διαπλάτυνση πεζοδρομίων και ανακατασκευή οδού Κωστοπούλου¨.   

 

1077/09 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Ανάδειξη και επανάχρηση του διατηρητέου κτιρίου Σχοινά του Δήμου 

Σερρών¨.  

 

1078/09 Ομοίως ¨Προσθήκη καθ’ ύψος και ανακατασκευή του κινηματοθεάτρου 

¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ , Δήμου Σερρών¨. 
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1079/09 Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος της αρίθμ. 721/2008 κανονιστικής ΑΔΣ που 

αφορά κυκλοφοριακά θέματα.  

 

1080/09 Έγκριση δαπάνης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ και τοποθέτηση φ.σ. μεταξύ 

Επταμύλων και Οινούσας.  

 

1081/09 Ομοίως στο 4ο χιλ. Σερρών – Θεσσαλονίκης.  

 

1082/09 Έγκριση της αρ. 11/09 απόφασης της ΚΕΠΑΣ: «Έγκριση σύναψης συμβάσεων  

μίσθωσης έργου για τις ανάγκες των προγραμμάτων  της ΚΕΠΑΣ τη χρονική 

περίοδο  2009-2010. 

 

1083/09 Έγκριση της αρ. 12/09 απόφασης της ΚΕΠΑΣ: «Έγκριση σύναψης συμβάσεων  

μίσθωσης έργου σε καλλιτεχνικούς υπευθύνους για τις δραστηριότητες  της 

ΚΕΠΑΣ τη χρονική περίοδο 2009-2010.  

 

 

1084/09 Έγκριση της αρ. 13/09 απόφασης της ΚΕΠΑΣ: «Έγκριση σύναψης συμβάσεων  

μίσθωσης έργου για τις ανάγκες της φιλαρμονικής της ΚΕΠΑΣ για τη χρονική 

περίοδο  2009-2010. 

 

1085/09 Έγκριση συμμετοχής Δημοτικού Συμβούλου στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.  

 

1086/09 Νομιμοποίηση δαπανών έτους 2008.  

  

 

 

 

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

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ζαπάρας Στέργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

 


