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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  11/2019  

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις  Σέρρες  και  στο  Διοικητήριο ,  σήμερα  την  17η  του  μηνός  

ΙΟΥΛΙΟΥ  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  ώρα  

14:00 συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  σε  κατεπείγουσα  

συνεδρίαση ,  ύστερα  από  την  αριθμ .  11/11-07-2019 έγγραφη  

πρόσκληση  του  Προέδρου  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  που  επιδόθηκε  

σε  όλους  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους ,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  

άρθρου  67 του  Ν .3852/2010 (ΦΕΚ  87/7-6-2010 τ .Α’)  «Νέα  

Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  

-  Πρόγραμμα  Καλλικράτης». 

 

Αφού  διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  η  νόμιμη  απαρτία ,  σύμφωνα  με  

τις  διατάξεις  της  παρ .  2 του  άρθρου  96 του  Ν .  3463/2006, δεδομένου  

ότι  σε  σύνολο  40 Δημοτικών  Συμβούλων ,  παρόντες  ήταν  25,  δηλαδή :  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   (  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ .Σ . )  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  
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ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ   

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ   

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ   

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ   

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ   

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ   

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ   

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ   

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

Οι  Πρόεδροι  των  Συμβουλίων  των  Τοπικών  και  Δημοτικών  

Κοινοτήτων ,  κλήθηκαν  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ .  8 του  

άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010 και  παρών  δεν  ήταν  κανείς .  

 

Ο  Πρόεδρος  του  Δ .Σ . ,  μετά  την  διαπίστωση  απαρτίας ,  κήρυξε  την  

έναρξη  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  στην  οποία  ήταν  παρών  ο  

Δήμαρχος  κ .  Αγγελίδης  Πέτρος ,  που  κλήθηκε  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  

της  παρ .  6 του  άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010. 

…………………………….  

……………….  
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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

Έχοντας  υπόψη :  

Τις  διατάξεις  του  άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010, αυτές  της  παρ .  5 

του  άρθρου  65 του  ιδίου  νόμου  (ΦΕΚ  87 ΤΑ)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  – Πρόγραμμα  

Καλλικράτης», όπως  συμπληρώθηκε  από  την  παρ .  2 του  άρθρου  1 του  

Ν .  4257/2014 καθώς  και  την  παρ .  9 του  άρθρου  3 του  Κανονισμού  

Λειτουργίας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου ,  σας  παρακαλούμε  να  

προσέλθετε  στην  αίθουσα  «Κωνσταντίνος  Καραμανλής» του  

Διοικητηρίου  σε  κατεπείγουσα  συνεδρίαση  του  Σώματος  που  θα  γίνει  

στις  17 Ιουλίου  2019 ημέρα  Τετάρτη  και  ώρα  14:00΄ ,  λόγω  της  

ανάγκης  συνέχισης  της  ομαλής  λειτουργίας  του  Δήμου  και  του  

επείγοντος  χαρακτήρα  των  παρακάτω  θεμάτων  της  ημερήσιας  

διάταξης :  

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  αναθεωρημένου  σχεδίου  προγραμματικής  

σύμβασης  που  αφορά  την  προμήθεια  εξοπλισμού  συλλογής  

βιοαποβλήτων  για  τον  Δήμο  Σερρών  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  

Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  ¨Υποδομές  μεταφορών ,  

περιβάλλον  και  αειφόρος  ανάπτυξη¨  στον  άξονα  

προτεραιότητας  ΑΞ14 ¨Διατήρηση  και  προστασία  του  

περιβάλλοντος  – προαγωγή  της  αποδοτικής  χρήσης  των  

πόρων¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  
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ΘΕΜΑ   2ο:  Αντικατάσταση  προέδρου  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  σε  επιμορφωτικό  

πρόγραμμα  

  του  Ινστιτούτου  Επιμόρφωσης  από  τις  8 έως  τις  12 Ιουλίου  

2019 στην  

  Αθήνα .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  84η   Διεθνή  

Έκθεση  

  Θεσσαλονίκης  2019.   

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΘΕΜΑ  5ο:  Έγκριση  διοργάνωσης  του  2ου  Διεθνούς  Φεστιβάλ  Τέχνης  

και  Παιδείας  

  ¨Η  Άρπα  του  Αιόλου¨  από  4 έως  6 Ιουλίου  2019.  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Έγκριση  απολογισμού :   

  α)  Ε .Σ .Ε .Π .Ε .  Δήμου  Σερρών  και   

  β)  Ε .Σ .Ε .Δ  .Ε .  Δήμου  Σερρών ,   

  έτους  2018.   
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  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Κυρτάσογλου    

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Έγκριση   της   υπ’   αρ .   71/2019  απόφασης  του   Δ  .Σ .   της   

ΔΗ .Κ .Ε .  

  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  με  θέμα :  ¨Έγκριση  ισολογισμού  έτους  2018¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  Έγκριση  έκτακτης  χρηματοδότησης  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  το  

έτος  2019.  

  Εισηγητής :  Ο  αντιπρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση  της  υπ’  αρ .  53/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  

  θέμα :  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2019¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιπρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  10ο:   Έγκριση  της  υπ’  αρ .  63/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  

  θέμα :  ¨Έγκριση  απολογισμού  εσόδων  -  εξόδων  2018¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιπρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  11ο:   Έγκριση  έκτακτης  επιχορήγησης  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  για  

το  έτος  2019.  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  
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ΘΕΜΑ  12ο:   Έγκριση  της  υπ’  αρ .  72/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  με  

θέμα :  ¨Έγκριση  απολογισμού  εσόδων  -  εξόδων  2018¨ .  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Δ΄  τριμήνου  2018 

για  τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  

προϋπολογισμού  έτους  2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Α΄  τριμήνου  2019 

για  τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  

προϋπολογισμού  έτους  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

  

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση  ταφής  τιμής  ένεκεν  του  τέως  Δημάρχου  

Σερρών  Ανδρέα  Ανδρέου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:   Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  767.400,00 € από  το  

πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ  στο  πλαίσιο  της  απόφασης  

¨Επιχορήγηση  των  Δήμων  της  χώρας  από  το  πρόγραμμα  

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  17ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ   2019  

11 

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση  4ης  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Πράσινες  

θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων¨  με  

ακρωνύμιο  Green Crew. Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  

Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  18ο:    Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πλανόδιας  

πωλήτριας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση  δημιουργίας  νέου  τραπεζικού  λογαριασμού  

στην  Συνεταιριστική  Τράπεζα  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  831/2018 ΑΔΣ :  

¨Έγκριση  ετήσιου  προγράμματος  πολιτιστικών ,  αθλητικών  

και  κοινωνικών  δράσεων  και  εκδηλώσεων  Δήμου  Σερρών ,  

για  το  έτος  2019¨ .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

ΘΕΜΑ  21ο:   Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2019 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση  τροποποίησης  σύμβασης  απ’  ευθείας  

ανάθεσης  υπηρεσίας  ασφάλισης  οχημάτων .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  23ο:    Έγκριση  χρονικής  παράτασης :  

α)  των  υπ’  αριθμ .  21529/05-07-2018 & 21672/06-07-2018 

συμβάσεων  προμήθειας  ειδών  γραφείου  για  τις  ανάγκες  του  

Δήμου  Σερρών  και   

β)  της  υπ’  αριθμ .  21673/06-07-2018 σύμβασης  προμήθειας  

αναλώσιμων  για  εκτυπωτές  -  πολυμηχανήματα   και  

φωτοτυπικά ,   για   τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  χρήσης  δημοτικού  

οικοπέδου  στην  ¨Κτηριακές  Υποδομές  Α .Ε . ¨  για  κατασκευή  

νηπιαγωγείου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  25ο:   Λήψη  απόφασης  για  την  ανάληψη  από  το  Δήμο  

Σερρών  του  κόστους  λειτουργίας  και  συντήρησης  των  

σχολικών  μονάδων  του  12ου  και  24ου  νηπιαγωγείων  του  

Δήμου  Σερρών  μετά  την  παράδοση  του  έργου  από  την  

¨Κτηριακές  Υποδομές  Α .Ε . ¨  (ΚΤΥΠ  Α .Ε . ) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Κυρτάσογλου  .  

  

ΘΕΜΑ  26ο:   Έγκριση  αποζημίωσης  λόγω  προσκύρωσης  δημοτικής  

έκτασης  εμβαδού  5,10 τ .μ .  στην  ιδιοκτησία  με  Α .Κ .  

1704003 στο  Ο .Π .  560.   
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση  απ’  ευθείας  μίσθωσης  ακινήτου  για  τη  

στέγαση  του  24ου  νηπιαγωγείου  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  28ο:    Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές :  Οι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  Δούκας  Γ .  

 

ΘΕΜΑ  29ο:   Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  των  έργων :  

α)  Συντήρηση  γεφυρών  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση  έτους  2016 και  

β)  Εργασίες  κατασκευής  υγρομόνωσης  κτηρίου  

αυτοκινητοδρομίου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  30ο:    Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  των  

έργων :  

α)  1ου  ΑΠΕ  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις  

Δήμου  Σερρών  έτους  2018¨ ,  

β)  1ου  ΑΠΕ  ¨Έξοδα  συντήρησης  ακίνητης  περιουσίας  

κληροδοτήματος  Αποστολίδη¨ ,  

γ)  1ου  ΑΠΕ  ¨Επισκευές-  συντηρήσεις-ηλεκτροδοτήσεις  

Η /Μ  εγκαταστάσεων  κοινόχρηστων  χώρων  έτους  2018-

2019¨ ,  
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δ)  1ου  ΑΠΕ  ¨Κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  

στο  Κλειστό  Γυμναστήριο  και  στο  Εθνικό  Στάδιο  του  

Δήμου  Σερρών¨  και  

ε)  1ου  ΑΠΕ  ¨Επανάχρηση  του  κτηρίου  Κ1 του  πρώην  

στρατοπέδου  Παπαλουκά  και  δημιουργία  πινακοθήκης  

Ξενάκη¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  31ο:   Έγκριση  2ης  χρονικής  παράτασης  προθεσμίας  

περαίωσης  του  έργου :  ¨Αναπλάσεις  κεντρικών  οδικών  

αξόνων  πόλης  Σερρών  έτους  2018¨ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  32ο:    Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  33ο:    Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  34ο:    Έγκριση  διαγραφής  χρηματικού  καταλόγου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  35ο:   Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΘΕΜΑ  36ο:   Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων :  

α)  επί  του  υπ’  αριθμ .  521 αγροτεμαχίου  αγροκτήματος  

Χριστός ,  

β)  επί  του  υπ’  αριθμ .  6149 αγροτεμαχίου  αγροκτήματος  

Σερρών ,  

γ)  (απότμησης  πεζοδρομίου)  στο  Τ .  Δ .  Σερρών  (1ο  χλμ .  

Σερρών-Δράμας)  και  

δ)  (απότμησης  πεζοδρομίου)  στο  Τ .Δ  .  Καλών  Δένδρων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  37ο:   Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

κ .  Δημάρχου  και  της  αντιδημάρχου  κ .  Αγιαννίδου  

Σταυρούλας ,  κατά  το  μήνα  Ιούνιο .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  38ο:    Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   

 

………………………  
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……………..  

 

 

 

11Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλησπέρα  σε  όλους  τους  συναδέλφους .  Καλησπέρα  και  στον  νέο  

Δήμαρχο  και  στους  συναδέλφους  που  θα  απαρτίζουν  το  νέο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .    

 Θα  ήθελα ,  γιατί  βρισκόμαστε  μετά  από  τον  χαμό  του  Δημάρχου  

Ανδρέα  Ανδρέου  να  κρατήσουμε  ενός  λεπτού  σιγή  για  έναν  Δήμαρχο  

οραματιστή ,  για  έναν  Δήμαρχο  που  τα  έργα  του  αποτελούν  παράδειγμα  

προς  μίμηση  και  για  μας  τους  νεότερους .   

 Τα  ειλικρινή  μας  συλλυπητήρια  στην  οικογένειά  του .   

 

 

ΤΗΡΕΙΤΑΙ  ΕΝΟΣ  ΛΕΠΤΟΥ  ΣΙΓΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  πάλι  εκφράζουμε  τα  ειλικρινή  μας  συλλυπητήρια  στην  οικογένεια  

του  εκλιπόντος  Δημάρχου .   

 Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τους  συναδέλφους ,  κύριε  Δήμαρχε ,  εάν  

έχετε  κάποια  ανακοίνωση ;  Στους  αρχηγούς  των  άλλων  παρατάξεων ;  
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Κάποια  ερώτηση  ή  επερώτηση ;  Αλλιώς  μπορούμε  να  προχωρήσουμε .  Ο  

κ .  Γάτσιος .   

 Κύριε  Γάτσιο  μόνο  να  με  συγχωρέσετε ,  έχω ,  φαντάζομαι  και  θα  

ήθελα  να  ζητήσω   την  έγκρισή  σας ,  το  κάναμε  και  στην  προηγούμενη  

συνεδρίαση ,  για  το  κατεπείγον  της  συνεδριάσεως .  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  συνάδελφοι  και  για  το  κατεπείγον  των  θεμάτων .  

Ομόφωνα  ναι ,  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τους  συναδέλφους .  Παρακαλώ  πολύ ,  κύριε  Γάτσιο ,  

έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Έχω  μια  πληροφόρηση ,  τώρα  τελευταία  μου  ήρθε ,  ότι  ένα  γκρέιντερ  

της  υπηρεσίας  μας ,  του  Δήμου  μας  βρίσκεται  στο  Χ .Υ .Τ .Α .  

Παλαιοκάστρου  και  είναι  χαλασμένη  εκεί  και  κινδυνεύει  κιόλας  με  

διάφορες  φθορές .  Είναι  γεγονός  αυτό ;  Όπως  επίσης  μου  έχουν  πει  ότι  

έχει  κλαπεί  και  απουσιάζει  από  τον  Δήμο  ένα  τρακτέρ  και  μια  

αερόσφαιρα .  Αυτά  τώρα  τελευταία  ήρθαν  και  ήθελα  να  ρωτήσω  εάν  

πραγματικά  ισχύουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  κ .  Χράπα ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  
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Ναι ,  για  το  γκρέιντερ  μπορώ  να  απαντήσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  το  γκρέιντερ  και  μετά  ο  κ .  Δούκας .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Για  το  γκρέιντερ  μπορώ  να  σας  απαντήσω .  Το  γκρέιντερ  επειδή  τον  

χειμώνα  με  τα  χιόνια  δεν  ανέβαινε  κανένας  πάνω  στον  Χ .Υ .Τ .Α .  να  

καθαρίσει  τον  δρόμο ,  η  Περιφέρεια  έλεγε  ότι  είναι  περιοχή  του  Δήμου  

Ηράκλειας ,  η  Ηράκλεια  έδωσε  βαρύτητα  πρώτα  στις  κοινότητές  της  και  

όχι  στον  Χ .Υ .Τ .Α . ,  εάν  δεν  μπορέσεις  να  αδειάσεις  τα  

απορριμματοφόρα  σου ,  δεν  μπορείς  να  μαζέψεις  απορρίμματα .    

 Στείλαμε  το  γκρέιντερ  του  Δήμου  Σερρών  να  ανοίξει  τον  δρόμο  

του  Παλαιοκάστρου  και  εκατό  μέτρα  πριν  την  είσοδο  του  Χ .Υ .Τ .Α .  

έπαθε  μια  βλάβη  σοβαρή ,  έσπασε  ο  κορμός  από  τον  κινητήρα .   

 Επειδή  μέχρι  σήμερα  η  αντιπροσωπεία  στην  Ελλάδα  της  

Mitsubishi  έχει  κλείσει ,  μέχρι  σήμερα  κινητήρα  δεν  βρέθηκε ,  σήμερα  

μάλιστα  είχα  μια  τελευταία  επικοινωνία  με  το  τμήμα  Κίνησης  με  μια  

εταιρεία  που  φέρνει  ανταλλακτικά ,  δεν  μπορεί  να  μας  φέρει  

καινούργιο ,  μας  ενημέρωσε  και  μας  είπε  ότι  μπορεί  να  μας  

προμηθεύσει  με  νέο  κινητήρα  γκρέιντερ  της  Mitsubishi ,  ο  οποίος  θα  

κοστίσει  περί  τα  30 χιλιάρικα  με  το  Φ .Π .Α . .  Αυτό  είναι  σημερινό  νέο .  

Και  να  δούμε  τι  θα  κάνουμε .   

 Έδωσε  εντολή  να  ενημερωθεί  η  Τεχνική  Διεύθυνση  και  ο  κ .  

Πάλλας ,  εάν  υπάρχουν  τα  διαθέσιμα  χρήματα  να  προχωρήσουν  στην  

προμήθεια ,  έτσι  ώστε ,  όταν  θα  έρθει  ο  κινητήρας  στο  συνεργείο ,  να  

βάλουμε  μια  πλατφόρμα  να  πάμε  εκεί  το  γκρέιντερ  κατευθείαν  στο  

συγκεκριμένο  συνεργείο .   
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 Αυτή  την  στιγμή  φυλάσσεται  εντός  του  Χ .Υ .Τ .Α . ,  είναι  σε  

περιφραγμένο  χώρο  τον  γκρέιντερ ,  δεν  υπάρχει  κανέναν  πρόβλημα ,  

απλά  έχει  μια  σοβαρή  βλάβη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δούκας  εάν  έχει  την  καλοσύνη .   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Και  εγώ  θα  ήθελα  να  ενημερώσω  πάλι  για  το  γκρέιντερ ,  ενδιαφέρθηκα  

ο  ίδιος ,  πήγα  το  είδα  εκεί  όπως  είναι  πάνω  στον  Χ .Υ .Τ .Α . ,  πράγματι  η  

μπέλα  τρύπησε  τον  κορμό  και  βγήκε  έξω .  Δεν  υπάρχει  περίπτωση  να  

γίνει  σε  καμία  περίπτωση .  Έχω  στείλει  έγγραφο  στον  Στρατό ,  στον  

Συνταγματάρχη  τον  κύριο   Πασαλίδη ,  να  μας  διαθέσει  την  πλατφόρμα ,  

ώστε  να  πάρουμε  το  γκρέιντερ  από  εκεί  και  να  το  φέρουμε  εδώ  σε  

κάποιο  συνεργείο ,  σε  αυτό  που  συνεργαζόμαστε .  Στον  Αριστείδη  τον  

Σεΐζη .  Εκεί  θα  δούμε  εάν  μπορούμε  να  πάρουμε  άλλη  μηχανή  για  να  

την  βάλουμε  επάνω ,  να  την  τοποθετήσουμε .   

Αυτά  είναι  τα  τελευταία  νέα  για  το  γκρέιντερ .   Για  τα  άλλα  που  

είπατε ,  δεν  έχω  ιδέα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Δεν  υπάρχει  τρακτέρ  χαμένο  από  τον  Δήμο .  Το  παλαιό  το  τρακτέρ  

είναι  εκεί .  Το  τρακτέρ  το  6610 είναι  εκεί .  Έτσι  λέγεται  το  Ford που  

έχουμε  εκεί .  6610.  

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Άλλο  τρακτέρ  δεν  έχουμε ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  
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Δεν  έχουμε  άλλο  τρακτέρ  εμείς .  Άλλο  η  Περιφέρεια .  Η  Περιφέρεια  

είναι  Περιφέρεια .  Τι  δουλειά  έχει  το  τρακτέρ  της  Περιφέρειας  εδώ ;  Το  

παλαιό  το  τρακτέρ  που  είναι  εκεί  είναι  Ford,  είναι  το  6610 και  είναι  

εκεί .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δείτε  το  εάν  υπάρχει  κάποιο  άλλο  ζήτημα .  Έχετε  τελειώσει  κύριε  

Δούκα ;   

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Τελείωσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  ερώτηση ;  Ερώτηση  ο  κ .  Αναστασιάδης .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδης  ρωτάει  για  το…Στρυμόνα ,  που  βρίσκεται  στην  

πλατεία  Ελευθερίας  και  έχει  υποστεί  φθορές .  Θα  απαντήσει  ο  κ .  

Γκότσης ,  ο  αρμόδιος  Αντιδήμαρχος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  φθορά  έχει  γίνει  από  άτομα  τα  οποία  δεν  γνωρίζουμε ,  δεν  ξέρουμε ,  

άρχισαν  να  το  ξεφτίζουν ,  να  το  ξηλώνουν .  Όταν  το  είδαμε  αυτό  η  δική  

μας  υπηρεσία ,  τα  παιδιά  της  αυτεπιστασίας  πήγαμε  προσεκτικά  το  

βγάλαμε ,  με  μια  τάβλα ,  σανίδα  για  να  μην  σπάσει ,  είναι  στο  

αμαξοστάσιο ,  ενημερώθηκε  η  Τεχνική  Υπηρεσία ,  ενημερώθηκε  ο  
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Σύλλογος  Αρχιτεκτόνων  και  θέλουμε ,  τους  είπαμε ,  την  βοήθειά  τους ,  

ποιος  μπορεί  να  το  αποκαταστήσει  το  κομμάτι  που  λείπει .   

 Βρισκόμαστε  στην  έρευνα  σε  συνεργασία  με  τον  Σύλλογο  

Αρχιτεκτόνων ,  για  να  μπορέσουμε  να  το  αποκαταστήσουμε  όπως  ήταν  

στην  αρχή ,  γιατί  αυτό  το  έκανε  κάποιος  ο  οποίος  λείπει  στην  Ρόδο ,  

τώρα  δεν  μου  έρχεται  το  επώνυμο ,  λείπει  στην  Ρόδο  ο  καλλιτέχνης .  

Ήταν  στην  οδό  Πλαστήρα  εκεί  στο  υπόγειο .  Άκης .  Αυτός  το  έκανε .  

λείπει  στην  Ρόδο  και  δυστυχώς  ψάχνουμε  τώρα  τον  κατάλληλο  για  την  

αποκατάσταση .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

… είναι  ντροπή  για  μας  σε  αυτή  την  πόλη  να  μην  υπάρχει  στο  σύμβολο  

της  πόλης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  καταλάβαμε .  Ο  κ .  Γκότσης  το  έχει  αντιληφθεί .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ακούστε .  Να  σας  πω .  Άμα  με  αφήσετε  θα  σας  εξηγήσω .  Αυτό  υπήρχε  

μια  Σχολή ,  ας  το  πω ,  Καλών  Τεχνών ,  που  στεγάζονταν  στους  

Επταμύλους .  Έχει  κλείσει  τώρα .  Άμα  με  αφήστε  θα  σας .  . .  

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  εικαστικά .  Καλές  Τέχνες .  Καλών  Τεχνών  είπα .  Ο  δάσκαλος  ήταν  

ο  Άκης ,  αυτόν  που  λέμε ,  μου  διαφεύγει  το  επώνυμο .  Γιατζόγλου .  Αυτό  

ήταν  ο  δάσκαλος .  Τα  δέκα  άτομα  αυτά  που  λέτε  εσείς ,  αυτά  ήταν  
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παιδιά  που  πήγαιναν ,  οι  μαθητευόμενοι  και  μάθαιναν .  Δεν  έχουν  καμία  

σχέση  αυτοί .   Δεν  έκαναν  αυτοί  όλο  αυτό  το  δημιούργημα ,  το  

καλλιτέχνημα .  Το  έκανε  ο  κ .  Γιατζόγλου ,  απλώς  τα  παιδιά  βλέπανε  και  

έλεγε  ο  Γιατζόγλου  ότι  φέρε  μου  το  πινέλο ,  φέρε  μου  το  ψαλίδι ,  το  

μαχαίρι  και  τα  λοιπά .   

 Άρα  λοιπόν ,  τα  παιδιά  αυτά  που  λέτε  εσείς ,  τα  δέκα  άτομα ,  ήταν  

μαθητές  που  πήγαιναν  να  μάθουν  την  καλή  τέχνη ,  τα  εικαστικά .  Εμείς  

είμαστε  σε  επικοινωνία  με  τον  Σύλλογο  των  Αρχιτεκτόνων  και  θα  

βρεθεί  λύση  για  το  καλύτερο .  Προσπαθούμε  για  το  καλύτερο .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείσαμε  όμως ,  είναι  ερώτηση-απάντηση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  αντιδήμαρχε ,  ο  κ .  Πολυζώης  Τερζής  είναι  δάσκαλος  και  

διδάσκει  ψηφιδωτό  στις  Σέρρες ,  εάν  θέλετε  μπορείτε  να  τον  ρωτήσετε  

ποιος  μπορεί  να  το  διορθώσει ,  εάν  δεν  μπορεί  ο  ίδιος .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει .  Να  συνεργαστούμε  όλοι  για  το  καλύτερο  δυνατόν ,  να  

βοηθήσουμε  τον  Αντιδήμαρχο  για  την  αποκατάσταση  του  . .  Στρυμόνα .   

 Πρώτο  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης .   

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  
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Έγκριση  αναθεωρημένου  σχεδίου  προγραμματικής  σύμβασης  

 που  αφορά  την  προμήθεια  εξοπλισμού  συλλογής  βιοαποβλήτων  

 για  τον  Δήμο  Σερρών  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Περιφέρειας   

Κεντρικής  Μακεδονίας  ¨Υποδομές  μεταφορών ,  περιβάλλον   

και  αειφόρος  ανάπτυξη¨  στον  άξονα  προτεραιότητας  ΑΞ14 ¨  

Διατήρηση  και  προστασία  του  περιβάλλοντος  – προαγωγή   

της  αποδοτικής  χρήσης  των  πόρων¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  Κύριε  Χράπα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Σε  προηγούμενα  Δημοτικά  Συμβούλια ,  πριν  δυο  συμβούλια ,  εάν  

θυμάμαι  καλά ,  τρία ,  είχαμε  πάρει  μια  απόφαση  να  συνάψουμε  μια  

προγραμματική  σύμβαση  με  τον  ΦΟ .Δ .Σ .Α .  Κεντρικής  Μακεδονίας ,  

έτσι  ώστε ,  να  κάνει  μια  προμήθεια  για  όλους  τους  δήμους  Κεντρικής  

Μακεδονίας  που  αφορά  μέσα  και  τα  οποία  θα  διατεθούν  στους  δήμους  

για  την  χωριστή  συλλογή  των  βιο-αποδομίσημων .  

 Για  τον  Δήμο  Σερρών  αφορά  δυο  απορριμματοφόρα  που  θα  

συλλέγουν  τα  βιο-αποδομήσιμα  συν  κάποιους  κάδους  

κομποστοποίησης .   

 Αφού  προχώρησε  την  διαδικασία  ο  ΦΟ .Δ .Σ .Α .  και  είχαμε  

συνάψει  μια  προγραμματική  σύμβαση ,  είχαμε  μια  παρατήρηση  από  την  

Αποκεντρωμένη  ότι  έπρεπε  να  αλλάξουμε  το  σχέδιο  της  σύμβασης .  

Μας  το  έχουν  στείλει  και  ζητούν  τώρα  να  πάρουμε  μια  νέα  απόφαση  με  

τον  νέο  σχέδιο  σύμβασης  και  μάλιστα  έχουμε  και  προθεσμίες  μέχρι  
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στις  21 Ιουλίου ,  νομίζω ,  καταληκτική  ημερομηνία  για  να  την  

υποβάλλουμε .  Δεν  είναι  κάτι ,  το  έχουμε  ξανά  κάνει  και  στο  παρελθόν  

σε  προηγούμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  μάλιστα  που  έχει  και  το  προεδρείο  είναι  ότι  θα  πρέπει  να  πάρουμε  

την  απόφαση  και  να  στείλουμε  την  απόφασή  μας  μέχρι  το  τέλος  αυτού  

του  μήνα .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

21 του  μηνός .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επομένως ,  εάν  είναι  κάποιος  συνάδελφος  που  θέλει  να  ρωτήσει  κάτι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε  τι  αφορά  η  αλλαγή  του  σχεδίου ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .   Ο  κ .  Φωτιάδης .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ  πραγματικά ,  κύριε  Φωτιάδη ,  δεν  μπόρεσε  να  δω  διαφορές .  

Πάντως ,  από  ότι  ενημερώθηκα  και  εγώ  από  τον  φορέα ,  είναι  οι  

παρατηρήσεις  που  τους  έκανε  η  Αποκεντρωμένη   πάνω  στο  σχέδιο  της  

σύμβασης .  Το  έχω  το  σχέδιο  της  σύμβασης ,  δεν  είδα  κάτι  σημαντικές  

διαφορές ,  το  ίδιο  στην  ουσία  είναι ,  δεν  έχει  κάτι  διαφορετικό .  Τώρα  

δεν  μπορώ  να  καταλάβω  τι  ακριβώς  είναι  οι  διαφορές .  Πραγματικά  δεν  

μπόρεσα  να  βρω .  Και  από  ότι  μας  λέει  ο  ΦΟ .Δ .Σ .Α .  είναι  μετά  από  

παρατήρηση  της  Αποκεντρωμένης  που  είχαν .  Γι '  αυτό  τον  λόγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αναστασιάδη  μια  ερώτηση .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  17ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ   2019  

25 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Κοιτάξτε ,  εάν  θα  γίνει  ένας  ενιαίος  διαγωνισμός .  Φυσικά  ένας  ενιαίος  

διαγωνισμός  είναι  καλύτερος  από  ογδόντα  ξεχωριστούς ,  εάν  κάνει  

κάθε  Δήμος .  Θα  πετύχει  καλύτερη  τιμή  ο  φορέας ,  οπότε  μας  συμφέρει  

να  κάνει  την  προμήθεια  και  ο  φορέας ,  να  μην  ασχοληθούν  οι  

υπάλληλοί  μας  και  να  τα  βρούμε  και  έτοιμα .   Είναι  καλύτερο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποια  άλλη  ερώτηση  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τους  συναδέλφους .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  430/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   2ο:  

Αντικατάσταση  προέδρου  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  για  ορισμό  νέου  Προέδρου .  Όπως  και  για  την  αναπλήρωση  του  

Προέδρου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Του  μέλους .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Του  μέλους ,  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιον  προτείνετε  για  μέλος  και  ποιον  για  Πρόεδρο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ένα  –ένα ,  σιγά  –σιγά .   

 Για  Πρόεδρος  προτείνεται  η  κυρία  Ζαφειριάδου-Μπουρβάνη  

Βασιλική ,  ως  Πρόεδρος ,  επαναλαμβάνω  και  ο  κ .  Τσαλίκογλου  ως  

μέλος  σε  αντικατάσταση  της  κυρίας  Μπουρβάνη .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  ο  κ .  Αναστασιάδης .   Γίνεται  λόγω  της  παραίτησης  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Παραιτήθηκε  ο  κ .  Καρπουχτσής .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λόγω  της  παραιτήσεως  λόγω  υποψηφίου  στις  εθνικές  εκλογές ,  κ .  

Αναστασιάδη ,  είχε  παραιτηθεί  ο  κ .  Καρπουχτσής ,  οπότε  είμαστε  

υποχρεωμένοι  να  κάνουμε  την  αντικατάσταση  και  λόγω  των  αναγκών  

που  υπάρχουν  στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  την  λειτουργία  της .  Πρέπει  να  

υπάρχει  Πρόεδρος .   

 Παρακαλώ ,  ο  κ .  Γάτσιος  θέλει  να  ρωτήσει  κάτι .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτό  τώρα  είναι  με  βάση  τον  Κλεισθένη ;  Προβλέπεται  και  μη  

δημοτικός  σύμβουλος  να  αναλάβει  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάντα ,  πάντα .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και  στον  Καλλικράτη  προβλεπόταν .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πάντα  το  μέλος  μιας  επιχείρησης  μπορεί  με  απόφαση  να  γίνει  και  

Πρόεδρος .  Μπορεί  δηλαδή  και  ένας  πολίτης ,  το  εξέτασα  και  ένας  

πολίτης ,  όταν  προταθεί  από  τον  Δήμαρχος  να  είναι  στο  Διοικητικό  

Συμβούλιο ,  μετά  από  αυτό  το  βήμα  μπορεί  να  γίνει ,  να  ψηφιστεί  και  

για  Πρόεδρος ,  χωρίς  να  είναι  καν  δημοτικός  σύμβουλος  ή  στο  Τοπικό .  

Απλός  πολίτης .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  θέλετε  να  ρωτήσετε  τον  κ .  Χαρίτο  κάτι  άλλο ;  Παρακαλώ  έχει  να  

ρωτήσει  κάποιος ;  Συνάδελφοι  ομόφωνα  ναι ;   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τους  συναδέλφους .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  432/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  σε  επιμορφωτικό   

πρόγραμμα  του  Ινστιτούτου  Επιμόρφωσης  από  τις  8 έως   

τις  12 Ιουλίου  2019 στην  Αθήνα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ήδη  έχει  γίνει  αυτό .  Είναι  Ινστιτούτο  Επιμόρφωσης ,  είναι  από  8 έως  

12 Ιουλίου ,  ήδη  έχει  γίνει  στην  Αθήνα ,  κάτω  είναι ,  είναι  για  

πολιτισμική  επιμόρφωση  σε  θέματα  μετανάστευσης ,  διεθνούς  

προστασίας  και  κοινωνικής  ένταξης  πολιτών  τρίτων  χωρών .  Είναι  

Εθνικό  Κέντρο  Δημόσιας  Διοίκησης .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι ,  εκτός  από  τον  κύριο… 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  άκουσα  κ .  Αναστασιάδη .  Εκτός  από  τον  κ .  Αναστασιάδη ;  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση ;   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

 (ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Κυρτάσογλου ,  μπορείτε  να ,  ο  κ .  Γιαννακίδης  ζητάει  μια  

μικρή  ενημέρωση  για  το  τι  ακριβώς  διημείφθη  στο  Ινστιτούτο .  

Ευχαριστούμε  πολύ .  Κύριε  Κυρτάσογλου ,  έχετε  τον  λόγο .    

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Καταρχήν ,  θέλω  να  σας  πω  ότι  ήταν  ένα  πάρα  πολύ  ενδιαφέρον  

σεμινάριο .  Οι  εισηγητές  ήταν  όλοι  καθηγητές  πανεπιστημίου  και  το  

θέμα  ήταν  πάρα  πολύ  σοβαρό  και  νομίζω  ότι  θα  αρχίσει  να  απασχολεί  

και  την  δική  μας  κοινωνία .   

 Τα  θέματα  που  αναπτύχθηκαν  ήταν  το  πλαίσιο  περί  ίσης  

μεταχείρισης  των  υπηκόων  τρίτων  χωρών ,  το  υπερεθνικό  θεσμικό  

πλαίσιο  περί  της  ίσης  μεταχείρισης  των  υπηκόων ,  η  εισαγωγή  στις  

βασικές  έννοιες  και  τα  μοντέλα  διαχείρισης  της  διαφορετικότητας ,  οι  

έννοιες  και  οι  βασικές  δεξιότητες  της  εφαρμογής  και  οι  αιτίες  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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δυσκολιών  της  διαχείρισης  της  διαφορετικότητας .  Αυτά  ήταν  τα  

θέματα  που  αναπτύχθηκαν .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε  να  ρωτήσετε  κάτι ;  Παρακαλώ .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με  λίγα  λόγια  δεν  σας  ενδιαφέρουν  τα  Ελληνόπουλα ,  σας  ενδιαφέρουν  

όλοι  οι  άλλοι  εκτός  από  τους  Έλληνες .  Αυτό  πάτε  να  μας  κάνετε  και  να  

κάνατε  και  στην  . .να  πληρώσουν  και  οι  Σερραίοι .  Αυτό  κάνετε .   

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Όχι  κ .  Αναστασιάδη ,  λυπάμαι…. 

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ξέρω  εγώ  τι  σε  λέω  και  ξέρεις  και  εσύ  τι  συμβαίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  συζητάτε ,  σας  παρακαλώ ,  μεταξύ  σας .  Ο  κ .  Γιαννακίδης  έθεσε  

ένα  θέμα ,  απάντησε  ο  κ .  Αντιδήμαρχος ,  κύριε  Αναστασιάδη  είπατε  την  

τοποθέτησή  σας ,  είστε  αρνητικός .  Συνάδελφοι  εκτός  από  τον  κ .  

Αναστασιάδη ,  οι  υπόλοιποι  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατά  πλειοψηφία  ναι ,  εκτός  από  τον  κ .  Αναστασιάδη .   

Κος  Α .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Την  συμμετοχή  εγκρίνουμε ,  δεν  εγκρίνουμε  κάτι  άλλο ,  κ .  

Αναστασιάδη .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:432 /2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  

 84η   Διεθνή  Έκθεση  Θεσσαλονίκης  2019.  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  433/2019 )  

…………………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση  διοργάνωσης  του  2ου  Διεθνούς  Φεστιβάλ  Τέχνης  

 και  Παιδείας  ¨Η  Άρπα  του  Αιόλου¨  από  4 έως  6 Ιουλίου  2019.  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Γρηγοριάδης  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  434/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα   

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Έγκριση  απολογισμού:  

α)  Ε .Σ .Ε .Π .Ε .  Δήμου  Σερρών  και  

β)  Ε .Σ .Ε .Δ  .Ε .  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2018.  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Κυρτάσογλου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Κυρτάσογλου  ο  αντιδήμαρχος .  Θέλετε  κάτι  ή  ομόφωνα  ναι ;  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  απολογισμού:  Ε .Σ .Ε .Π .Ε .  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Κυρτάσογλου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  435/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  απολογισμού:  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .  Δήμου  Σερρών ,  έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Κυρτάσογλου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  436/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  7ο:  

Έγκριση   της   υπ’   αρ .   71/2019  απόφασης  του   Δ  .Σ .   της   

 ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  με  θέμα:  ¨Έγκριση  ισολογισμού  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Έχει  71.000 πλεόνασμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:437 /2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  όγδοο .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Έγκριση  έκτακτης  χρηματοδότησης  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  το  έτος  

2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιπρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι ,  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:438 /2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα  ένατο .   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αρ .  53/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

με  θέμα:  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2019¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιπρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:439 /2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αρ .  63/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .   

με  θέμα:  ¨Έγκριση  απολογισμού  εσόδων  -  εξόδων  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιπρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  440/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  11ο:  

Έγκριση  έκτακτης  επιχορήγησης  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  

 για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  441/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Έγκριση  της  υπ’  αρ .  72/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  του  

 Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  με  θέμα:  ¨Έγκριση  απολογισμού  εσόδων  -  εξόδων  

2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  442/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Δ΄  τριμήνου  2018  

για  τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  

 έτους  2018.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  443/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Α΄  τριμήνου  2019  

για  τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  

 έτους  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  444/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο  θέμα .   

  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  ταφής  τιμής  ένεκεν  του  τέως   

Δημάρχου  Σερρών  Ανδρέα  Ανδρέου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  τυπικά  πρέπει  να  περάσει  το  ποσό .  «Έγκριση  ταφής  τιμής  ένεκεν  

του  τέως  Δημάρχου  Σερρών  Ανδρέα  Ανδρέου». Ομόφωνα  ναι  

συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  445/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  767.400,00 € από  το  πρόγραμμα  

 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ  στο  πλαίσιο  της  απόφασης  ¨Επιχορήγηση  των  

Δήμων  της  χώρας  από  το  πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  αφορά ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Γρηγοριάδη  ρωτούν  οι  συνάδελφοι ,  τι  αφορά ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι  κάποια  επιχορήγηση  που  δίνει  το  κράτος  προς  τους  δήμους .  Στον  

Δήμο  Σερρών  δίνει  767.400 ευρώ ,  τα  οποία  αφορούν  σχεδόν  όλες  τις  

δράσεις  του  Δήμου .  Το  που  θα  πάνε  τα  χρήματα  αυτά ,  θα  το  

αποφασίσει  η  νέα  Δημοτική  Αρχή .   Αποδοχή  χρηματοδότησης  

ψηφίζουμε  σήμερα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  446/2019 )  

…………………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο  θέμα .  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  4ης  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Πράσινες  θέσεις   

εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων¨  με  ακρωνύμιο  Green Crew.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  ο  κ .  Γρηγοριάδης  πάλι .  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  όχι ,  να  μας  κάνει  εισήγηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη  εάν  έχετε  την  καλοσύνη ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Είναι  το  θέμα ,  η  παράταση ,  η  οποία  ψηφίστηκε  για  το  πρόγραμμα  

αυτό .  έχουμε  έναν  συνεργάτη ,  ο  οποίος ,  η  σύμβαση  με  αυτόν  τον  

υπάλληλο  έληγε  17/7 και  λόγω  της  παράτασης  του  έργου  παρατείνουμε  

και  την  σύμβαση  του  υπαλλήλου  αυτού .  Τα  χρήματα ,  τα  οποία  θα  πάνε  

γι '  αυτό  τον  υπάλληλο ,  τα  παίρνουμε  από  τους  εξωτερικούς  συνεργάτες  

που  είχαμε ,  που  ψηφίσαμε  παλαιότερα  γι '  αυτό  το  έργο ,  από  τις  

εκπτώσεις  που  είχαμε ,  παίρνουμε  χρήματα  από  εκεί  και  δίνουμε  για  

τέσσερις  μήνες  στον  υπάλληλο ,  του  οποίου  παρατείνουμε  την  

σύμβαση .   

 Αυτό  είναι .  Δεν  έχω  να  πω  κάτι  άλλο .  Εάν  θέλετε  κάτι  

περισσότερο  μπορεί  να  βοηθήσει  και  ο  κ .  Καρπουχτσής  που  γνωρίζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση  ο  κ .  Φωτιάδης  παρακαλώ .  Είμαστε  στην  κύκλο  των  

ερωτήσεων ,  εάν  έχετε  κάτι  άλλο  να  ρωτήσετε ;   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από  το  σύνολο  δαπανών  του  έργου  διαβάζουμε  ότι  σε  129.628 οι  89 

είναι  έξοδα  εξωτερικών  συνεργατών .  Πώς  το  εξηγείτε ;   Ή  το  

διαμορφώσατε  έτσι ;  Τι  κάνουν  αυτοί  οι  εξωτερικοί  συνεργάτες ;   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτά ,  κύριε  Φωτιάδη ,  τα  ψηφίσαμε  σε  προηγούμενα  Δημοτικά  

Συμβούλια .  Εγώ  δεν  μπορώ  να  σας  απαντήσω  αυτή  την  στιγμή ,  αλλά  

νομίζω  ότι  εάν  μπορεί  να  με  βοηθήσει  ο  συνάδελφος .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το  νούμερο ,  κύριε  Γρηγοριάδη ,  με  όλο  τον  σεβασμό ,  το  

διαφοροποιείτε ,  το  αυξάνετε .   

Κος  ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  δεν  το  αυξάνουμε ,  κύριε  Φωτιάδη .  Τα  έξοδα  εξωτερικών  

συνεργατών  ήταν  94.129,  τώρα  μειώνονται  στις  89.729 διότι  το  

υπόλοιπο  το  δίνουμε  στην  παράταση  που  κάνουμε  για  την  σύμβαση  που  

έχουμε  με  τον  υπάλληλο .  Το  ποσό  μένει  το  ίδιο ,  απλά  φεύγει  από  έναν  

κωδικό  ένα  ποσό  και  πάει  στον  άλλο  για  να  πληρωθεί  ο  υπάλληλος .  

Είναι  από  τις  εκπτώσεις  που  είχαμε  από  τους  εξωτερικούς  συνεργάτες .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει  κανείς  άλλος  να  ρωτήσει  κάτι ;  Κάποιος  θέλει  να  τοποθετηθεί ;  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι ,  εμείς  δεν  ψηφίσαμε  και  πάλι  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η  παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη  κυρία  Παγκάλου ,  όχι .  Κατά  πλειοψηφία .  

Οι  υπόλοιποι ,  ναι .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  447/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πλανόδιας  πωλήτριας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  448/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο  θέμα .   

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  δημιουργίας  νέου  τραπεζικού  λογαριασμού   

στην  Συνεταιριστική  Τράπεζα  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  449/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  831/2018 ΑΔΣ:  ¨  

Έγκριση  ετήσιου  προγράμματος  πολιτιστικών ,  αθλητικών  και   

κοινωνικών  δράσεων  και  εκδηλώσεων  Δήμου  Σερρών ,  για  το  έτος  

2019¨ .  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  450/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019  

 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παγκάλου  δεν  έχουμε  καμία  επιπρόσθετη ;   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  στείλει  άλλες  δυο .  Συμφωνείτε  με  όλες .   Ομόφωνα  ναι .   

 

Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 για  την  

ενίσχυση  κωδικού  εσόδων  –εξόδων  που  αφορά  εισφορά   υπέρ  στέγης  

υγειονομικών  ασφαλισμένων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  451/2019 )  

…………………………  

 

 

Ομοίως  που  αφορά  την  καταβολή  της  εκλογικής  αποζημίωσης  για  

την  διεξαγωγή  των  βουλευτικών  εκλογών  της  7ης  Ιουλίου  2019  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  452/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  την  ενίσχυση  κωδικών  εξόδων  για  τέλη  κυκλοφορίας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  453/2019 )  

…………………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  σύμβασης  απ’  ευθείας   

ανάθεσης  υπηρεσίας  ασφάλισης  οχημάτων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  για  το  καινούργιο  το  αυτοκίνητο .  305 ευρώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  πρόκειται  για  την  μεγάλη  σύμβαση .  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  

Ομόφωνα  ναι ;  Μόνο  για  ένα  όχημα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούν  οι  συνάδελφοι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  454/2019 )  

…………………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  17ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ   2019  

49 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  χρονικής  παράτασης:  

α)  των  υπ’  αριθμ .  21529/05-07-2018 & 21672/06-07-2018  

συμβάσεων  προμήθειας  ειδών  γραφείου  για  τις  ανάγκες   

του  Δήμου  Σερρών  και  

β)  της  υπ’  αριθμ .  21673/06-07-2018 σύμβασης  προμήθειας   

αναλώσιμων  για  εκτυπωτές  -  πολυμηχανήματα   και  φωτοτυπικά ,    

για   τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χαρίτος .  Ομόφωνα  ναι ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  ζητάμε  παράταση  λόγω  του  ότι  δεν  έχει  τελειώσει  το  έργο .   

Ακόμα  υπάρχουν  χρήματα  μέσα ,  οπότε  ζητάμε  μια  παράταση  έξι  μήνες .  

Συμφωνεί  και  ο  … 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος  είναι  ο  προμηθευτής ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μια  στιγμή  να  δω .  Νούλης  Μαργαρίτης  το  πρώτο ,  το  δεύτερο ,  

συγνώμη .  Το  δεύτερο  είναι  Νούλης  Μαργαρίδης ,  Αυτοματισμοί  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Γραφείου  ΑΕ .  Νούλης  ΑΕ  και  το  πρώτο  είναι ,  Go Grow IKE. Είναι  

προμήθεια  ειδών  γραφείου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

 

Έγκριση  χρονικής  παράτασης:  των  υπ’  αριθμ .  21529/05-07-2018 & 

21672/06-07-2018 συμβάσεων  προμήθειας  ειδών  γραφείου  για  τις  

ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  455/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  χρονικής  παράτασης:  της  υπ’  αριθμ .  21673/06-07-2018 

σύμβασης  προμήθειας  αναλώσιμων  για  εκτυπωτές  -  

πολυμηχανήματα   και  φωτοτυπικά ,   για   τις  ανάγκες  του  Δήμου  

Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  456/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  χρήσης  δημοτικού  οικοπέδου  

 στην  ¨Κτηριακές  Υποδομές  Α .Ε . ¨  για  κατασκευή  νηπιαγωγείου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  457/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Λήψη  απόφασης  για  την  ανάληψη  από  το  Δήμο  Σερρών  του  κόστους  

 λειτουργίας  και  συντήρησης  των  σχολικών  μονάδων  του  12ου  και  

 24ου  νηπιαγωγείων  του  Δήμου  Σερρών  μετά  την  παράδοση   

του  έργου  από  την  ¨Κτηριακές  Υποδομές  Α .Ε . ¨  (ΚΤΥΠ  Α .Ε . ) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Κυρτάσογλου  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:458 /2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο  θέμα .   

  

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  αποζημίωσης  λόγω  προσκύρωσης  δημοτικής  έκτασης  

 εμβαδού  5,10 τ .μ .  στην  ιδιοκτησία  με  Α .Κ .  1704003 στο  Ο .Π .  560.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Αυτό  όλο  το  μεγάλο ,  1704003, στο  ΟΠ  560.  Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  459/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο  θέμα .   

Κα  ΠΑΓΚΑΛΟΥ:  

Στο  εικοστό  έβδομο  θέμα  ο  κ .  Κυρτάσογλου  θα  αποχωρήσει  λίγο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή  ήταν  στην  Επιτροπή .  επομένως ,  πριν  καν  το  διαβάσω ,  αποχωρεί  

ο  κ .  Κυρτάσογλου  και  το  διαβάζω .  Έχει  αποχωρήσει  ο  κ .  

Κυρτάσογλου .   

 

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  απ’  ευθείας  μίσθωσης  ακινήτου  για  τη  στέγαση   

του  24ου  νηπιαγωγείου  του  Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  17ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ   2019  

54 

Συμφωνείτε  ομόφωνα  συνάδελφοι ;  Είναι  δηλαδή  το  ίδιο  θέμα  σε  τρεις  

ξεχωριστές  αποφάσεις  όπως  πρέπει .  Είναι  700 ευρώ .  Κύριε  Χαρίτο  700 

ευρώ  το  27ο  θέμα ;  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σωστό .  Δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  τα  700 ευρώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το  ποσό .   Συμφωνούμε  για  700 ευρώ  

επομένως ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  μάξιμουμ  είναι  αυτό .  Να  μην  υπερβαίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο ,  εάν  θέλετε ,  πείτε  δυο  λόγια .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Έχουν  γίνει  διακηρύξεις ,  δυο  διακηρύξεις ,  οι  οποίες  βγήκαν  άγονες  

και  επειδή  φτάνουμε ,  συμφωνεί  και  η  Α /θμια  εκπαίδευση ,  συμφωνεί  

ότι  επειδή  φτάσαμε  στο  αμήν ,  θα  πρέπει  να  πάμε  απευθείας .  Απευθείας  

έχει  βρεθεί  ιδιοκτήτης  που  λέγεται  Αλέξανδρος  Στάγκοβιτς  του  

Θεολόγου  και  είναι  στην   Δυτικής  Θράκης  7,  εκεί  που  στεγαζόταν  και  

τα  λοιπά .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Εάν  επιτρέπεται  Πρόεδρο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτό ,  ο  κ .  Μερετούδης  είναι  εδώ  και  αυτός  γνωρίζει  το  θέμα .  

Παρακαλώ .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Ήδη  λειτουργεί  Νηπιαγωγείο  πολλά  χρόνια  εκεί  σε  αυτό  το  οίκημα .  

Απλά  έπρεπε  να  ξανά  γίνουν  οι  διαδικασίες .  Επειδή  τελείωσε  η  5ετία  

και  η  παράταξη  που  είχε  πάρει ,  πρέπει  να  ξανά  γίνουν  οι  διαδικασίες .  

Ήρθε  η  Επιτροπή ,  το  εκτίμησε  το  κτήριο ,  έδωσε  ότι  ΟΚ  ότι  μπορεί  να  

λειτουργεί  Νηπιαγωγείο ,  έγιναν  δυο  διαγωνισμοί ,  από  ότι  μαθαίνω  δεν  

εμφανίστηκε  κάποιος  άλλος  για  να  νοικιάσει  κάποιο  άλλο  κτήριο  και  

οπότε  προχωρούμε  στην  απευθείας  ανάθεση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  μίσθωμα  μέχρι  τώρα  πόσο  ήταν ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

594 ευρώ .   

Κος  ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Δεν  θυμάμαι  αυτή  την  στιγμή  πόσο  ήταν  το  μίσθωμα .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

594.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  θέλει  να  ρωτήσει  κάποιος  κάτι  ή  να  τοποθετηθεί ;  

Συμφωνείτε  για  700 ευρώ ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  460/2019 )  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Γρηγοριάδης  Χ . ,  Δούκας  Γ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσιών  για  την  δαπάνη  

Μικροφωνικής  –φωτισμού  κάλυψη  πολιτιστικών  και  αθλητικών  

εκδηλώσεων  και  επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  461/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  κάλυψης  αθλητικών  εκδηλώσεων  έτους  2019  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  17ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ   2019  

57 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  462/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  υπηρεσιών  εργασίας  συντήρησης  σιντριβανιών  του  

 Δήμου  Σερρών  έτους  2018  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  463/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  12ου  Λογαριασμού  και  12ης  πιστοποίησης  για  

συντήρηση   

κοινοχρήστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  και  Τοπικής  Κοινότητας  Ορεινής   

και  Α .  Βροντούς  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  464/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  13ου  λογαριασμού  και  13ης  πιστοποίησης  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  465/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  14ου  λογαριασμού  και  14ης  πιστοποίησης  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  466/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  12ου  λογαριασμού  και  12ης  πιστοποίησης  για  την  συντήρηση  

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Κ .  Μητρούση  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  467/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  13ου  λογαριασμού  και  13ης  πιστοποίησης  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  468/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  14ου  λογαριασμού  και  14ης  πιστοποίησης  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  469/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  14ου  λογαριασμού  για  την  συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων   

πρασίνου  ΔΕ  Σερρών  του   Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  2018-2020  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  470/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  15ου  λογαριασμού  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  471/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  των  13ου  και  14ου  και  15ου  λογαριασμού  για  την  συντήρηση  

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  472/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  τη  γενική  υπηρεσία  επεξεργασίας  εδάφους  στο  

Δημοτικό   

Λαχανόκηπο  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  473/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  κλάδεμα  και  κοπή  επικινδύνων  δένδρων  σε  

κοινόχρηστους   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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χώρους  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  474/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  τη  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  κυνοκόμου  για  τις  

ανάγκες  

 του  κυνοκομείου  (Δημοπούλου)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  475/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  (Ηλιάδης)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  476/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  πρωτοκόλλων  παραλαβής  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  του  

Δήμου  Σερρών   

για  τους  μήνες  Απρίλιο ,  Μάϊο  και  Ιούνιο  2019  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  477/2019 )  

…………………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ομοίως  για  ευπρεπισμό  καθαριότητα ,  αποψίλωση  χόρτων  των  Δ .  

Κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  478/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  1ου  λογαριασμού  για  εργασίες  στα  Δ .  Κοιμητήρια  των  ΔΕ  

Σερρών  πλην  ΔΕ  Σερρών  και  εργασίες  στα  Δημοπρασία .  

Κοιμητήρια  Α  και  Β  της  ΔΕ  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  479/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  υποστήριξη  του  Δ .  Σερρών  ως  ενδιάμεσου  φορέα  των  

ΣΒΑΑ  του  ΕΠ  Κεντρικής  Μακεδονίας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  480/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  του  παραδοτέου  3.1.4.  Έξυπνη  Εκπαίδευση  στα  πλαίσια  

υλοποίησης   

του  έργου  Πράσινες  θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  βιο-αποβλήτων  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  481/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  για  τον  ευπρεπισμό  –συντήρηση  –καθαριότητα  των  

Δημοτικών  Κοιμητηρίων  των  Τ .Κ .  Ελαιώνα ,  Οινούσης ,  Επταμύλων  

του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  482/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο  θέμα .      

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

α)  Συντήρηση  γεφυρών  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση  έτους  2016 και  

β)  Εργασίες  κατασκευής  υγρομόνωσης  κτηρίου  αυτοκινητοδρομίου  

Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:  

Συντήρηση  γεφυρών  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση  έτους  2016  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  483/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:  

Εργασίες  κατασκευής  υγρομόνωσης  κτηρίου  αυτοκινητοδρομίου  

Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  384/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .   

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ  30ο:  

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  των  έργων:  

α)  1ου  ΑΠΕ  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις   

Δήμου  Σερρών  έτους  2018¨ ,  

β)  1ου  ΑΠΕ  ¨Έξοδα  συντήρησης  ακίνητης  περιουσίας   

κληροδοτήματος  Αποστολίδη¨ ,  

γ)  1ου  ΑΠΕ  ¨Επισκευές-  συντηρήσεις-ηλεκτροδοτήσεις  

 Η /Μ  εγκαταστάσεων  κοινόχρηστων  χώρων  έτους  2018-2019¨ ,  

δ)  1ου  ΑΠΕ  ¨Κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  

 στο  Κλειστό  Γυμναστήριο  και  στο  Εθνικό  Στάδιο  του  Δήμου  

Σερρών¨  

 και  

ε)  1ου  ΑΠΕ  ¨Επανάχρηση  του  κτηρίου  Κ1 του  πρώην  στρατοπέδου  

 Παπαλουκά  και  δημιουργία  πινακοθήκης  Ξενάκη¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  κάτι  πρέπει  να  προσθέσω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ,  προσθέστε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχήν  είναι  στο  ισοζύγιο  οι  ΑΠΕ  όλοι ,  δεν  υπάρχει  θέμα .  Όμως  

στο  Δ ,  Πυροπροστασία ,  το  οποίο  έχει  ο  κ .  Σαββαΐδης ,  η  σύμβασή  του  

λήγει  νομίζω  3 Αυγούστου  και  για  να  εγκριθεί  ο  πίνακας  ο  ΑΠΕ  από  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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την  Αποκεντρωμένη ,  ίσως ,  έχουμε  17 σήμερα ,  ίσως  λήξει  η  σύμβασή  

του  και  ζητάει ,  δεν  του  βάλαμε ,  να  το  αποφασίσουμε ,  τουλάχιστον  ένα  

μήνα  παράταση  για  να  μπορεί  ο  άνθρωπος  να  είναι  μέσα  στα  πλαίσια .   

 Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Άρα  λοιπόν  προσθέτεις  και  ένα  μήνα  παράταση .  Από  τις  3 Αυγούστου ,  

δεν  ξέρω  πότε  ήταν ,  μέχρι  3 Σεπτεμβρίου .  Εντάξει ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ευχαριστούμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου:   

1ου  ΑΠΕ  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις   

Δήμου  Σερρών  έτους  2018¨  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:485/2019 )  

…………………………  

 

 

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου:   

1ου  ΑΠΕ  ¨Έξοδα  συντήρησης  ακίνητης  περιουσίας  

 κληροδοτήματος  Αποστολίδη¨  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  486/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου:   

1ου  ΑΠΕ  ¨Επισκευές-  συντηρήσεις-ηλεκτροδοτήσεις  

 Η /Μ  εγκαταστάσεων  κοινόχρηστων  χώρων  έτους  2018-2019  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  487/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου:   

1ου  ΑΠΕ  ¨Κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  στο  

 Κλειστό  Γυμναστήριο  και  στο  Εθνικό  Στάδιο  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  17ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ   2019  

67 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  488/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου:  

 1ου  ΑΠΕ  ¨Επανάχρηση  του  κτηρίου  Κ1 του  πρώην  στρατοπέδου   

Παπαλουκά  και  δημιουργία  πινακοθήκης  Ξενάκη¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  489/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  2ης  χρονικής  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  

 του  έργου:  ¨Αναπλάσεις  κεντρικών  οδικών  αξόνων  πόλης   

Σερρών  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Θέλετε  να  πείτε  κάτι  γι '  αυτό ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Για  να  μην  γίνεται  σύγχυση ,  ο  δρόμος  ανοίγει ,  είναι  η  Ερμού  και  Δ .  

Σολωμού ,  Παρασκευή  μεσημέρι  και  μετά  είναι  όλα  έτοιμοι .  Την  

παράταση  την  ζητάει  για  τον  υπόγειο  οδοφωτισμό  που  βάλαμε ,  βάλαμε  

τους  στύλους  αλλά  περιμένει  τα  φωτιστικά  από  την  Ιταλία ,  γι '  αυτό .  

περιμένει  τα  φωτιστικά .  Δηλαδή  το  θέμα  είναι  ο  δρόμος  ανοίγει ,  δεν  

υπάρχει  θέμα ,  περιμένει  τα  φωτιστικά  από  την  Ιταλία ,  γι '  αυτό  ζητάει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  490/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Διαγραφή  των  κ .κ .  Δελατόλα ,  Πάντου  κλπ  οφειλετών  από  

βεβαιωτικούς  καταλόγους  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  491/2019 )  

…………………………  

 

Ομοίως  των  κ .κ .   ΕΝΑ  ΑΕ ,  Σιαμάκης  Βασίλειος  από  βεβαιωτικούς  

καταλόγους  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  492/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  33ο:  

Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ρωτήστε ,  ναι .  Στο  τριάντα  τρία .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο  τριάντα  τρία ,  ναι .  Το  πρώτο  ερώτημα  εύλογο  είναι ,  μου  κάνει  

εντύπωση  γιατί  δεν  είστε  εσείς ,  κ .  Χαρίτο ,  εισήγησης  και  είναι  ο  κ .  

Γκότσης ,  αφού  έχουμε  θέμα  με  οικονομικό  αντικείμενο ;  Δεν  έχουμε  

θέμα  με  τεχνικό  αντικείμενο .   

 Το  δεύτερο  θέμα  είναι ,  βεβαίως  στην  ουσία  την  απόφασης  θα  

συμφωνήσουμε ,  γιατί  είναι  δικαστική  απόφαση ,  όμως  εδώ  υπάρχει  ένα  

σοβαρότατο  θέμα .  Ξέρουμε  καλά  όλοι  μας  ότι  βεβαιώθηκε  περίπου  ένα  

εκατομμύριο  ευρώ  ενώ  ξέραμε  ότι  έχουμε  παραγραφεί  όλα  αυτά .  Αυτοί  

οι  άνθρωποι  προσέφυγαν  στα  δικαστήρια  και  καλά  κάναμε  και  θα  τους  

απαλλάξουμε  σήμερα .  Οι  υπόλοιποι  θα  προσφύγουν  στα  δικαστήρια  

και  θα  απαλλαγούν ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μιλάω ,  η  παραγραφή  είναι  για  εισφορά  σε  χρήμα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  17ΗΣ  ΙΟΥΛΙΟΥ   2019  

71 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  τον  Δήμο  Σερρών .  Η  παραγραφή  είναι  για  την  εισφορά  σε  χρήμα .  

Βεβαιώθηκαν  αυτά  όλα ,  περίπου  ένα  εκατομμύριο  ευρώ  όταν  ξέραμε  

όλοι  ότι  είχαν  ήδη  παραγραφεί .  Ευθύνη  υπάρχει  από  υπηρεσιακούς ;  

Από  αιρετούς ;  Από  ποιους ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  2017 βεβαιώθηκαν .  Αφού  ξέραμε  ότι  ήταν  βεβαιωμένα ,  γιατί  τα  

βεβαιώσαμε ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Καταρχήν  γιατί  κάνω  εγώ  την  εισήγηση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφού  ξέραμε  ότι  είναι  παραγραμμένα ,  συγνώμη .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γιατί  κάνω  εγώ  την  εισήγηση ;  Γιατί  είναι  θέμα  πολεοδομικό .  Η  

Πολεοδομία  το  έστειλε  σε  μένα ,  καθότι  πολιτικός  προϊστάμενος  της  

Πολεοδομίας  είμαι  εγώ .   

 Τι θέλω να πω; Έπρεπε από το ΄05 να βεβαιωθούν την 5ετία.  Το 

΄05.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  ΄04.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στην  5ετία .  Δεν  βεβαιώθηκαν  στην  5ετία .  Αυτή  η  Δημοτική  Αρχή ,  όταν  

είδα ,  αμέσως  κίνησε  τις  διαδικασίες  με  εντολή  Δημάρχου  και  

αντιδημάρχου  να  αρχίσουν  να  γίνουν  οι  Χρηματικοί  Κατάλογοι .  Όμως  
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προσέφυγαν  στα  δικαστήρια ,  όχι  όλοι ,  λίγοι ,  τώρα  το  ένα   εκατομμύριο  

υποτίθεται ,  δεν  είναι  ένα  εκατομμύριο ,  λέμε  γι '  αυτούς  που  

προσέφυγαν ,  οι  οποίοι ,  καταρχήν  ένας  Τσινίκας  είναι  εδώ ,  ο  οποίος  

δικαιώθηκε .   

 Πέρασε  από  την  Οικονομική  Επιτροπή ,  νομίζω  ποιος  είναι  στην  

Οικονομική  Επιτροπή ,  δεν  μπορεί  να  γίνει ,  εμείς  πάντοτε  σε  όλες  τις  

περιπτώσεις  και  δεν  ξέρω  γιατί  δεν  το  κάναμε  αυτό ,  ασκούμε  έφεση ,  

βάζουμε  τον  δικηγόρο ,  χάνουμε  δεν  χάνουμε .  Χάνουμε ,  δεν  χάνουμε  

πρέπει  να  βάλουμε  τον  δικηγόρο .   

Η  κυρία  Τσινίκα  είπε  ότι  δεν  χρειάζεται  γιατί  και  από  το  ΣτΕ  

υπάρχει  δεδικασμένο  ότι  όταν  περάσει  η  5ετία  και  όχι  η  8ετία ,   

παραγράφονται .  Άρα  εμείς  κάνουμε  την  παραγραφή  αυτή ,  η  άποψή  μου  

είναι  και  την  καταθέτω  εδώ  ότι  θα  πρέπει  να  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως ,  η  άποψή  μου  είναι  να  βάλουμε  τον  δικηγόρο  και  να  πάμε  στο  

ΣτΕ ,  να  κινήσουμε  όλες  τις  διαδικασίες ,  διότι  εάν  ξετυλιχθεί  το  

κουβάρι ,  τότε  θα  πάμε  στο  εκατομμύριο  και  αυτή  η  Δημοτική  Αρχή  δεν  

φέρει  καμία  ευθύνη ,  εφόσον  αυτά  είναι  από  το  2004.  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Συγνώμη  λίγο  για  να  βάλουμε  κάπως ,   γιατί  δεν  είναι  έτσι  τα  

πράγματα .  Τα  πράγματα  είναι  κάπως  διαφορετικά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  πριν  μιλήσετε  λίγο ,  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Η  παραγραφή  είναι  20ετία .  Έγινε  τι  έγινε  το  2004,  ο  σαματάς  έγινε  

από  το  ΄04 μέχρι  το  ΄06, εκεί  ήταν  το  μεγάλο  το  τέτοιο  της  πράξης  

εφαρμογής  και  πήγε  μέχρι  το  ΄09 κάποιες  λεπτομέρειες .   

Στην  Οικονομική  Επιτροπή ,  μάλλον  να  το  πάρω  διαφορετικά  για  

να  το  καταλάβετε ,  το  ΄16 έγιναν  οι  πράξεις  εφαρμογής ,  δηλαδή  ήρθε  

μέσα  πλέον  με  τα  κομπιούτερ  και  με  τα  τέτοια ,  το  λέω  έτσι  χοντρά  και  

η  Πολεοδομία  πήγα  και  έβγαλε  Χρηματικούς  Καταλόγους .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πότε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  ΄16. Ξεκίνησε  το  ΄16, το  ΄17 προσφύγανε  στα  δικαστήρια .  Για  να  

φτάσουμε  στο  δια  ταύτα  τώρα ,  γιατί  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

΄16-΄17, τώρα  δεν  θυμάμαι  ημερομηνίες  γιατί  δεν  το  έχω  μπροστά  μου .  

το  ΄17, ωραία .  Αυτοί  είχαν  δικαίωμα ,  εάν  θυμάμαι  καλά ,  ένα  μήνα  για  

να  προσφύγουν ,  είχαν  δικαίωμα  ένα  μήνα  από  τον  νόμο  για  να  

προσφύγουν .  Προσφύγανε ,  αυτοί  οι  δυο ,  δεν  έχει  προσφύγει  κανένας  

άλλος .  Πλέον  φεύγει  το  δικαίωμα .   

 Αυτοί  προσφύγανε ,  δεν  ξέρω  το  ξέρανε ,  δεν  το  ξέρανε ,  δεν  ξέρω  

γιατί  το  κάνανε ,  προσφύγανε  στα  δικαστήρια  και  το  δικαστήριο  πήρε  

και  έβγαλε  αυτή  την  απόφαση  που  έβγαλε  και  γράφει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σε  πρώτο  βαθμό .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Σε  πρώτο  βαθμό  το  έβγαλε  σε  δυο .  Το  Πρωτοδικείο ,  το  γράφει  μέσα .   

 Όταν  ήρθε  στην  Οικονομική  Επιτροπή  και  η  Νομική  Υπηρεσία  

είπε  ότι  δεν  μπορούμε  πλέον  να  προσφύγουμε  και  γράφει  μέσα ,  δεν  το  

έχω  τώρα  μπροστά  μου ,  ότι  ήταν  πενταετία  ή  οκταετία .  Από  την  στιγμή  

που  προσφύγανε  αυτοί  εδώ  γι '  αυτό  τον  λόγο  και  η  Οικονομική  

Επιτροπή  είπε  ότι  από  την  στιγμή  που  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  

τίποτα  και  μάλιστα ,   ομόφωνα  πήγαμε  και  του  είπαμε  ομόφωνα  ότι  

συμβουλευτήκαμε  και  την  Νομική  Υπηρεσία  και  τον  Γραμματέα  και  τα  

λοιπά ,  δεν  γίνεται .  Αυτοί  που  δεν  προσφύγανε  είναι  20ετία .  Γι '  αυτό  

έρχεται  αυτό  το  πράγμα  και  δικαιωθήκανε  αυτοί .  Ένας ,  δυο .  Δυο  

πρέπει  να  είναι .  Αυτή  είναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  να  τελειώσει  ο  κ .  Χαρίτος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   να  πω  κάτι  συμπληρωματικά ,  εάν  μου  επιτρέπετε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαρίστως .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα  ή  θα  ισχύσει  ότι  είναι  20ετία ,  οπότε  δεν  ισχύει  αυτή  η  απόφαση  

εδώ  η  δικαστική  ή  ισχύει  η  δικαστική  απόφαση  που  παραγράφει… 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Επαναλαμβάνω ,  το  έβαλε  5ετία ,  διότι  αυτοί  προλάβανε  και  

προσφύγανε .  Δεν  ξέρω  που  βρήκαν  το  παραθυράκι  αυτό  και  προλάβανε  
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και  προσφύγανε  και  το  δικαστήριο  έβγαλε  αυτή  την  απόφαση .  Από  εκεί  

και  πέρα ,  τι  να  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Επειδή  υπάρχουν  νομολογίες  5ετία ,  20ετία  και  τα  λοιπά ,  όταν  ήρθε  να  

κάνουν  έλεγχο  και  ρωτήσαμε  τους  ορκωτούς ,  ρωτήσαμε  γι '  αυτό  το  

θέμα ,  μας  είπαν  και  αυτοί  ότι  είναι  20ετία .  Εμείς  όλοι  μας  

προστατεύουμε  τα  συμφέροντα  του  Δήμου ,  όχι  του  πολίτη .  Άρα  λοιπόν  

παίρνουμε  την  εκδοχή  της  20ετίας  και  γι '  αυτό  δώσαμε  εντολή  να  

συνταχθούν  καινούργιοι  Χρηματικοί  Κατάλογοι .  Δηλαδή  ,να  μην  χάσει  

ούτε  μια  δραχμή  ο  Δήμος .   

 Δηλαδή ,  τι  θα  λέγαμε ;  Ότι  πέρασε  η  5ετία ,  μην  κάνετε  

Χρηματικούς  Καταλόγους ;  Όχι .  Εμείς  προστατεύοντας  όλοι  μας ,  

προστατεύοντας  την  περιουσία  του  Δήμου ,  γιατί  άμα  ξετυλιχθεί  το  

κουβάρι  θα  φτάσουμε  στο  1 εκατομμύριο ,  όπως  είπατε ,  άρα  λοιπόν  

πρέπει  να  τρέξουμε  να  πάρουμε  σαν  ενδεχόμενο  την  20ετία  και  πολύ  

καλά  κάναμε  που  συντάξαμε ,  δηλαδή  που  η  Πολεοδομία  έχει  συντάξει  

καινούργιους  Χρηματικούς  Καταλόγους .   

 Άποψή  μας  είναι ,  το  λέει  και  ο  Δήμαρχος ,  θα  μιλήσει  και  ο  

Δήμαρχος ,  να  μην  τα  αφήσουμε  έτσι ,  να  φτάσουμε  στο  ΣτΕ .  Είναι  

πολλά  τα  λεφτά  που  θα  χάσει  ο  Δήμος ,  πολλά  τα  λεφτά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  17 Η Σ  ΙΟΥΛΙΟΥ   2019  

76 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτό  που  ήθελα  να  πω  σχετικά  με  την  20ετή  ή  5ετή  παραγραφή ,  είχαμε  

κάνει  τελευταία  και  ένα  έγγραφο  στο  Υπουργείο  Εσωτερικών  λόγω  του  

αλληλόχρεου  και  επειδή  υπήρχε  αυτή  η  απορία ,  το  ερωτηματικό ,  τι  

ισχύει ,  20ετή  παραγραφή  ή  5ετής  παραγραφή ;  Όπως  ξέρετε  Δήμος  

Σερρών  και  Δ .Ε .Υ .Α .Σ .  δεν  μπορούν  να  τα  βρουν  πάνω  σ΄  αυτό  το  

θέμα .  Η  απάντηση  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  υπάρχει  στο  έγγραφο ,  

για  τους  δήμους  λέει  ότι  ισχύει  η  20ετής  παραγραφή .  Για  τους  δήμους .   

 Τώρα  ήθελα  να  ρωτήσω ,  κύριε  Χαρίτο ,  γιατί  δεν  πήγαμε  στο  

ΣτΕ ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Κυρτάσογλου  θέλει  κάτι  να  πει ,  να  πάρει  τον  λόγο .    

Κος  ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ:  

Επειδή  ασχολήθηκα  για  ένα  διάστημα  με  το  θέμα  αυτό  και  γενικότερα  

με  την  Πολεοδομία ,  θέλω  να  ξέρετε  ότι  να  μην  επαναλάβω  όσα  είπαν  ο  

κ .  Αγγελίδης  και  ο  κ .  Γκότσης ,  εγώ  προσωπικά  επισκέφτηκα  τον  

προϊστάμενο  της  Αποκεντρωμένης  στην  Θεσσαλονίκη ,  του  εξέθεσα  το  

πρόγραμμα ,  μου  είπε  ότι  πρέπει  να  προχωρήσετε  στην  έκδοση  

βεβαιώσεων ,  δεν  τίθεται  θέμα  παραγραφή .   

Στην  συνέχεια ,  με  τον  κ .  Δήμαρχο  μεταβήκαμε  στην  Αθήνα  στο  

Υπουργείο  το  σχετικό ,  όπου  και  εκεί  ένα  ανώτατο  στέλεχος  του  

Υπουργείου  μας  διαβεβαίωσε  ότι  δεν  τίθεται  θέμα  παραγραφής  αλλά  

υπάρχουν  μερικές  δικαστικές  αποφάσεις  που  για  δικούς  τους  λόγους  

δέχονται  την  παραγραφή .  Όμως  για  μας  δεν  ισχύει  κάτι  τέτοιο .  
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Επίσης ,  μας  κοινοποίησε  ότι  το  ΄14 ή  το  ΄15, δεν  θυμάμαι ,  

ψηφίστηκε  εξ  αιτίας  αυτών  των  στρεβλώσεων  ένας  νόμος ,  ο  οποίος  από  

το  ΄14 και  μετά ,  εάν  θυμάμαι ,  ισχύει  και  δεν  παραγράφονται  ξεκάθαρα  

πλέον  πριν  την  παρέλευση  της  20ετίας .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  εγώ  νομίζω  ότι  θα  πρέπει  να  δούμε  εάν  υπάρχει  η  

δυνατότητα  να  πάμε  στο  ΣτΕ .  Αυτό  πρέπει  να  το  δούμε ,  διότι  εδώ  

διαβάζω  από  την  εισήγηση ,  η  νομική  σύμβουλος  λέει  ότι  κατά  την  

γνώμη  μου  δεν  χρειάζεται  να  πάμε .  Όχι  ότι  δεν  μπορούσαμε  να  πάμε .  

Μπορούσαμε  να  πάμε  στο  ΣτΕ .  Να  εξετάσουμε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν  έχει  σημασία .  Τι  λέει  η  Τσινίκα .  Να  σας  διαβάσω  τι  λέει .   

 Τα  έγγραφα  λέει  από  τον  δικηγόρο  του  Δήμου  Σερρών ,  Τσινίκα  

Μαρία  η  οποία  επισημαίνει  ότι  υπάρχει  πληθώρα  νομολογίας  για  το  εν  

λόγω  θέμα ,  δηλαδή  ότι  στις  συγκεκριμένες  περιπτώσεις  σαν  χρόνος  

παραγραφής  λαμβάνεται  η  5ετία  και  όχι  η  8ετία .  Κατά  την  γνώμη  της ,  

της  νομικής  συμβούλου  δηλαδή ,  ουδέν  ένδικο  πρέπει  να  ασκηθεί  κατά  

τον  άνω  αποφάσεων ,  διότι  δεν  πρόκειται  να  ευοδωθεί .  Όχι  ότι  δεν  

μπορούσαμε  να  πάμε .  Μπορούσαμε  να  πάμε .  Να  εξετάσουμε  και  πάλι ,  

εάν  μπορούμε  τώρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εμείς  πρέπει  να  πάρουμε  μια  απόφαση  εδώ ,  έτσι  όπως  ήρθε  το  θέμα .  

Εάν  θα  πάρουμε  απόφαση  διαγραφής  ή  όχι .  Εμένα  η  γνώμη  μου  είναι ,  

εντάξει  ως   Πρόεδρος  δεν  έχω  δικαίωμα  να  πω  την  γνώμη  μου ,  αλλά  θα  

μειοψηφούσα  με  αυτά  τα  έγγραφα  τα  οποία  καταθέτω  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .  Την  γνωμάτευση  του  κ .  Αμαξόπουλου  17 Μαΐου  του  ΄17 με  

αριθμό  πρωτοκόλλου  565 16303, που  λέει  ότι  σύμφωνα  με  την  

εγκύκλιο  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  Ενέργειας  και  Κλιματικής  

Αλλαγής ,  είναι  η  332879, 20/1/12 αναφέρει  ότι  η  παραγραφή  των  

εισφορών  σε  χρήμα  υπόκειται  στην  20ετή  και  όχι  στην  5ετή  

αποσβεστική  προθεσμία .   

 Επίσης ,  έχω  και  το  έγγραφο  αυτό  του  υπουργείου  να  συνεισφέρω  

εδώ  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  αυτό  που  σας  είπα  ότι  σε  κάθε  

περίπτωση  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  είχε  καταλήξει ,  γι '  αυτό  και  

έρχεται  η  εισήγηση  από  τον  κ .  Γκότση  και  όχι  από  τον  κ .  Χαρίτο ,  ότι  

αρμόδια  για  να  κάνει  την  βεβαίωση  στο  Ταμείο  της  εισφοράς  σε  χρήμα  

είναι  η  αρμόδια  Πολεοδομική  Υπηρεσία .   

 Κυρία  Παγκάλου ,  εγώ  τουλάχιστον ,  μειοψηφώ  ως  Πρόεδρος ,  με  

βάση  αυτά  τα  τρία  έγγραφα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ  θα  έλεγα  το  εξής… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  είναι  η  άποψή  μου ,  κύριε  Δήμαρχε ,  με  συγχωρείτε ,  να  ασκηθεί  το  

οποιοδήποτε  ένδικο  μέσο  κατά  την  απόφασης  αυτής .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  πάρουμε  μια  απόφαση  να  διερευνήσουμε  εάν  μπορούμε  να  πάμε  στο  

ΣτΕ .  Αυτό ,  για  να  είμαστε  καλυμμένοι .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω  ότι  θα  μας  διαφωτίσει  αυτό .  Αυτό  με  τις  60 μέρες  που  είπατε ,  

τι  είναι  ακριβώς ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  η  προθεσμία  για  να  ασκήσει  κάποιος  μια  προσφυγή .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή  όποιος  πρόλαβε  μέσα  σε  εκείνες  τις  60 ημέρες  δικαιώνεται  και  

οι  υπόλοιποι  από  το  εκατομμύριο  μένουν  εκτός ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως  σε  όλους  τους  νόμους  και  σε  όλες  τις  διατάξεις  υπάρχουν  εδώ ,  

είναι  και  ο  συνάδελφος  εδώ  ο  κ .  Κατιρτζόγλου ,  γνωρίζουμε  πολύ  καλά  

ότι  σε  θέματα  τέτοια  υπάρχουν  προθεσμίες  στους  νόμους  τις  οποίες  

μπορεί  να  ακολουθήσει  ο  πολίτης  ο  φορολογούμενος  και  να  ασκήσει  

προσφυγή  ή  κάποιο  ένδικο  μέσο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για  όλες  αυτές  τις  βεβαιώσεις  που   έγιναν .  Εγώ  λέω  όχι ,  να  μην  

δεχθούμε  την  διαγραφή .  Εδώ  υπάρχει  μια  εισήγηση  διαγραφής  στο  

τριάντα  τρία  θέμα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  να  διερευνήσουμε  εάν  μπορούμε  να  πάμε  στο  ΣτΕ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λέω  όχι ,  διατηρώ  τις  επιφυλάξεις  μου  με  όλα  αυτά  τα  έγγραφα  που  

κατέθεσα ,  έκανε  την  έρευνά  μου… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  εντάξει  λέω  στους  συναδέλφους  εάν  και  τελευταίος  ψηφίζω ,  σας  

λέω  τι  ακριβώς  … 

Κος  ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ:  

Δεν  έχει  σημασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει  τώρα  προστατεύουμε  τα  συμφέροντα  του  Δήμου  όλοι  μας .  

Θεωρώ  ότι  είμαστε  όλοι  στην  ίδια  πλευρά .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε  δικαστική  απόφαση  δεν  μπορούμε  να  πούμε ,  απλά  πρέπει  να  δούμε  

εάν  υπάρχει  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λέω  να  διερευνηθεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γάτσιο  δεν  λέω  όχι  στην  δικαστική  απόφαση ,  λέω  όχι  στην  

διαγραφή  με  βάση  αυτά  τα  έγγραφα  που  προσκομίζω  και  περαιτέρω  την  

διερεύνηση  οποιουδήποτε  ένδικου  μέσω  κατά  της  πρωτόδικης  

απόφασης .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Η  διερεύνηση  θα  έπρεπε  να  είχε  γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  το  κάνει ,  σας  θυμίζω  με  τον  Καλλικράτη ,  με  τον  3852/2010 τον  

νόμο ,  η  Οικονομική  Επιτροπή .  Τα  ένδικα  μέσα  τα  αποφασίζει ,  

συνάδελφοι ,  η  Οικονομική  Επιτροπή ,  όχι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόεδρε ,  εδώ  μέσα  από  την  πλευρά  του  κ .  Φωτιάδη ,  θυμάμαι  ο  κ .  

Χρυσανθίδης ,  πολλές  φορές  φέρατε  θέμα  ότι  πρέπει  συνέχεια  να  

βάζουμε  και  να  ασκούμε  έφεση  σε  οποιοδήποτε  θέμα .  Να  στέλνουμε  

δικηγόρο .  Αυτό  θα  το  αφήσουμε  έτσι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την  έφεση  δεν  την  αποφασίζει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Ναι  αλλά  το  ανώτατο  όργανο  είμαστε  εμείς .  Δηλαδή  μπορούμε  και  

εμείς  εδώ  να  το  αποφασίσουμε .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μπορώ  να  ρωτήσω  κάτι ;  Κύριοι  συνάδελφοι  θεωρώ  ότι  το  θέμα  πρέπει  

να  αποσυρθεί .  Έκανα  έναν  συλλογισμό .  Το  θέμα  έχει  εισαχθεί  με  

εισήγηση  να  δεχθούμε  την  απόφαση .  Οι  αποφάσεις  δεν  κρίνονται ,  

εφαρμόζονται .  Υπάρχει  και  ρήση  του  τελευταίου  μήνα .  Δεν  κρίνονται .  

Εκτελούνται .   

Εδώ ,  λοιπόν ,  η  εισήγηση  λέει  να  δεχθούμε  ότι  έπρεπε  μέσα  στην  

πενταετία  να  συντάξουμε  και  να  καταθέσουμε  Βεβαιωτικούς  

Καταλόγους .  Αυτό  λέει  η  απόφαση  και  από  τον  κ .  Αγγελίδη  λέει  

συγχρόνως  να  προσφύγουμε  ή  να  διερευνήσουμε  να  προσφύγουμε .  

Όταν  λοιπόν  θα  προσφύγουμε  η  άλλη  πλευρά  θα  πάρει  αυτή  την  
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σημερινή  μας  απόφαση  και  θα  πει  ότι  δείτε ,  αυτοί  δέχθηκαν  ως  σώμα  

την  ουσία  της  πενταετίας .   

 Άρα  λοιπόν ,  εδώ  πυροτεχνήματα  δεν  θα  κάνουμε .  Η  άποψή  μας  

είναι  ξεκάθαρη .  Εμείς  από  καιρό  δηλώνουμε  ότι  το  όλο  θέμα  θα  έπρεπε  

να  το  δούμε ,  να  το  δείτε  καλύτερα  σε  άλλη  βάση .  Εκείνοι  οι  ορκωτοί  

ακόμα  έρχονται .  Τεχνηέντως  φύγανε  πίσω .  Θα  τους  περιμένουμε  να  

μας  φέρουν ,  εν  τέλει ,  τι  έγινε  και  εν  τέλει ,  γιατί  αυτές  οι  βεβαιώσεις  

δεν  έγιναν ;  Οι  κατάλογοι  δεν  συντάχθηκαν .   

 Βεβαίως ,  μένει  και  κάτι  ακόμα  να  συνυπολογίσουμε .  Εμείς  

πήραμε  μια  απόφαση  άρσης .  Δεν  πήραμε  μια  απόφαση  άρσης ;  Όχι  

σήμερα .  δεν  πήραμε  μια  απόφαση  άρσης  των  συγκεκριμένων  

αποφάσεων  που  είχαμε  πάρει .  Εδώ  είναι  ένας  φαύλος  κύκλος .  Το  μόνο  

που  κάναμε  είναι  να  παγιδέψουμε  δημότες ,  άλλοι  να  προσφεύγουν ,  

άλλοι  να  τρέχουν  στην  Εφορία  με  μια  διαδικασία  η  οποία  δεν  είναι  

καθόλου  σύννομη ,  εφόσον  δεν  υπάρχουν  οι  Κατάλογοι  οι  Βεβαιωτικοί ,  

πρωτόγνωρο  για  όσους  γνωρίζουμε  Αυτοδιοίκηση  και  σήμερα  εδώ  

καλούμαστε  να  αποφασίσουμε  για  ποιο  τάχα ;  Ότι ,  επιστρέφω  σε  αυτό  

που  είπαμε .  Κύριε  Αγγελίδη  ρήση  δική  σας ,  οι  αποφάσεις  δεν  

κρίνονται ,  εφαρμόζομαι .  Εδώ  λοιπόν  την  απόφαση  θα  την  κρίνουμε ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έπρεπε  να  το  είχατε  διερευνήσει  πριν  φέρετε  αυτή  την  εισήγηση .  

Έπρεπε  να  το  είχατε  διερευνήσει  και  έπρεπε  να  είχατε  κάνει  όλες  τις  

αναγκαίες  ενέργειες .  Εμείς  και  σήμερα  ως  θέμα  εισακτέο  με  όλο  αυτό  

το  ακολούθημα  που  σας  ανέλυσα ,  πώς  το  φέρατε  εδώ  αβασάνιστα ;  Να  
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πάρουμε  μια  απόφαση  να  μην  δεχθούμε  την  απόφαση  του  δικαστηρίου  

και  να  διερευνήσουμε ;  Αυτή  δεν  είναι  απόφαση .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να  ενημερωθεί  το  Δημοτικό  Συμβούλιο…. 

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό  δεν  είναι  ενημέρωση .  Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  όργανο  

κυρίαρχο  και  ουσιαστικό ,  δεν  το  βάζουμε  σε  περιπέτειες .  Φέρνουμε  

ολοκληρωμένη  εισήγηση .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μπορώ  να  πω  κάτι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εγώ  συμφωνώ  να  αποσυρθεί  το  θέμα  από  την  στιγμή ,  αρχάς  σαν  

Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  επαναλαμβάνω ,  η  απόφαση  

πάρθηκε  ομόφωνα ,  κρίνοντας  την  απόφαση  του  δικαστηρίου  και  της  

νομικής  υπηρεσίας  και  ρωτώντας  και  τον  Γενικό  Γραμματέα  και  

αυτούς  οι  οποίοι  ήταν  με  τα  νομικά .  Εάν  υπήρχε  οτιδήποτε  άλλο  θα  

μπορούσατε  κάλλιστα  να  ενημερώσετε  τον  Πρόεδρο  της  Επιτροπής .   

 Εγώ  ζητώ  να  αποσυρθεί  και  να  έρθει  τον  άλλο  τον  μήνα  που  θα  

κάνουμε  και  από  εκεί  και  πέρα  να  δω  και  εγώ  ακριβώς  το  τι  γίνεται ,  

εάν  είναι  σωστό  ή  δεν  είναι  σωστό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  
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Η  απόφαση ,  επαναλαμβάνω ,  ήταν  ομόφωνη  και  την  είδαμε  πάρα  πολύ  

καλά .   Προτείνω  το  θέμα  να  αποσυρθεί  και  να  έρθει  στο  επόμενο  

Δημοτικό  Συμβούλιο .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   Συμφωνείτε ;  Και  με  βάση  όλα  αυτά  που  

έγιναν  και  την  συζήτηση  που  έγινε ;  Πολύ  ωραία .  Ομόφωνα ,  κυρία  

Παγκάλου ,  να  αποσυρθεί  το  θέμα  και  να  διερευνηθεί  η  δυνατότητα  

άσκησης  ένδικου  μέσου .   

 Ευχαριστώ  τους  συναδέλφους .   

   

ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ   

ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΤΩΝ  ΑΡ .  833/2019 ΚΑΙ  834/2019 ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  

ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ  (ΤΣΙΝΙΚΑ)  

 (ΠΡΑΚ .  1/11/2019)  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  34ο:  

Έγκριση  διαγραφής  χρηματικού  καταλόγου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  και  το  επόμενο  μου  είπατε  ότι  θέλετε  να  το  αποσύρετε ,  

γιατί  δεν  έχει  χρηματοδότηση .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  επόμενο ,  ακριβώς ,  επειδή  δεν  υπάρχει  χρηματοδότηση ,  … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  τριακοστό  τέταρτο .  Έγκριση  διαγραφής  χρηματικού  καταλόγου .  Για  

ποιο  λόγο ;  Πείτε  στους  συναδέλφους .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Επαναλαμβάνω ,  ότι  δεν  υπάρχει  η  χρηματοδότηση ,  κακώς  ήρθε  το  

θέμα ,  είχα  την  εντύπωση… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για  ποιο ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για  το  τριακοστό  τέταρτο .   Εάν  υπήρχε  η  πίστωση ,  δηλαδή  υπήρχε  

εγκεκριμένη  πίστωση  το  θέμα  θα  ήταν  προς  συζήτηση .  Δεν  υπάρχει ,  

οπότε  ζητώ  να  αποσυρθεί .    

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ   

ΔΙΑΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ  ΑΡ .  1987/2016 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ   

ΙΕΡΟΣ  ΝΑΟΣ  ΑΓΙΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΟΥ   

 

ΠΡΑΚ .  2/11/2019  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  35ο:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  

 θέσεων  στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  493/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έκτο  θέμα   

 

ΘΕΜΑ  36ο:  

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων:  

α)  επί  του  υπ’  αριθμ .  521 αγροτεμαχίου  αγροκτήματος  Χριστός ,  

β)  επί  του  υπ’  αριθμ .  6149 αγροτεμαχίου  αγροκτήματος  Σερρών ,  

γ)  (απότμησης  πεζοδρομίου)  στο  Τ .  Δ .  Σερρών  (1ο  χλμ .  Σερρών-

Δράμας)  και  

δ)  (απότμησης  πεζοδρομίου)  στο  Τ .Δ .  Καλών  Δένδρων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  ξέρω  ποιο  μαζί .  Απλά  εγώ  μπορώ  να  σας  πω  το  εξής .  Είναι  εκτός  

σχεδίου  πόλεως  και  εντός .  Τα  εκτός  σχεδίου  είναι  για  να  μπαίνουν  και  

να  βγαίνουν .  Είναι  για  το  προσωπικό .  Μόνο  τα  δικά  τους  αυτοκίνητα  

να  μπαίνουν .  Φέρουν  τα  τοπογραφικά ,  φέρουν  τις  αποστάσεις ,  τα  

πάντα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε  ποιο  σημείο  του  δρόμου  είναι ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  ξέρω  σε  ποιο  σημείο .   Καλά  τώρα  μπορώ  εγώ  να  σου  πω  στο  τάδε  

σημείο  στα  Καλά  Δένδρα ;  Το  θέμα  είναι  το  εξής  και  είναι  πολύ  απλό ,  

ζητάει  κάποιος ,  όλοι  δηλαδή ,  οι  τέσσερις ,  έχουν  μια  επιχείρηση  και  

ζητάνε  για  τα  δικά  τους  αμάξια  να  μπαίνουν  και  να  βγαίνουν .  Φέρνουν  

όλο  τον  φάκελο  που  πρέπει  να  έχουν ,  τοπογραφικά ,  αποστάσεις  από  

τους  κάθετους  δρόμους  και  τα  λοιπά ,  εγκρίνεται  από  την  υπηρεσία  και  

τους  δίνουμε  την  άδεια  εσόδου  και  εξόδου .  Όταν  βρίσκεται  εντός  

σχεδίου  πόλεως  οι  επιχειρήσεις ,  απλά  εάν  υπάρχει  πεζοδρόμιο  θέλουμε  

την  απότμηση  του  πεζοδρομίου  και  η  ίδια  διαδικασία  είναι .   

 Τώρα ,  εγώ  δεν  έχω  εξετάσει  που  βρίσκεται  η  κάθε  επιχείρηση ,  

δεν  με  ενδιαφέρει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  ερώτηση ,  παρατήρηση ,  τοποθέτηση ;   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Για  μένα  δεν  υπάρχει  αιτιολογημένη  εισήγηση  και  δεν  μπορούμε… 

πακέτο .  Κάθε  ένα  είναι  ξεχωριστό .  Υπάρχει  εισήγηση ,  πρέπει  να  μας  

διατυπωθεί  σε  ποιο  σημείο… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτό  να  ολοκληρώσει .   

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε  ποιο  σημείο…. 

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμένα  δεν  με  ενδιαφέρει  η  επιχείρηση ,  το  όνομα  της  επιχείρησης  και  

τα  λοιπά .  Εμένα  με  ενδιαφέρει  ο  φάκελος  που  φέρνουν ,  φέρνει  ο  

Παπαδόπουλος  τον  φάκελο ,  είναι  ολοκληρωμένος  ο  φάκελος ,  έχουν  

εξετασθεί  όλες  οι  παράμετροι  για  το  ατύχημα  αυτό  που  λέμε ,  δηλαδή  

οι  αποστάσεις  και  τα  λοιπά ,  τα  πάντα .  Πέρασε  από  την  Επιτροπή  

Ποιότητας  Ζωής  και  εφόσον   όλα  είναι  εντάξει ,  περνάει  και  από  το  

Δημοτικό  Συμβούλιο .   

Δεν  είναι  δυνατόν  τώρα ,  το  ένα  είναι  εδώ  να  σας  πω  πηγαίνοντας  

για  Δράμα ,  αυτό  που  είναι  μέσα ,  πηγαίνοντας  για  Δράμα .  Τι  σημαίνει  

αυτό  το  πράγμα ;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα  εξετάζει  όλα  η  υπηρεσία .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το  αρμόδιο  τμήμα  Κυκλοφοριακού  Σχεδιασμού  εξετάζει  όλο  τον  

φάκελο .  Εάν  κάτι  δεν  είναι  σωστό ,  απορρίπτει  τον  φάκελο  και  λέει  ότι  

φέρε  μου  και  εκείνο  ή  δεν  μπορεί  να  γίνει .  Αυτά .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Αντιδήμαρχος  θέλει  τον  λόγο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριοι ,  έχει  αλλάξει  η  νομοθεσία .  Για  να  βγει  η  άδεια  λειτουργίας  σε  

μια  εγκατάσταση  είτε  είναι  εντός  κατοικημένης ,  είτε  είναι  εκτός ,  

χρειάζεται  και  άδεια  εισόδου  και  εξόδου  της  επιχείρησής  του .  Μέχρι  

τώρα  δεν  χρειαζόταν .  Τώρα  είναι  απαραίτητη  προϋπόθεση   για  την  

αδειοδότηση .  Γι '  αυτό  τον  λόγο  έρχεται  σε  όλα  τα  όργανα  από  την  

Επιτροπή  Ποιότητας  μέχρι  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  να  το  

γνωμοδοτήσουμε .  Είναι  ακριβώς  αυτό  που  σας  λέω .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  κάτι  ακόμα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τώρα  άλλαξε  ο  νόμος .  Πιο  μπροστά  το  έβγαζε  η  υπηρεσία   χωρίς  να  

έρθει  ο  φάκελος  εδώ .  Η  υπηρεσία  το  εξέταζε  και  το  έδινε .  Τώρα  το  

εξετάζει  πάλι  η  υπηρεσία  αλλά  άλλαξε  ο  νόμος  και  λέει  ότι  να  περάσει  

και  από  τα  όργανα .   Αυτό  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι ,  ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων:   

επί  του  υπ’  αριθμ .  521 αγροτεμαχίου  αγροκτήματος  Χριστός  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  494/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων:   

επί  του  υπ’  αριθμ .  6149 αγροτεμαχίου  αγροκτήματος  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  495/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων:    

(απότμησης  πεζοδρομίου)  στο  Τ .  Δ .  Σερρών  (1ο  χλμ .  Σερρών-

Δράμας)  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  496/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων:    



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(απότμησης  πεζοδρομίου)  στο  Τ .Δ .  Καλών  Δένδρων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  497/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  έβδομο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  37ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

 κ .  Δημάρχου  και  της  αντιδημάρχου  κ .  Αγιαννίδου  Σταυρούλας ,   

κατά  το  μήνα  Ιούνιο .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

από  14 έως  19 Ιουνίου  2019  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  498/2019 )  

…………………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ομοίως  της  Αντιδημάρχου  κ .  Αγιαννίδου  Σταυρούλας  από  14 έως  19 

Ιουνίου  2019  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  499/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εδώ  λίγο  εμβόλιμα ,  έχω  μια  έκτακτη  μετακίνηση  του  κ .  Δημάρχου  

εκτός  έδρας  στην  Αθήνα  24 και  26 Ιουλίου  για  να  επισκεφτεί  το  

Υπουργείο  Εσωτερικών  για  θέματα  σχετικά  με  την  Δημοτική  

Αστυνομία  και  άλλα  θέματα  δημοτικών  υπαλλήλων  και  25/7/19 θα  

επισκεφτεί  το  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας ,  συνάντηση  με  τον  κ .  

Στεφανή  σχετικά  με  το  θέμα  των  Στρατοπέδων  του  Δήμου  Σερρών .   

 Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ,  επομένως .   

 

 

Έγκριση  μετακίνησης  του  κ .  Δημάρχου  από  24-26 Ιουλίου  2019 

(εμβόλιμα)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  500/2019 )  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  38ο:  

Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

Αίτηση  ισχύος  της  παροχής  με  αρ .  2453602-01 στο  Πολιτιστικό  

Κέντρο  της  Δ .  Κοινότητας  Προβατά  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  501/2019 )  

…………………………  

 

Έγκρισης  παραλλαγής  μετατόπισης  του  δικτύου  ΔΕΔΔΗΕ  στις  

οδούς  Ερμού-Βενιζέλου  στο  πλαίσιο  του  έργου  Αναπλάσεις  

κεντρικών  οδικών  αξόνων  πόλης  Σερρών  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  502/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  σύνδεσης  με  το  δίκτυο  χαμηλής  τάσης  νέας  παροχής  στο  

Κοιμητήριο  της  Τοπικής  Κοινότητας  Επταμύλων  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  503/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τους  συναδέλφους .  Καλό  απόγευμα .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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430-2019:  Έγκριση  αναθεωρημένου  σχεδίου  προγραμματικής  

σύμβασης  που  αφορά  την  προμήθεια  εξοπλισμού  συλλογής  

βιοαποβλήτων  για  τον  Δήμο  Σερρών  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  

Περιφέρειας  Κεντρικής  Μακεδονίας  ¨Υποδομές  μεταφορών ,  

περιβάλλον  και  αειφόρος  ανάπτυξη¨  στον  άξονα  

προτεραιότητας  ΑΞ14 ¨Διατήρηση  και  προστασία  του  

περιβάλλοντος  – προαγωγή  της  αποδοτικής  χρήσης  των  

πόρων¨ .  

        13023  22/7/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

431-2019:  Αντικατάσταση  προέδρου  του  Δ .Σ .  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

 432-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  σε  επιμορφωτικό  

πρόγραμμα  

  του  Ινστιτούτου  Επιμόρφωσης  από  τις  8 έως  τις  12 Ιουλίου  

2019 στην  

  Αθήνα .   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .   

 

433-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  84η   Διεθνή  

Έκθεση  

  Θεσσαλονίκης  2019.   

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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434-2019:  Έγκριση  διοργάνωσης  του  2ου  Διεθνούς  Φεστιβάλ  Τέχνης  

και  Παιδείας  

  ¨Η  Άρπα  του  Αιόλου¨  από  4 έως  6 Ιουλίου  2019.  

  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Γρηγοριάδης  Π .  

 

435-2019:  Έγκριση  απολογισμού :  Ε .Σ .Ε .Π .Ε .  Δήμου  Σερρών  έτους  

2018.   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Κυρτάσογλου    

 

436-2019:  Έγκριση  απολογισμού :  Ε .Σ .Ε .Δ .Ε .  Δήμου  Σερρών  έτους  

2018.   

  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Κυρτάσογλου    

 

437-2019:  Έγκριση   της   υπ’   αρ .   71/2019  απόφασης  του   Δ  .Σ .   της   

ΔΗ .Κ .Ε .  

  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  με  θέμα :  ¨Έγκριση  ισολογισμού  έτους  2018¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΔΗΠΕΘΕ  κ .  Τσαλίκογλου   

 

438-2019:  Έγκριση  έκτακτης  χρηματοδότησης  της  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  για  το  

έτος  2019.  

         13175  17/7/2019  

  Εισηγητής :  Ο  αντιπρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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439-2019:  Έγκριση  της  υπ’  αρ .  53/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  

  θέμα :  ¨Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  έτους  2019¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιπρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

440-2019: Έγκριση  της  υπ’  αρ .  63/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  της  

Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  με  

  θέμα :  ¨Έγκριση  απολογισμού  εσόδων  -  εξόδων  2018¨ .  

  Εισηγητής :  Ο  αντιπρόεδρος  της  ΚΕΔΗΣ  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

441-2019: Έγκριση  έκτακτης  επιχορήγησης  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  για  το  

έτος  2019.  

         13343  5/8/2019  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

442-2019: Έγκριση  της  υπ’  αρ .  72/2019 απόφασης  του  Δ .Σ .  του  

Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  με  

θέμα :  ¨Έγκριση  απολογισμού  εσόδων  -  εξόδων  2018¨ .  

Εισηγητής :  Ο  Πρόεδρος  του  ΟΠΑΚΠΑ  κ .  Χατζημαργαρίτης  

Μ .  

 

443-2019: Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Δ΄  τριμήνου  2018 για  

τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  

έτους  2018.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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444-2019:  Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Α΄  τριμήνου  2019 για  

τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  

έτους  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

  

445-2019:  Έγκριση  ταφής  τιμής  ένεκεν  του  τέως  Δημάρχου  Σερρών  

Ανδρέα  Ανδρέου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

446-2019:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  767.400,00 € από  το  

πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ  στο  πλαίσιο  της  απόφασης  

¨Επιχορήγηση  των  Δήμων  της  χώρας  από  το  πρόγραμμα  

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ¨ .   

        13201  23/7/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

447-2019:  Έγκριση  4ης  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Πράσινες  θέσεις  

εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων¨  με  ακρωνύμιο  

Green Crew. Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

448-2019:  Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πλανόδιας  πωλήτριας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

449-2019:  Έγκριση  δημιουργίας  νέου  τραπεζικού  λογαριασμού  στην  

Συνεταιριστική  Τράπεζα  Σερρών .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

450-2019:  Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  831/2018 ΑΔΣ :  

¨Έγκριση  ετήσιου  προγράμματος  πολιτιστικών ,  αθλητικών  

και  κοινωνικών  δράσεων  και  εκδηλώσεων  Δήμου  Σερρών ,  

για  το  έτος  2019¨ .  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Χατζημαργαρίτης  Μ .  

 

451-2019: Αναμόρφωση  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 για  

την  ενίσχυση  κωδικού  εσόδων  –εξόδων  που  αφορά  εισφορά   

υπέρ  στέγης  υγειονομικών  ασφαλισμένων   

        13079  24/7/2019  

 

452-2019: Ομοίως  που  αφορά  την  καταβολή  της  εκλογικής  

αποζημίωσης  για  την  διεξαγωγή  των  βουλευτικών  εκλογών  

της  7η ς  Ιουλίου  2019 

         12979  25/7/2019  

 

453-2019: Ομοίως  για  την  ενίσχυση  κωδικών  εξόδων  για  τέλη  

κυκλοφορίας   

         13203  24/7/2019  

 

454-2019:  Έγκριση  τροποποίησης  σύμβασης  απ’  ευθείας  ανάθεσης  

υπηρεσίας  ασφάλισης  οχημάτων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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455-2019: Έγκριση  χρονικής  παράτασης :  των  υπ’  αριθμ .  21529/05-07-

2018 & 21672/06-07-2018 συμβάσεων  προμήθειας  ειδών  

γραφείου  για  τις  ανάγκες  του  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

456-2019: Έγκριση  χρονικής  παράτασης :  της  υπ’  αριθμ .  21673/06-07-

2018 σύμβασης  προμήθειας  αναλώσιμων  για  εκτυπωτές  -  

πολυμηχανήματα   και  φωτοτυπικά ,   για   τις  ανάγκες  του  

Δήμου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

457-2019:   Έγκριση  δωρεάν  παραχώρησης  χρήσης  δημοτικού  

οικοπέδου  στην  ¨Κτηριακές  Υποδομές  Α .Ε . ¨  για  κατασκευή  

νηπιαγωγείου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

458-2019:  Λήψη  απόφασης  για  την  ανάληψη  από  το  Δήμο  Σερρών  του  

κόστους  λειτουργίας  και  συντήρησης  των  σχολικών  

μονάδων  του  12ου  και  24ου  νηπιαγωγείων  του  Δήμου  

Σερρών  μετά  την  παράδοση  του  έργου  από  την  ¨Κτηριακές  

Υποδομές  Α .Ε . ¨  (ΚΤΥΠ  Α .Ε . ) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Κυρτάσογλου  .  

  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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459-2019:  Έγκριση  αποζημίωσης  λόγω  προσκύρωσης  δημοτικής  

έκτασης  εμβαδού  5,10 τ .μ .  στην  ιδιοκτησία  με  Α .Κ .  

1704003 στο  Ο .Π .  560.   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

460-2019: Έγκριση  απ’  ευθείας  μίσθωσης  ακινήτου  για  τη  στέγαση  

του  24ου  νηπιαγωγείου  του  Δήμου  Σερρών .  

        14196  5/8/2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

461-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  υπηρεσιών  για  την  

δαπάνη  Μικροφωνικής  –φωτισμού  κάλυψη  πολιτιστικών  και  

αθλητικών  εκδηλώσεων  και  επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών   

 

462-2019: Ομοίως  κάλυψης  αθλητικών  εκδηλώσεων  έτους  2019 

 

463-2019: Ομοίως  υπηρεσιών  εργασίας  συντήρησης  σιντριβανιών  του  

Δήμου  Σερρών  έτους  2018 

 

464-2019: Ομοίως  του  12ου  Λογαριασμού  και  12η ς  πιστοποίησης  για  

συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  και  Τοπικής  

Κοινότητας  Ορεινής  και  Α .  Βρονούς  του  Δήμου  Σερρών   

 

465-2019: Ομοίως  του  13ου  λογαριασμού  και  13η ς  πιστοποίησης   

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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466-2019: Ομοίως  του  14ου  λογαριασμού  και  14η ς  πιστοποίησης   

  

467-2019: Ομοίως  12ου  λογαριασμού  και  12η ς  πιστοποίησης  για  την  

συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Κ .  

Μητρούση  Δήμου  Σερρών   

 

468-2019: Ομοίως  13ου  λογαριασμού  και  13η ς  πιστοποίησης   

 

469-2019: Ομοίως  14ου  λογαριασμού  και  14η ς  πιστοποίησης   

 

470-2019: Ομοίως  14ου  λογαριασμού  για  την  συντήρηση  κοινοχρήστων  

χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σερρών  του   Δήμου  Σερρών  για  τα  έτη  

2018-2019 

 

471-2019: Ομοίως  του  15ου  λογαριασμού   

 

472-2019: Ομοίως  των  13ου  και  14ου  και  15ου  λογαριασμού  για  την  

συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σκουτάρεως  

του  Δήμου  Σερρών   

 

473-2019: Ομοίως  για  τη  γενική  υπηρεσία  επεξεργασίας  εδάφους  στο  

Δημοτικό  Λαχανόκηπο  Σερρών   

 

474-2019: Ομοίως  για  κλάδεμα  και  κοπή  επικινδύνων  δένδρων  σε  

κοινόχρηστους  χώρους  του  Δήμου  Σερρών  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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475-2019: Ομοίως  τη  σύμβασης  παροχής  υπηρεσιών  κυνοκόμου  για  τις  

ανάγκες  του  κυνοκομείου  (Δημοπούλου)  

 

476-2019: Ομοίως  (Ηλιάδης)  

 

477-2019: Ομοίως  πρωτοκόλλων  παραλαβής  ταχυδρομικών  υπηρεσιών  

του  Δήμου  Σερρών  για  τους  μήνες  Απρίλιο ,  Μάϊο  και  

Ιούνιο  2019 

 

478-2019: Ομοίως  για  ευπρεπισμό  καθαριότητα ,  αποψίλωση  χόρτων  

των  Δ .  Κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών   

 

479-2019: Ομοίως  1ου  λογαριασμού  για  εργασίες  στα  Δ .  Κοιμητήρια  

των  ΔΕ  Σερρών  πλην  ΔΕ  Σερρών  και  εργασίες  στα  

Δημοπρασία .  Κοιμητήρια  Α  και  Β  της  ΔΕ  Σερρών   

 

480-2019: Ομοίως  για  υποστήριξη  του  Δ .  Σερρών  ως  ενδιάμεσου  

φορέα  των  ΣΒΑΑ  του  ΕΠ  Κεντρικής  Μακεδονίας   

 

481-2019: Ομοίως  του  παραδοτέου  3.1.4.  Έξυπνη  Εκπαίδευση  στα  

πλαίσια  υλοποίησης  του  έργου  Πράσινες  θέσεις  εργασίας  

στη  διαχείριση  βιο-αποβλήτων   

        13101  24/7/2019  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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482-2019: Ομοίως  για  τον  ευπρεπισμό  –συντήρηση  –καθαριότητα  των  

Δημοτικών  Κοιμητηρίων  των  Τ .Κ .  Ελαιώνα ,  Οινούσης ,  

Επταμύλων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών   

 

483-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Συντήρηση  γεφυρών  Δ .Ε .  Καπ .  

Μητρούση  έτους  2016  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

484-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Εργασίες  κατασκευής  υγρομόνωσης  

κτηρίου  αυτοκινητοδρομίου  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

485-2019:  Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου :  

1ου  ΑΠΕ  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις  

Δήμου  Σερρών  έτους  2018  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

486-2019:  Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου :  

1ου  ΑΠΕ  ¨Έξοδα  συντήρησης  ακίνητης  περιουσίας  

κληροδοτήματος  Αποστολίδη  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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487-2019:  Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου :  

1ου  ΑΠΕ  ¨Επισκευές-  συντηρήσεις-ηλεκτροδοτήσεις  Η /Μ  

εγκαταστάσεων  κοινόχρηστων  χώρων  έτους  2018-2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

488-2019:  Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου :  

1ου  ΑΠΕ  ¨Κατασκευή  εγκαταστάσεων  πυροπροστασίας  στο  

Κλειστό  Γυμναστήριο  και  στο  Εθνικό  Στάδιο  του  Δήμου  

Σερρών¨   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

489-2019:  Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου :  

1ου  ΑΠΕ  ¨Επανάχρηση  του  κτηρίου  Κ1 του  πρώην  

στρατοπέδου  Παπαλουκά  και  δημιουργία  πινακοθήκης  

Ξενάκη¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

490-2019:  Έγκριση  2ης  χρονικής  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης  

του  έργου :  ¨Αναπλάσεις  κεντρικών  οδικών  αξόνων  πόλης  

Σερρών  έτους  2018¨ .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

491-2019: Διαγραφή  των  κ .κ .  Δελατόλα ,  Πάντου  κλπ  οφειλετών  από  

βεβαιωτικούς  καταλόγους   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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492-2019: Ομοίως  των  κ .κ .   ΕΝΑ  ΑΕ ,  Σιαμάκης  Βασίλειος  από  

βεβαιωτικούς  καταλόγους   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΑΚ .   Διαγραφή  των  αρ .  833/2019 και  834/2019 χρηματικών  

καταλόγων  (Τσανίκα)  

1/11/2019  Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΑΚ .  :  Διαγραφή  του  αρ .  1987/2016 χρηματικού  καταλόγου  Ιερός  

Ναός  Αγίου  2/11/2019  Δημητρίου   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

493-2019:  Πρόταση  διαχείρισης  νομίμως  υφιστάμενων  θέσεων  

στάθμευσης  στην  πόλη  των  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

494-2019: Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων :   επί  του  υπ’  αριθμ .  

521 αγροτεμαχίου  αγροκτήματος  Χριστός  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

495-2019: Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων :   επί  του  υπ’  αριθμ .  

6149 αγροτεμαχίου  αγροκτήματος  Σερρών  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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496-2019: Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων :    (απότμησης  

πεζοδρομίου)  στο  Τ .  Δ .  Σερρών  (1ο  χλμ .  Σερρών-Δράμας)  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

497-2019: Έγκριση  εισόδου  -  εξόδου  οχημάτων :    (απότμησης  

πεζοδρομίου)  στο  Τ .Δ .  Καλών  Δένδρων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

498-2019: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  

Δημάρχου  από  14 έως  19 Ιουνίου  2019 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

499-2019: Ομοίως  της  Αντιδημάρχου  κ .  Αγιαννίδου  Σταυρούλας  από  

14 έως  19 Ιουνίου  2019 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

500-2019: Έγκριση  μετακίνησης  του  κ .  Δημάρχου  από  24-26 Ιουλίου  

2019 (εμβόλιμα)  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

501-2019: Αίτηση  ισχύος  της  παροχής  με  αρ .  2453602-01 στο  

Πολιτιστικό  Κέντρο  της  Δ .  Κοινότητας  Προβατά  

 

502-2019: Έγκρισης  παραλλαγής  μετατόπισης  του  δικτύου  ΔΕΔΔΗΕ  

στις  οδούς  Ερμού-Βενιζέλου  στο  πλαίσιο  του  έργου  

Αναπλάσεις  κεντρικών  οδικών  αξόνων  πόλης  Σερρών   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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503-2019: Έγκριση  σύνδεσης  με  το  δίκτυο  χαμηλής  τάσης  νέας  

παροχής  στο  Κοιμητήριο  της  Τοπικής  Κοινότητας  

Επταμύλων  του  Δήμου  Σερρών   

 

 

 

………………………………………….………..  

………………………………..….  

 

 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Μηλίδης  Θεόδωρος ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

34ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Αναστασιάδης  Αντώνιος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  3ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Ηλιοπούλου  Σταλακτή ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  31ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Μπιτζίδου  Σοφία ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  32ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  
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- Γρηγοριάδης  Παναγιώτης ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  32ου  θέματος  και  επανήλθε  κατά  τη  διάρκεια  

συζήτησης  του  36ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

•  Πριν  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  ο  κ .  Πρόεδρος  ζήτησε  τη  

σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος  για  το  χαρακτήρα  του  κατεπείγοντος  της  

συνεδρίασης  καθώς  και  των  θεμάτων  αυτής .  

 

•  Το  Σώμα  ομόφωνα  αποδέχτηκε  το  χαρακτήρα  του  κατεπείγοντος  

τόσο  της  συνεδρίασης  όσο  και  των  θεμάτων  αυτής .  

 

………………………  

……………..  

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ     ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )………………..  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ………………..  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ      ………………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………..  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………..  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ………………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………..  

 

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ       ………………..  

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ      ………………..  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………..  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………..  

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………..  

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ………………..  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………..  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ………………..  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ    ………………..  

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………..  

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ       ………………..  

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ………………..  

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………..  

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ………………..  

 

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ………………..  

 


