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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  12/2019 

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις  Σέρρες  και  στο  Διοικητήριο ,  σήμερα  την  26η  του  μηνός  

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος  ΔΕΥΤΕΡΑ  και  

ώρα  19:00 συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  σε  

κατεπείγουσα  συνεδρίαση ,  ύστερα  από  την  αριθμ .  12/22-08-2019 

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  22,  δηλαδή :  

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   (  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ .Σ . )  

ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  
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ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ   

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ   

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ   

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ   
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ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ   

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ   

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ   

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ   

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ   

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

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  26 Αυγούστου  2019 ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  19:00΄ ,  λόγω  της  

ανάγκης  συνέχισης  της  ομαλής  λειτουργίας  του  Δήμου  και  του  

επείγοντος  χαρακτήρα  των  παρακάτω  θεμάτων  της  ημερήσιας  

διάταξης :  

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  5.580.000 € του  

Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  -  Γενική  

Γραμματεία  Αθλητισμού  για  την  πράξη  με  τίτλο  ¨ΚΛΕΙΣΤΟ  

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ  ΟΜΟΝΟΙΑΣ  

ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ ,  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

ΣΕΡΡΩΝ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  

τίτλο  ¨ΑΝΟΙΚΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΠΟΛΗΣ  ΣΕΡΡΩΝ¨  
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στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  ¨Ανταγωνιστικότητα ,  

Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία¨  ΕΣΠΑ  2014-2020. 

Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  

  

ΘΕΜΑ   3ο:    Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  

φάσης  1 του  έργου  ¨Space 4 People¨ ,  που  χρηματοδοτείται  

από  το  πρόγραμμα  URBACT III  και  έγκριση  υλοποίησης  

σχετικής  παροχής  υπηρεσιών  υποστήριξης  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  4ο:  Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :  ¨Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  

δασικής  οδοποιίας  .Ε .  Λευκώνα¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  5ο:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2019 που  αφορά  την  επιστημονική  υπηρεσία  με  τίτλο  

¨Εκτίμηση  της  επικινδυνότητας  του  φέροντος  οργανισμού  

του  Κολυμβητηρίου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2019 που  αφορά  την  υπηρεσία  με  τίτλο  ¨Υπηρεσίες  

εργαστηριακών  ελέγχων  και  αντοχών  των  δομικών  υλικών  

που  συνιστούν  τον  φέροντα  οργανισμό  του  Δημοτικού  

Κολυμβητηρίου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  26ΗΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2019 

8

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2019 που  αφορά  την  υπηρεσία  με  τίτλο  ¨Έλεγχος  του  

αθλητικού  εξοπλισμού  αυλείων  χώρων  σχολείων¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  8ο:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2019 για  την  παροχή  υπηρεσιών  με  τίτλο :  ¨Καθαρισμός  

υδροληψίας  αντλιοστασίου  Μπέλιτσας¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2019 για  την  πληρωμή  τελών  στην  ΔΕΥΑ  Σερρών  για  την  

σύνδεση  με  το  δίκτυο  νερού  τεσσάρων  (4)  κρουνών  

πλήρωσης  ψεκαστικών  μηχανημάτων  και  μίας  βρύσης¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  10ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  

έτους  2019 για  προμήθεια  ειδών  τεχνολογίας  για  τη  

συμμόρφωση  των  πληροφοριακών  συστημάτων  του  Δήμου  

Σερρών  με  το  Γενικό  Κανονισμό  Προστασίας  Δεδομένων  

(GDPR).  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  11ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  

έτους  2019 που  αφορά  την  πράξη :  ¨Δομή  παροχής  βασικών  

αγαθών :  παροχή  συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  26ΗΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2019 

9

Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία  2014-

2020. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

  

ΘΕΜΑ  12ο:   Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2019 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  13ο:   Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Β΄  τριμήνου  2019 

για  τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  

προϋπολογισμού  έτους  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2018 

των  κληροδοτημάτων :  

α)  Αποστολίδη  Ιωάννη   και  

β)  Μητσάκου  -  Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  Λυκούργου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  15ο:   Καθορισμός  αμοιβής  του  Προέδρου  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  του  Ν .Π .Δ .Δ .  με  την  επωνυμία  ¨ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΏΝ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  26ΗΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2019 

10

ΘΕΜΑ  16ο:   Έγκριση  ανανέωσης  της  ¨Προγραμματικής  Σύμβασης  

μεταξύ  του  Δήμου  Σερρών  και  της  Δημόσιας  Βιβλιοθήκης  

Σερρών  για  υπηρεσίες  βιβλιοθήκης  και  πληροφόρησης¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  17ο:    Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγών  πωλητών  λαϊκής  

αγοράς .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  18ο:   Έγκριση  τέταρτης  (4ης)  τροποποίησης  της  πράξης  

¨Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή  

περιοχή¨  με  ακρωνύμιο   CULTURAL DIPOLE. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  

ορισμένου  χρόνου  του  υπάρχοντος  προσωπικού  από  06-10-

2019 έως  29-02-2020 που  απασχολούνται  για  την  

υλοποίηση  του  ευρωπαϊκού  προγράμματος  της  πράξης  

¨Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή  

περιοχή¨  με  ακρωνύμιο  CULTURAL DIPOLE. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  

ορισμένου  χρόνου  του  υπάρχοντος  προσωπικού  από  18-07-

2019 έως  05-10-2019 που  απασχολούνται  στο  πλαίσιο  του  

προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  ΕΛΛΑΔΑ  -  
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014-2020, με  τίτλο  ¨Πράσινες  θέσεις  

εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων  -  Green Crew¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  21ο:   Έγκριση  τροποποίησης  ανάθεσης  συνδρομής  για  τις  

ηλεκτρονικές  βάσεις  πληροφοριών  ¨ΔΗΜΟΣ  ΝΕΤ¨ ,  λόγω  

μεταφοράς  της  έδρας  στην  Λευκωσία  Κύπρου  και  αλλαγής  

της  ονομασίας  και  της  επωνυμίας  αυτής .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  22ο:   Έγκριση  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Κέντρο  

Κοινότητας  Δήμου  Σερρών  με  Παράρτημα  ΡΟΜΑ¨  (2η  

τροποποίηση)  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π  Κεντρική  Μακεδονία  

2014-2020, και  αποδοχή  επιπλέον  χρηματοδότη-σης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση  δημιουργίας  λογιστικής  μερίδας  σχετικά  με  

την  κοινοτική  συμμετοχή  των  πράξεων :  

α)  CULTURAL DIPOLE  και  

β)  GREEN CREW που  χρηματοδοτούνται  από  το  

Πρόγραμμα  Ευρωπαϊκής  εδαφικής  συνεργασίας  ΕΛΛΑΔΑ-

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014-2020. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  55/2018 

μελέτης  της  προμήθειας  ¨Αναβάθμιση  φωτεινών  
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σηματοδοτών  με  προσθήκη  ηχητικών  διατάξεων  για  τα  

ΑμΕΑ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  25ο:   Έγκριση  2ης  παράτασης  εργασιών  του  έργου :  ¨Έξοδα  

συντήρησης  ακίνητης  περιουσίας  κληροδοτήματος  

Αποστολίδη¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  26ο:    Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές :  Οι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,  Δούκας  Γ . ,  

Χράπας  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  27ο:   Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  των  έργων :  

α)  Αποπεράτωση  κλειστού  γυμναστηρίου  Αγ .  Ιωάννη   και  

β)  Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις  στην  περιοχή  

Σιγής  πόλης  Σερρών  έτους  2016.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  28ο:    Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  των  

έργων :  

α)  1ου  ΑΠΕ  του  υποέργου  της  πράξης :  ¨Αναβάθμιση  & 

εκσυγχρονισμός  των  Δημοτικών  ξενώνων  Χρυσοπηγής  του  

Δήμου  Σερρών¨ ,  

β)  2ου  ΑΠΕ  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις  

Δήμου  Σερρών  έτους  2018¨ ,  
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γ)  1ου  ΑΠΕ  ¨Κατασκευή  γηπέδου  αντισφαίρισης  στο  Δήμο  

Σερρών¨  και  δ)  1ου  ΑΠΕ  και  1ου  ΠΚΤΜΝΕ  ¨Αναπλάσεις  

κεντρικών  οδικών  αξόνων  πόλης  Σερρών  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  29ο:    Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

ΘΕΜΑ  30ο:    Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  31ο:   Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

κ .  Δημάρχου  και  του  αντιδημάρχου  κ .  Κυρτάσογλου  

Δημητρίου ,  κατά  το  μήνα  Ιούλιο .  Εισηγητής :  Ο  

αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

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

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   

 

……………………… 

…………….. 
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12Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  έχουμε  απαρτία  και  μπορούμε  να  ξεκινήσουμε .  Σας  

παρακαλώ ,  εάν  έχετε  την  καλοσύνη  να  καθίσετε .   

 Κύριε  Δήμαρχε ,  κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  πρώτα  θα  ήθελα  

να  αναφέρω  κάποια  ευχάριστα  γεγονότα .  Γεννήθηκε  η  κόρη  του  

Δημήτρη  του  Τσαλίκογλου .  Του  ευχόμαστε  τα  καλύτερα .  Πολύχρονη ,  

καλότυχη ,  υγιής .  Και  ο  κ .  Καρύδας  απέκτησε  και  αυτός  έναν  γιό .  Του  

ευχόμαστε  επίσης  να  είναι  πολύχρονος ,  υγιής ,  καλότυχος .   

 Παντρεύτηκε  ο  κ .  Γιαννακίδης ,  του  ευχόμαστε  τα  καλύτερα ,  τις  

καλύτερες  ευχές  μας .   

 Εδώ  τώρα  ο  κ .  Παπαβασιλείου  μου  λέει  ότι  απέκτησε  τέταρτο  

εγγονό ,  να  του  ζήσει  επίσης ,  τα  καλύτερα  και  εις  ανώτερα  και  άλλους  

με  υγείας  και  ο  κ .  Χασαπίδης  έχει  ευχάριστα ,  ο  μικρός  του  ο  γιός  

παντρεύτηκε ,  να  ευχηθούμε  στα  παιδιά  τα  καλύτερα  να  ζήσουν .   

Νομίζω  είναι  μια  πολύ  ευχάριστη  μέρα  σήμερα .  Δεν  ξέρω  εάν  

υπάρχει  κάτι  άλλο  να  το  ανακοινώσω ,  νομίζω  είμαστε  εντάξει .   Τα  

καλύτερα  σε  όλους .   

Θα  ήθελα  πρώτα  την  συναίνεσή  σας ,  κυρίες  και  κύριοι  

συνάδελφοι ,  θα  ήθελα  λίγο  πρώτα  την  συναίνεσή  σας  για  την  

κατεπείγουσα  συνεδρίαση .  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα  ναι .  Επίσης  θέλω  την  συναίνεσή  σας  για  τα  θέματα ,  ότι  τα  

θεωρείτε  κατεπείγοντα ,  όπως  κάνουμε  σε  κάθε  συνεδρίαση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Πρώτο  θέμα .  Με  συγχωρείτε ,  κύριε  Δήμαρχε  εάν  θέλετε  

να  κάνετε  κάποια  ανακοίνωση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ,  απλώς  πριν  ξεκινήσουμε  το  σημερινό  Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  

το  τελευταίο  Δημοτικό  Συμβούλιο  αυτής  της  δημαρχιακής  θητείας  και  

για  μένα  προσωπικά  είναι  το  τελευταίο  Δημοτικό  Συμβούλιο  εδώ  στο  

Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών  στο  οποίο  είχα  μια  παρουσία  και  

συμμετοχή  τριάντα  ετών .   

 Με  αυτή  την  ευκαιρία  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  όλους  τους  

δημοτικούς  συμβούλους  για  την  συνεργασία  που  είχαμε  όλα  αυτά  τα  

χρόνια  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  με  ανταλλαγή  απόψεων ,  προτάσεων  

και  θέσεων .   

 Επίσης  θέλω  να  ευχαριστήσω  τους  συνεργάτες  μου  δημοτικούς  

συμβούλους  της  συμπολίτευσης  που  συνέβαλαν  τα  μέγιστα  στην  

παραγωγή  έργου .   

 Να  ευχαριστήσω  όλους  τους  δημοτικούς  υπαλλήλους  του  Δήμου  

και  των  νομικών  προσώπων ,  διότι  χωρίς  αυτούς  δεν  μπορεί  να  

παραχθεί  έργο .   

 Να  ευχαριστήσω  επίσης  όλους   τους  φορείς  του  Δήμου  με  τους  

οποίους  συνεργαστήκαμε  αρμονικά  για  να  φέρουμε  το  καλύτερο  

αποτέλεσμα  για  τον  Δήμο  και  για  τους  δημότες .   
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 Για  όσους  δημοτικούς  συμβούλους  συνεχίσουν  την  συμμετοχή  

τους  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  τους  εύχομαι  δύναμη  και  θέληση  για  να  

πετύχουν  τα  καλύτερα .  Για  όσους  δεν  συνεχίσουν  την  συμμετοχή  τους  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  τους  εύχομαι  να  εκπληρώσουν  όλους  τους  

στόχους  που  θα  θέσουν .   

 Σε  όλους  σας  εύχομαι  υγεία  και  ευτυχία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  τον  κ .  Δήμαρχο .  Υπάρχει  κάποια  άλλη  ανακοίνωση  

συνάδελφοι ;  Όχι .  Ευχαριστώ  πολύ .   

 Πρώτο  θέμα .   

 

 

ΘΕΜΑ  1ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  5.580.000 € του  Υπουργείου  

Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  -  Γενική  Γραμματεία  Αθλητισμού   

για  την  πράξη  με  τίτλο  ¨ΚΛΕΙΣΤΟ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ   

ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ  ΟΜΟΝΟΙΑΣ  ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ ,   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  ΣΕΡΡΩΝ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Δήμαρχος .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σχετικά  με  το  θέμα  της  εξασφάλισης  χρηματοδότησης  5,5 

εκατομμυρίων  ευρώ  για  την  ολοκλήρωση  του  κολυμβητηρίου  της  

Ομόνοιας ,  θα  ήθελα  να  επισημάνω  τα  εξής :  μια  συνεχής  προσπάθεια  

οκτώμιση  ετών  κατέληξε  με  επιτυχία  στις  18 Ιουνίου  του  ΄19 μετά  την  
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υπογραφή  των  5,5 εκατομμύριων  ευρώ  από  το  Πρόγραμμα  Δημοσίων  

Επενδύσεων  από  τον  υφυπουργό  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης .   

Είναι  ένα  έργο  το  οποίο  με  την  ολοκλήρωσή  του  θα  δώσει  ακόμα  

μεγαλύτερη  δυναμική  στην  ήδη  μεγάλη  δυναμική  που  έχει  η  

κολύμβηση  στις  Σέρρες ,  με  πολλές  διακρίσεις  τόσο  πανελλήνια  όσο  

και  παγκόσμια .   

Όμως  είναι  επιβεβλημένο  να  ευχαριστήσω  κάποιους  ανθρώπους  

γι '  αυτή  την  εξασφάλιση  της  χρηματοδότησης .   

Θέλω  να  ευχαριστήσω  τον  πρώην  υφυπουργό  Αθλητισμού-

Πολιτισμού  τον  κ .  Βασιλειάδη ,  ο  οποίος  είχε  την  βούληση  να  μας  

δώσει  τα  χρήματα ,  διότι  τα  χρήματα  είναι  από  το  Πρόγραμμα  

Δημοσίων  Επενδύσεων  του  Υφυπουργείου  Αθλητισμού  –Πολιτισμού .   

Δεύτερον .  Να  ευχαριστήσω  την  πρώην  βουλευτή  του  ΣΥΡΙΖΑ  

Νομού  Σερρών  την  κυρία  Τσαμπουλή  Αφροδίτη ,  η  οποία  έδειξε  μεγάλο  

ενδιαφέρον ,  κάναμε  πολλές  συναντήσεις  παρουσία  της  στην  Αθήνα  με  

τον  υφυπουργό  και  με  άλλους  παράγοντες .   

Να  ευχαριστήσω  τον  πρώην  σύμβουλο  του  υφυπουργού  του  κ .  

Βασιλειάδη ,  τον  κ .  Μπουτίνο  Αναστάσιο ,  ο  οποίος ,  δεν  ξέρω  όσα  

λόγια  και  εάν  πω  θα  είναι  λίγα ,  πραγματικά  ενδιαφέρθηκε  με  πολύ  

μεγάλο  πάθος  για  να  εξασφαλιστούν  αυτά  τα  χρήματα  και  πρέπει  να  πω  

ότι  οι  σύζυγοι ,  οι  γυναίκες  και  του  κ .  Βασιλειάδη  και  του  κ .  

Μπουτίνου  είναι  από  τις  Σέρρες .  Η  σύζυγος  του  κ .  Βασιλειάδη  είναι  

από  τον  Εμμ .  Παπά  και  η  σύζυγος  του  κ .  Μπουτίνου  είναι  από  τον  

Λευκώνα  και  θέλω  να  πιστεύω  ότι  και  οι  σύζυγοί  τους  έπαιξαν  κάποιο  

ρόλο  σε  αυτή  την  μεγάλη  χρηματοδότηση  για  να  ένα  τόσο  μεγάλο  έργο  

και  τους  ευχαριστώ  δημόσια .  
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Θα  έκανε  την  εξής  πρόταση  στην  νέα  Δημοτική  Αρχή ,  όταν  

ολοκληρωθεί  το  έργο  αυτό  και  είναι  να  γίνουν  τα  εγκαίνια ,  νομίζω  

καλό  είναι  αυτοί  οι  άνθρωποι  να  κληθούν .  Ο  Βασιλειάδης ,  Σταμουλή ,  

Μπουτίνος .  Αξίζει  να  παρευρεθούν  στην  τελετή  των  εγκαινίων .   

Αυτά  είχα  να  πω .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ  τον  Δήμαρχο .  Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι ,  ναι  κ .  

Μηλίδη ,  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Εγώ  ήθελα  να  πω ,  αφού  συγχαρώ  όλους  και  τον  Δήμαρχο  γι '  αυτό  το  

έργο  πνοής ,  γιατί  όπως  ξέρετε  όλοι  το  είχαμε  σαν  προμετωπίδα  να  

γίνει ,  θα  δώσει  μια  άλλη  ζωντάνια  στην  πόλη  μας ,  στον  Δήμο  μας  και  

όχι  μόνο ,  για  μεγάλους  αγώνες ,  θα  φέρει  κόσμο ,  ήθελα  να  πω  ότι  με  

επιμονή ,  υπομονή  και  με  μεθοδικότητα ,  μπορούν  να  επιτευχθούν  πάρα  

πολλά .   

 Θυμάμαι ,  κύριε  Δήμαρχε ,  από  την  πρώτη  σας  κιόλας  Δημοτική  

Αρχή  που  επιμέναμε .  Θυμάστε  που  λέγατε  ότι  δεν  υπάρχουν  τέτοια  

προγράμματα ;  Με  την  επιμονή  όμως  και  προσπάθεια  το  καταφέρατε .  

Φαντάζομαι  με  την  συμβολή  όλων .  Σας  δώσαμε  και  εμείς  ως  Δημοτικό  

Συμβούλιο  την  δύναμη ,  το  έναυσμα  να  προχωρήσετε  για  να  το  

πετύχετε .   

 Πραγματικά  πιστεύω  ότι  πρέπει  να  γίνουν  τα  πράγματα  όπως  λέτε  

και  είναι  και  ένα  μήνυμα  για  την  επόμενη  Δημοτική  Αρχή ,  ότι  εάν  

κανείς  έχει  στόχους  και  επιμένει ,  πετυχαίνει  και  πιστεύω  και  εύχομαι  

και  είμαι  σίγουρος  ότι  θα  πετύχουν  ακόμα  περισσότερο .   

 Εγώ  θα  ήθελα  να  ευχαριστήσω  όλους  τους  συναδέλφους ,  γιατί  

δεν  θα  είμαι  σε  επόμενο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  μετά  από  πάρα  πολλά  
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χρόνια  αποχωρώ  σε  αυτό  το  όμορφο  ταξίδι  που  έχουμε  κάνει  όλα  αυτά  

τα  χρόνια ,  να  τους  ευχαριστήσω .  Εάν  καμία  φορά  υπήρχαν  

αντεγκλήσεις  ζητώ  συγνώμη ,  αλλά  δεν  νομίζω  ότι  είχαμε  ποτέ .  

Υπήρξε ,  τουλάχιστον  από  την  πλευρά  μας ,  πολιτικός  πολιτισμός  και  η  

παράταξή  μας  νομίζω  ότι  πάντοτε  με  κριτική ,  καλόπιστη  κριτική ,  

σκληρή  μερικές  φορές ,  έδωσε  την  δυνατότητα  να  αναπτυχθούν  κάποια  

πράγματα  στον  Δήμο  Σερρών .  

 Ευχαριστώ  όλους  τους  συναδέλφους ,  εύχομαι  καλή  επιτυχία  στην  

επόμενη  Δημοτική  Αρχή  και  σε  όλους  υγεία  και  ευτυχία .   

 Ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  εγώ  τον  κ .  Μηλίδη  που  εξέφρασε  αυτές  τις  κουβέντες  

ως  αρχηγός  της  παράταξής  του  και  συνάδελφος  εδώ  στο  Δημοτικό  

Συμβούλιο .   

 Θα  ήθελε  κάποιος  άλλος  συνάδελφος  γι '  αυτό  το  θέμα  να  πάρει  

τον  λόγο ;  Ο  κ .  Χασαπίδης  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δυο  λόγια  ήθελα  να  πω  και  εγώ  γι '  αυτό  το  θέμα .  Θέλω  να  πω  ότι  την  

τελευταία  περίοδο  ήταν  μια  πολύ  παραγωγική  περίοδος  για  τον  Δήμο ,  

υπήρχε  και  η  πολιτική  βούληση  από  την  μεριά  της  κυβέρνησης  και  με  

το  πρόγραμμα  Φιλόδημος  και  με  το  πρόγραμμα  των  Δημοσιών  

Επενδύσεων  ήρθαν  πάρα  πολλά  λεφτά  στην  Τοπική  Αυτοδιοίκηση .  

Δηλαδή  η  επόμενη  Δημοτική  Αρχή  έχει  ένα  τεράστιο  κουμπαρά ,  ο  

οποίος  εξασφαλίστηκε  από  την  παρούσα  Δημοτική  Αρχή ,  απλά  

χρειάζεται  προσπάθεια  και  μια  και  στην  νέα  κυβέρνησης  ο  υπουργός  

Δημοσίων  Έργων  είναι  και  πατριώτης ,  συμπατριώτης ,  νομίζω  πρέπει  

να  έρθουν  ακόμα  περισσότερα  λεφτά ,  να  μην  έχουμε  την  σχέση  με  τον  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  26ΗΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2019 

20

υπουργό  ως  μια  σχέση  δημοσίων  σχέσεων  αλλά  να  διεκδικήσουμε  από  

τον  Υπουργό  να  έρθουν  ακόμα  περισσότερα  λεφτά  στην  Τοπική  

Αυτοδιοίκηση .  

 Ήθελα  να  πω  και  εγώ  δυο  λόγια ,  επειδή  θα  είναι  η  τελευταία  

συνεδρίαση  στην  οποία  συμμετέχω  και  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο ,  εγώ  

επέλεξα  να  μην  είμαι  καν  υποψήφιος ,   νομίζω  ότι  έγινε  ένας  γόνιμος  

διάλογος  από  όλες  τις  παρατάξεις ,  υπήρχαν  και  εντάσεις ,  υπήρχαν  και  

απολίτικες  εντάσεις ,  τις  οποίες  δεν  μπορώ  να  τις  ξεχάσω ,  μπορώ  να  

συγχωρήσω  τις  εντάσεις  τις  πολιτικές ,  να  τις  καταλάβω ,  αλλά  δεν  

μπορώ ,  σε  καμία  περίπτωση ,  τα  κτυπήματα  κάτω  από  την  μέση  να  τα  

συγχωρήσω .   

Αυτά  θα  τα  κουβαλάω  στην  μνήμη  μου  και  θα  τους  έχω  

διαγράψει  αυτούς ,  ούτως  ή  άλλως  πολιτικά  τους  έχει  διαγράψει  η  

Σερραϊκή  κοινωνία .   

Ευχαριστώ .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  εγώ  ευχαριστώ  τον  κ .  Χασαπίδη .  Ομόφωνα  ναι  κύριοι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .  Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  504/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  

 με  τίτλο  ¨ΑΝΟΙΚΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΠΟΛΗΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

¨  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  ¨Ανταγωνιστικότητα ,  Επιχειρηματικότητα  

 και  Καινοτομία¨  ΕΣΠΑ  2014-2020. 

Εισηγητής:  Ο  κ .  Δήμαρχος  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Δήμαρχε .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για  το  θέμα  αυτό  θέλω  να  πω  το  εξής :  συνεργάστηκε  ο  Δήμος  Σερρών  

με  το  Επιμελητήριο  και  με  την  υποστήριξη  του  Εμπορικού  Συλλόγου  

και  ενταχθήκαμε  στο  πρόγραμμα  Ανοικτά  Κέντρα  Εμπορίου  Πόλης  των  

Σερρών ,  προϋπολογισμού  1.822.000 ευρώ .   

 Από  το  1.822.000 ευρώ  το  1.493.000 αντιστοιχεί  στον  Δήμο  και  

οι  328.000 αντιστοιχούν  στο  Επιμελητήριο .   

 Ο  σκοπός  του  προγράμματος  αυτού  είναι  η  αισθητική  και  η  

λειτουργική  αναβάθμιση  του  κέντρου  της  πόλης ,  με  στόχο  την  

ενίσχυση  της  εμπορικής  δραστηριότητας  του  εμπορικού  μας  κέντρου .   

 Η  περιοχή  που  θα  γίνει  η  παρέμβαση ,  η  περιοχή  που  θα  γίνουν  οι  

παρεμβάσεις  είναι  161.000 τετραγωνικά  μέτρα  και  περιλαμβάνει  την  

εξής  περιοχή .  Ξεκινάει  από  την  πρώην  κλινική ,  δεν  ξέρω  εάν  

λειτουργεί  η  κλινική  του  Σκουλίδη ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από  την  πρώην  κλινική  του  Σκουλίδη  επί  της  Βενιζέλου ,  μπροστά  από  

το  Στρόγγυλο ,  προχωράμε  Βενιζέλου ,  Ερμού ,  Διονυσίου  Σολωμού ,  

φτάνουμε  πλατεία  Εμπορίου ,  στρίβουμε  δεξιά ,  μπαίνουμε  Γεωργίου  

Παπανδρέου ,  φτάνουμε  στην  οδό  Θεσσαλονίκης ,  περνάμε  από  το  

Εργατικό  Κέντρο ,  από  την  εκκλησία  της  Παναγίτσας ,  μπαίνουμε  στην  

οδό  Κομνηνών  και  βγαίνουμε  πάλι  στην  πρώην  κλινική  του  Σκουλίδη .  

Σε  όλο  αυτό  το  κέντρο  περιλαμβάνει  αυτές  τις  παρεμβάσεις .  

 Λοιπόν ,  τι  θα  κάνει  ο  Δήμος ;  Από  την  πλευρά  του  Δήμου  τι  θα  

γίνει  με  το  1,5 εκατομμύριο  ευρώ ;    

 Αναπλάσεις  στα  πεζοδρόμια .  Φυτεύσεις ,  δέντρα ,  παγκάκια ,  

ράμπες  για  ΑμεΑ ,  οδηγοί  τυφλών ,  αναβάθμιση  οδοφωτισμού ,  

συστήματα  έξυπνης  πόλης  και  έξυπνης  βιώσιμης  κινητικότητας .  

Δηλαδή  σταθμοί  φόρτωσης  για  ηλεκτρικά  αυτοκίνητα ,  συστήματα  

τηλε-ελέγχου ,  τηλε-διαχείρισης  ενέργειας  που  από  μακριά  θα  

μπορούμε  αυτά  να  τα  διαχειριζόμαστε ,  υπόγειοι  κάδοι  στην  οδό  

Θεσσαλονίκης ,  συστήματα  παρακολούθησης  περιβαλλοντικών  

συνθηκών  για  ρύπους  και  υγρασία ,  θα  τοποθετηθούν  επίσης ,  δεκαπέντε  

σημεία  ασύρματης  πρόσβασης .  WiFi.  

 Από  την  πλευρά  του  Επιμελητηρίου  τι  θα  γίνει .  Από  την  πλευρά  

του  Επιμελητηρίου  θα  γίνουν  παρεμβάσεις  αισθητικής  αναβάθμισης  σε  

142 καταστήματα ,  ούτως  ώστε ,  να  έχουν ,  να  υπάρχει  μια  ενιαία  

ταυτότητα  σε  αυτά  τα  καταστήματα  και  επίσης  θα  κάνουν  τέσσερις  

εκδηλώσεις  για  την  προώθηση  και  προβολή  του  έργου  αυτού .   

 Η  φιλοσοφία  μας ,  η  φιλοσοφία  της  Δημοτικής  μας  Αρχής  ήταν ,  

από  την  πρώτη  στιγμή  που  αναλάβαμε ,  την  συνεργασία  μας  με  όλους  

τους  φορείς  του  Δήμου  και  πράγματι  συνεργαστήκαμε  άριστα  με  όλους  
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τους  φορείς  του  Δήμου  και  με  το  Επιμελητήριο  και  ενταχθήκαμε  σε  

δυο  προγράμματα  με  το  Επιμελητήριο .   

 Το  ένα  πρόγραμμα  είναι  της  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  από  

το  οποίο  το  Επιμελητήριο  θα  πάρει  765.000 ευρώ ,  ο  προϋπολογισμός  

είναι  4.800.00,  765.000 θα  πάρει  το  Επιμελητήριο  και  το  άλλο  

πρόγραμμα  είναι  τα  Ανοικτά  Κέντρα  Εμπορίου  Πόλης  Σερρών ,  που  θα  

πάρει  το  Επιμελητήριο  325.000.   

 Δηλαδή ,  το  Επιμελητήριο  από  αυτή  την  συνεργασία  που  είχε  με  

τον  Δήμο  κερδίζει  1.100.000 ευρώ .   

 Αυτά .   

Κος  ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Εάν  μου  επιτρέπετε  να  πάρω  και  εγώ  τον  λόγο ,  καθότι  είναι  η  

τελευταία  συνεδρίαση  στην  οποία  συμμετέχω  και  εγώ .   

 Ήθελα  πρώτα  από  όλα  να  πω  ότι  είναι  μεγάλη  μου  τιμή  που  

συμμετείχα  σε  αυτό  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  για  πρώτη  φορά  και  

τελευταία ,  καθώς  επέλεξα  να  ακολουθήσω  έναν  άλλο  δρόμο .   

 Ο  αυτοδιοικητικός  τίτλος  που  φορώ  για  μένα  είναι  ένας  τίτλος  

τιμής  και  στην  συνέχεια  ποτέ  δεν  ξέρουμε  εάν  και  πώς  θα  ξανά  

βρεθούμε  στον  τομέα  της  Αυτοδιοίκησης .   

 Έχω  να  πω  λίγο  το  εξής :  επειδή  το  πρόγραμμα  αυτό  είναι  ένα  

πρόγραμμα ,  το  οποίο  έτρεξε  τόσο  από  την  τεχνική  διεύθυνση  όσο  και  

από  το  τμήμα  Προγραμματισμού ,  στο  οποίο  είχα  την  τιμή  να  είμαι  

πολιτικός  προϊστάμενος  τα  τελευταία  χρόνια  μέχρι  και  πρότινος  που  

παραιτήθηκα  για  να  κατέβω  ως  υποψήφιος  στις  βουλευτικές  εκλογές ,  

νομίζω  ότι  με  αυτό  είναι  ένα  επιστέγασμα  όλης  της  προσπάθειας  που  

έχει  γίνει  σε  όλη  αυτή  την  δημαρχιακή  θητεία  και  νομίζω  ότι  έγινε  έτσι  

με  έναν  πολύ  σοβαρό  και  συγκροτημένο  τρόπο  για  να  διεκδικηθούν  
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ευρωπαϊκοί  πόροι ,  πόροι  όμως ,  οι  οποίοι  θα  μείνουν  και  θα  δώσουν  

προστιθέμενη  αξία  στον  τόπο  και  αναδεικνύουν  την  συνεργασία  του  

Δήμου  με  τους  φορείς  της  περιοχής ,  τόσο  με  το  ΤΕΙ  όσο  και  με  το  

Επιμελητήριο  και  τα  λοιπά .   

 Αυτό  το  πρόγραμμα  έρχεται  σε  συνέχεια  του  προγράμματος  

Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης  και  δείχνει  αυτή  την  στρατηγική  που  

ακολούθησε  αυτή  η  Δημοτική  Αρχή  και  ευελπιστώ  και  πιστεύω  και  

είμαι  σίγουρος  ότι  θα  είναι  μια  στρατηγική ,  η  οποία  θα  ακολουθηθεί  

από  εδώ  και  πέρα ,  γιατί  η  συνεργασία  είναι  μονόδρομος  πλέον  εάν  

θέλουμε  να  πάμε  μπροστά .   

 Πάλι  να  πω  ένα  συγχαρητήρια  σε  όλους  όσους  δούλεψαν  και  ένα  

μεγάλο  ευχαριστώ  σε  όλους  όσους  είναι  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  και  

είχαμε  μια  άψογη  συνεργασία  τα  τελευταία  χρόνια  σε  αυτή  την  θητεία .   

 Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  και  εγώ  τον  κ .  Καρπουχτσή .  Αγαπητοί  συνάδελφοι  κάποιος  

άλλος  να  πάρει  τον  λόγο ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  505/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   3ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  φάσης  1  

του  έργου  ¨Space 4 People¨ ,  που  χρηματοδοτείται  από  το   

πρόγραμμα  URBACT III και  έγκριση  υλοποίησης  σχετικής   

παροχής  υπηρεσιών  υποστήριξης  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  506/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

 του  έργου:  ¨Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  δασικής  

 οδοποιίας  Δ .Ε .  Λευκώνα¨ .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  507/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  5ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2019  

που  αφορά  την  επιστημονική  υπηρεσία  με  τίτλο  ¨Εκτίμηση  της   

επικινδυνότητας  του  φέροντος  οργανισμού  του  Κολυμβητηρίου  

Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Γκότση  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Αγαπητοί  συνάδελφοι ,  το  θέμα  αυτό  αφορά  το  κλειστό  Κολυμβητήριο  

των  Αγίων  Αναργύρων .  Η  Επιτροπή  Καταλληλότητας ,  στην  οποία  

συμμετέχει  και  ο  πρόεδρος  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  στις  15 Ιουλίου  έκανε  

μια  έκθεση  ότι  έχει  πρόβλημα ,  διάφορα  προβλήματα  και  το  μεγαλύτερο  

πρόβλημα  το  οποίο  έθεσε  ήταν  η  στατικότητα  του  κολυμβητηρίου .   

 Η  Τεχνική  Υπηρεσία  αμέσως ,  αμέσως  κινήθηκε .  Κινήθηκε  

γρήγορα  και  προς  όλες  τις  κατευθύνσεις .   

 Πρώτον ,  έστειλε  τέσσερις  μηχανικούς  της  υπηρεσίας  μας  να  πάνε  

να  ελέγξουν  το  κτήριο  αυτό ,  το  κολυμβητήριο .  Επίσης  απευθύνθηκε  η  

Τεχνική  Υπηρεσία  στον  Πρόεδρο  του  ΤΕΕ ,  τον  κ .  Καφεστίδη .  Όμως  

επειδή  η  δική  μας  η  υπηρεσία ,  όπως  και  ο  Πρόεδρος  του  ΤΕΕ ,  ο  κ .  

Καφεστίδης  μας  είπε  ότι  πρέπει  να  πάμε  σε  πιο  εξειδικευμένους  

επιστήμονες ,  για  να  δουν  εάν  όντως  υπάρχει  πρόβλημα  στην  

στατικότητα  του  κολυμβητηρίου ,  απευθυνθήκαμε  στον  Πρόεδρο  του  

Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Κεντρικής  Μακεδονίας  να  μας  βοηθήσει .   

 Προς  αυτή  την  κατεύθυνση  η  Τεχνική  Υπηρεσία ,  ο  Δήμαρχος ,  ο  

Πρόεδρος  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . ,  όλοι  μας  δώσαμε ,  επειδή  το  θέμα  ήταν  

κατεπείγον ,  σε  ένα  γραφείο  εξειδικευμένο  επάνω  στην  στατικότητα  

κτηρίων ,  όπου  συμμετείχαν  δυο  εταιρείες ,  η  μια  από  αυτές  πήρε  την  

ανάθεση ,  η  οποία  είναι  περίπου  5.000 και  γι '  αυτό  ακριβώς  λέμε ,  

πέρασε  από  την  Οικονομική  Επιτροπή ,  όπου  τυγχάνει  και  το  λέμε  

αυτό ,  να  είναι  και  στην  εταιρεία  αυτή  και  ο  Πρόεδρος  του  Τεχνικού  

Επιμελητηρίου .   

 Στην  αυτοψία  που  κάνανε  και  με  τα  ειδικά  όργανα ,  τις  μετρήσεις  

που  κάνανε  μας  έδωσαν  μια  τεχνική  έκθεση  ότι  δεν  υπάρχει  πρόβλημα  

στατικότητας .  Βέβαια  υπάρχουν  άλλα  μικροπροβλήματα ,  τα  οποίο  

όμως  δεν  επηρεάζουν  την  στατικότητα  του  κτηρίου .   
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 Παραδείγματος  χάρη ,  εάν  έχουμε  ένα  διαμέρισμα  και  θέλει  

βάψιμο ,  δεν  σημαίνει  ότι  το  διαμέρισμα  αυτό  ή  το  σπίτι  αυτό  δεν  έχει  

στατικότητα .  Είναι  άλλες  εργασίες  οι  οποίες  πρέπει  να  γίνουν .   

 Ο  Αντιπεριφερειάρχης  έλαβε  υπόψη  την  έκθεση  της  Επιτροπής  

Καταλληλότητας ,  η  οποία  δεν  ήταν  ομόφωνη ,  είναι  4-2 και  έκλεισε  13 

Αυγούστου  το  κολυμβητήριο .   

 Η  υπηρεσία  μας  μέσω  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  θα  κάνει  την  προσφυγή ,  

την  ένσταση  προσκομίζοντας  όλα  αυτά  από  αυτό  το  γραφείο  το  οποίο  

μας  έδωσε  ότι  δεν  υπάρχει  πρόβλημα  στατικότητας ,  ούτως  ώστε ,  να  

ξανά  δούνε  το  θέμα  και  να  μην  κλείσει  το  κολυμβητήριο  αλλά  να  

ανοίξει .   

 Αυτό  είναι  το  θέμα .  Εάν  θέλετε  περισσότερες  πληροφορίες  ή  θα  

σας  δώσω  εγώ  ή  ο  Πρόεδρος  του  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α . .   

 Σήμερα  δηλαδή ,  το  πρώτο  αυτό  θέμα ,  το  πέντε  θέμα ,  είναι  έχουν  

γίνει  όλα  αυτά ,  πέρασε  από  Οικονομική  Επιτροπή ,  απλά  περνάμε  την  

αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού  για  τα  πέντε  χιλιάρικα  για  να  

πληρωθούν  οι  άνθρωποι .   

 Έχουμε  και  το  έξι  θέμα ,  το  οποίο  είναι  θέμα  συναφές  του  

πέμπτου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Κάποιος  συνάδελφος  έχει  να ,  ομόφωνα  

ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  508/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2019  

που  αφορά  την  υπηρεσία  με  τίτλο  ¨Υπηρεσίες  εργαστηριακών  

ελέγχων  

 και  αντοχών  των  δομικών  υλικών  που  συνιστούν  τον  φέροντα  

οργανισμό  

 του  Δημοτικού  Κολυμβητηρίου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι  ο  κ .  Γκότσης .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Συνέχεια  λοιπόν ,  εφόσον  το  γραφείο  αυτό  μελετών ,  έβγαλε  ότι  

υπάρχουν  μικροπροβλήματα ,  τα  οποία  όμως  δεν  έχουν  καμία  σχέση  με  

την  στατικότητα ,  πρέπει  να  γίνουν  ορισμένες  εργασίες .  Συντήρηση .  Να  

γίνει  συντήρηση .   

 Θα  πρέπει  να  γίνουν  εργαστηριακοί  έλεγχοι .  Δηλαδή  θα  πάνε ,  

μπορεί  να  πάρουν  καροτάκια  από  διάφορα  σημεία  για  να  δουν  τι  

χρειάζεται  και  τι  πρέπει  να  γίνει  για  να  κάνει  την  μελέτη  η  Τεχνική  

Υπηρεσία ,  η  Τεχνική  Υπηρεσία  κάνει  την  μελέτη ,  διότι  ο  
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Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  δεν  έχει  υπηρεσία ,  για  να  διορθωθούν  αυτά  τα  

μικροπροβλήματα .   

 Άρα  το  έκτο  θέμα  έχει  να  κάνει  με  τους  εργαστηριακούς  

ελέγχους ,  πάλι  με  την  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού ,  αυτά  τα  

λεφτά  για  να  δοθούν ,  για  να  αρχίσει  ο  έλεγχος  αυτός  και  να  

πληρωθούν .  Και  εφόσον  γίνει  και  θα  μας  πουν  μέσα  από  την  έκθεση  

ότι  πρέπει  να  γίνουν  αυτά  στο  κολυμβητήριο ,  τότε  λοιπόν  θα  συνταχθεί  

η  μελέτη ,  πλέον  η  καινούργια  δηλαδή  θα  δώσει  εντολή ,  να  γίνει  η  

μελέτη  και  να  αρχίσει  να  γίνεται ,  ας  το  πω ,  η  επεξεργασία  ή  οι  

εργασίες  του  κολυμβητηρίου .  Των  μικροπροβλημάτων  που  υπάρχουν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  509/2019 )  

………………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2019  
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που  αφορά  την  υπηρεσία  με  τίτλο  ¨Έλεγχος  του  αθλητικού   

εξοπλισμού  αυλείων  χώρων  σχολείων¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  510/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2019 

 για  την  παροχή  υπηρεσιών  με  τίτλο:  ¨Καθαρισμός  υδροληψίας  

 αντλιοστασίου  Μπέλιτσας¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  511/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2019 

 για  την  πληρωμή  τελών  στην  ΔΕΥΑ  Σερρών  για  την  σύνδεση   

με  το  δίκτυο  νερού  τεσσάρων  (4)  κρουνών  πλήρωσης  ψεκαστικών  

 μηχανημάτων  και  μίας  βρύσης¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  512/2019 )  
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………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  10ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2019  

για  προμήθεια  ειδών  τεχνολογίας  για  τη  συμμόρφωση  των  

 πληροφοριακών  συστημάτων  του  Δήμου  Σερρών  με  το  Γενικό   

Κανονισμό  Προστασίας  Δεδομένων  (GDPR). 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  513/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  11ο:  
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Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  2019  

που  αφορά  την  πράξη:  ¨Δομή  παροχής  βασικών  αγαθών:  παροχή   

συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  Σερρών¨  στο  πλαίσιο   

του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  514/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .  

  

ΘΕΜΑ  12ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 

 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικού  μισθοδοσίας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  515/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικού  εξόδου  και  εσόδου  που  

αφορά  την  κράτηση  ΟΓΑ  Χαρτοσήμου  20% Ενιαίας  Ανεξάρτητης  

Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  516/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Β΄  τριμήνου  2019 για  

 τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  έτους  

2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι ,  συμφωνούμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέρασε  και  Οικονομική  Επιτροπή  αυτό  το  θέμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  517/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2018  

των  κληροδοτημάτων:  

α)  Αποστολίδη  Ιωάννη   και  

β)  Μητσάκου  -  Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  Λυκούργου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2018 του  

κληροδοτήματος:   

Αποστολίδη  Ιωάννη  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  518/2019) 

………………………… 

 

Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2018 του  

κληροδοτήματος:   

Μητσάκου  -  Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  Λυκούργου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  519/2019) 

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  πέμπτο  θέμα .  Σε  αυτό  το  θέμα ,  κυρία  Παγκάλου ,  δεν  

συμμετέχει  ο  κύριος  Χατζημαργαρίτης .  Επομένως  από  την  αρχή .  

Δέκατο  πέμπτο  θέμα , .   

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Καθορισμός  αμοιβής  του  Προέδρου  του  Διοικητικού  Συμβουλίου   
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του  Ν .Π .Δ .Δ .  με  την  επωνυμία  ¨ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  

 ΑΓΩΓΗΣ ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  

ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΏΝ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Χαρίτος .  Παρακαλώ  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  έχετε  τον  

λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  το  θέμα  αυτό  έχει  έρθει  τώρα ,  διότι  τώρα  έγινε ,  έχει  έρθει  και  ο  

οικονομικός  απολογισμός .  Τώρα  ήρθε  ότι  ο  Ο .Π .Α .Κ .Π .Α .  είναι  

ανάμεσα  στα  3.000 και  5.000 και  σύμφωνα  με  το  ΔΣ  το  δικό  τους  εκεί  

υπάγεται  και  ο  Πρόεδρος ,  οπότε  ο  μισθός  είναι  500 με  700 ευρώ ,  όπως  

λέει  μέσα  και  την  εισήγηση  και  του  αντιπροέδρου  280.   Ο  μισθός .  

Είναι  αυτό  οποίο  παίρνουν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρία  εκατομμύρια  με  πέντε  εκατομμύρια .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Τρία  εκατομμύρια ,  ναι  λάθος .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  ποιο  ποσό  ψηφίζουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  μέγιστο .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι  προτείνετε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ;   
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  πρόταση  είναι  από  500 μέχρι  700,  προτείνω  ότι  και  την  

προηγούμενη .  Επτακόσια  δεν  είπαμε  την  προηγούμενη ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  που  ίσχυε ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι ,  αυτό  που  ισχύει .  Δηλαδή  αυτό  το  οποίο  υπήρχε .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

700.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  520/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Έγκριση  ανανέωσης  της  ¨Προγραμματικής  Σύμβασης  μεταξύ   

του  Δήμου  Σερρών  και  της  Δημόσιας  Βιβλιοθήκης  Σερρών  για  

 υπηρεσίες  βιβλιοθήκης  και  πληροφόρησης¨ .  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μια  διευκρίνιση .  Απλώς  στην  σύμβαση  που  είναι  να  υπογράψει  ο  

Δήμαρχος  θα  πρέπει  λέει  τακτικό  και  αναπληρωματικό  μέλος ,  τα  οποία  

θα  συμμετάσχουν .  Είθισται  η  καινούργια  Δημοτική  Αρχή ,  είθισται ,  

τουλάχιστον ,  από  την  τωρινή  ήταν  ο  Κινήσεως  και  ο  Οικονομικών .  Θα  

εισηγηθώ  και  στον  νέο  Δήμαρχο  να  είναι  πάλι  οι  ίδιοι .  Τώρα  εάν  

θέλουν  να  το  αλλάξουν  είναι  θέμα  δικό  τους .   

Δηλαδή ,  Κινήσεως  και  Οικονομικών .  Ο  Αντιδήμαρχος  

Οικονομικών  και  ο  εντεταλμένος ,  ποιος  θα  είναι  στο  Κινήσεως  κάτω  

που  ήταν .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  τμήμα  Κινήσεως  Οχημάτων .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όπως  ήταν  παλαιά .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:521 /2019 )  
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………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο  δέκατο  έβδομο  θέμα  δεν  συμμετέχει  ο  κ .  Τσαλίκογλου .   

 

ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγών  πωλητών  λαϊκής  αγοράς .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς  στον  

 κ .  Νησιούδη  Δημήτριου  του  Κωνσταντίνου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  522/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  στον  κ .  Τσαλίκογλου  Δημήτριο  του  Σάββα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  523/2019 )  
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………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Έγκριση  τέταρτης  (4ης)  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Δημιουργία  

 Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή  περιοχή¨  με  ακρωνύμιο  

 CULTURAL DIPOLE. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γρηγοριάδης .  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  524/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου  χρόνου  
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 του  υπάρχοντος  προσωπικού  από  06-10-2019 έως  29-02-2020 που   

απασχολούνται  για  την  υλοποίηση  του  ευρωπαϊκού  προγράμματος   

της  πράξης  ¨Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή   

περιοχή¨  με  ακρωνύμιο  CULTURAL DIPOLE. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  525/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου  χρόνου   

του  υπάρχοντος  προσωπικού  από  18-07-2019 έως  05-10-2019 που  

 απασχολούνται  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  Διασυνοριακής  

Συνεργασίας   

ΕΛΛΑΔΑ  -  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014-2020, με  τίτλο  ¨Πράσινες  θέσεις  

εργασίας   
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στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων  -  Green Crew¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  526/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  21ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  ανάθεσης  συνδρομής  για  τις  ηλεκτρονικές  

 βάσεις  πληροφοριών  ¨ΔΗΜΟΣ  ΝΕΤ¨ ,  λόγω  μεταφοράς  της  έδρας   

στην  Λευκωσία  Κύπρου  και  αλλαγής  της  ονομασίας  και  της  

 επωνυμίας  αυτής .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  527/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  22ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Κέντρο  Κοινότητας  Δήμου  

 Σερρών  με  Παράρτημα  ΡΟΜΑ¨  (2η  τροποποίηση)  στο  πλαίσιο  

 του  Ε .Π  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020, και  αποδοχή  επιπλέον   

χρηματοδότησης .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  528/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  δημιουργίας  λογιστικής  μερίδας  σχετικά  με  την  

 κοινοτική  συμμετοχή  των  πράξεων:  

α)  CULTURAL DIPOLE  και  

β)  GREEN CREW που  χρηματοδοτούνται  από  το  Πρόγραμμα  

 Ευρωπαϊκής  εδαφικής  συνεργασίας  ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ   

2014-2020. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  δημιουργίας  λογιστικής  μερίδας  σχετικά  με  την  κοινοτική  

συμμετοχή  των  πράξεων:  CULTURAL DIPOLE  που  

χρηματοδοτούνται  από  το  Πρόγραμμα  Ευρωπαϊκής  εδαφικής  

συνεργασίας  ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014-2020. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  529/2019 )  

………………………… 

 

Έγκριση  δημιουργίας  λογιστικής  μερίδας  σχετικά  με  την  κοινοτική  

συμμετοχή  των  πράξεων:  GREEN CREW που  χρηματοδοτούνται  

από  το  Πρόγραμμα  Ευρωπαϊκής  εδαφικής  συνεργασίας  ΕΛΛΑΔΑ-

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014-2020. 

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  530/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  55/2018 μελέτης  της  

 προμήθειας  ¨Αναβάθμιση  φωτεινών  σηματοδοτών  με  προσθήκη  

 ηχητικών  διατάξεων  για  τα  ΑμΕΑ¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  531/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Έγκριση  2ης  παράτασης  εργασιών  του  έργου:  ¨Έξοδα   

συντήρησης  ακίνητης  περιουσίας  κληροδοτήματος  Αποστολίδη¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  532/2019 )  

………………………… 
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  26ΗΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2019 

49

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο  θέμα   

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών .  

Εισηγητές:  Οι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,  Δούκας  Γ . ,  Χράπας  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  για  την  εκτέλεση  υπηρεσιών  για  

την  δαπάνη  

Μικροφωνικής  –φωτισμού  κάλυψη  πολιτιστικών  και  αθλητικών  

εκδηλώσεων  και  

επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών  (Σαββατιανός  ποσού  

930,00 ευρώ)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  533/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  (Παλαιολόγου  Στέλλα)  ποσού  434,00 ευρώ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  534/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  (Παλαιολόγου  Στέλλα  )  ποσού  595,20 ευρώ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  535/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  (Νάκας  Χρήστος  )  ποσού  483,60 ευρώ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  536/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  (Νάκας  Χρήστος  )  ποσού  430,50 ευρώ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  537/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  συντήρηση  και  επισκευής  φωτοτυπικών  μηχανημάτων   

του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  538/2019 )  
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………………………… 

 

Ομοίως  υπηρεσιών  μηχανογραφικής  υποστήριξης  του  ΟΠΣ   

του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  539/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  ενημέρωση  για  τις  ηλεκτρονικές  βάσεις  πληροφοριών  του  

 Δήμου  Σερρών  έτους  2019 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  540/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  απομαγνητοφωνήσεις  των  πρακτικών  των  συνεδριάσεων   

του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  541/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  ηλεκτρονικής  διαχείρισης  αιτημάτων  πολιτών  και  

ψηφιακής   

πόλης  του  Δήμου  έτους  2018 
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  542/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  υπηρεσίας  Τεχνικός  Ελέγχου  οχημάτων  Δήμου  Σερρών   

–ΚΤΕΟ  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  543/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  για  την  υπηρεσία  ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού  ασφαλείας   

για  το  χρονικό  διάστημα  14-5-2019 έως  και  την  13-7-2019 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  544/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  15ου  λογαριασμού  και  της  15ης  πιστοποίησης   για  την  

παροχή  της  υπηρεσίας  Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων   ΔΕ  

Λευκώνα  και  Τοπικής  Κοινότητας  Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς  του  

δήμου  Σερρών  (10/6/2019 έως  9/7/2019) 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  545/2019 )  

………………………… 
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Ομοίως  ΔΕ  Καπετάν  Μητρούση  (10/6/2019 έως  9/7/2019) 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  546/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  16ου  λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  Συντήρηση   

κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σκουτάρεως  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  547/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  ΔΕ  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  548/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  3ου  πρωτοκόλλου  οριστικής  τμηματικής  παραλαβής  της  

υπηρεσίας   

Καθαρισμός  ρεμάτων  Δήμου  Σερρών  έτους  2017 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  549/2019 )  

………………………… 
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Ομοίως  της  Π  Υ  Προγραμματισμού  και  τηλεσκόπησης  δικτύου  

φωτεινής  χρηματοδότησης  έτους  2018 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  550/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  4ου  λογαριασμού  της  υπηρεσίας  Ευπρεπισμός  –καθαριότητα  

–αποψίλωση  χόρτων  των  δημοτικών  Κοιμητηρίων  του  

Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  551/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  πρωτοκόλλων  παροχής  υπηρεσιών  συντήρησης  και  

επισκευής   

μεταφορικών  μέσων  και  μηχανημάτων  (Βαλαμάνης  Χρήστος  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:552 /2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  (Ταμπαλάνης  Εμμανουήλ)  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  553/2019 )  
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………………………… 

 

Ομοίως  (Αποστολάκης  Δημήτριος  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:554 /2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  (Χατζηστουγιάννης  και  Σια  ΑΕ  )  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  555/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής   

παραλαβής  των  έργων:  

α)  Αποπεράτωση  κλειστού  γυμναστηρίου  Αγ .  Ιωάννη   και  

β)  Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις  στην  περιοχή   

Σιγής  πόλης  Σερρών  έτους  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   

Αποπεράτωση  κλειστού  γυμναστηρίου  Αγ .  Ιωάννη  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  556/2019) 

………………………… 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   

Εργασίες  οδοστρωσίας  – ασφαλτοστρώσεις  στην  περιοχή  Σιγής  

πόλης  Σερρών   

έτους  2016.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  557/2019) 

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  των  έργων:  

α)  1ου  ΑΠΕ  του  υποέργου  της  πράξης:  ¨Αναβάθμιση  & 

εκσυγχρονισμός  

 των  Δημοτικών  ξενώνων  Χρυσοπηγής  του  Δήμου  Σερρών¨ ,  

β)  2ου  ΑΠΕ  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  

Σερρών   

έτους  2018¨ ,  

γ)  1ου  ΑΠΕ  ¨Κατασκευή  γηπέδου  αντισφαίρισης  στο  Δήμο  Σερρών¨  

και  

δ)  1ου  ΑΠΕ  και  1ου  ΠΚΤΜΝΕ  ¨Αναπλάσεις  κεντρικών  οδικών  

αξόνων  

πόλης  Σερρών  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου:  1ου  

ΑΠΕ  του  υποέργου  της  πράξης:  ¨Αναβάθμιση  & εκσυγχρονισμός  

των  Δημοτικών  ξενώνων  Χρυσοπηγής  του  Δήμου  Σερρών¨  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  558/2019 )  

………………………… 

 

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου:  2ου  

ΑΠΕ  ¨  

Εργασίες  οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις  Δήμου  Σερρών  έτους  

2018¨  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  559/2019 )  

………………………… 

 

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου:   

1ου  ΑΠΕ  ¨Κατασκευή  γηπέδου  αντισφαίρισης  στο  Δήμο  Σερρών¨  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  560/2019 )  

………………………… 

 

Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου:  1ου  

ΑΠΕ  και  1ου  ΠΚΤΜΝΕ  ¨Αναπλάσεις  κεντρικών  οδικών  αξόνων  

πόλης  Σερρών  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  



ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  26ΗΣ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ   2019 

59

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  561/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  29ο:  

Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  562/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  30ο:  
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Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων  των  κ .κ .   Τσινίκα  Ζήση  του  

Γεωργίου  και  Τσινίκα  Θεοδοσίας  του  Γεωργίου  οφειλετών  του  

Δήμου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  563/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  31ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

και  του  αντιδημάρχου  κ .  Κυρτάσογλου  Δημητρίου ,  κατά  το  μήνα  

Ιούλιο .   

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

 από  24 έως  και  26 Ιουλίου  2019 

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  564/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  του  Αντιδημάρχου  κ .  Κυρτάσογλου  από  8 έως  12 Ιουλίου  

2019.  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  565/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό  δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  32ο:  

Επέκταση  -  συμπλήρωση  δικτύου  Φ .Ο .Π .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  συμπλήρωσης  επέκτασης  δικτύου  ΦΟΠ  σε  διάφορες   

κοινότητες  του  Δήμου  Σερρών  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  566/2019 )  

………………………… 

 

Ομοίως  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  567/2019 )  

………………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  και  εγώ  πριν  κλείσουμε ,  ως  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου  να  σας  ευχαριστήσω ,  κύριε  Δήμαρχε  και  αγαπητοί  

συνάδελφοι ,  για  την  άψογη  συνεργασία  που  είχαμε  όλα  αυτά  τα  

χρόνια .  Νομίζω  και  στα  χρόνια  του  κ .  Παπαβασιλείου  ως  Προέδρου  και  
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του  κ .  Αραμπατζή  είχαμε  όλοι  μας  μια  άψογη  συνεργασία  για  την  

καλύτερη  λειτουργία  του  Δημοτικού  Συμβουλίου .   

 Να  ευχηθώ  σε  όλους  σας  προσωπική ,  οικογενειακή  και  

επαγγελματική  ευημερία .   

 Να  ευχηθώ  στον  νεοεκλεγέντα  Δήμαρχο  και  στα  μέλη  του  νέου  

Δημοτικού  Συμβουλίου  μια  παραγωγική  και  δημιουργική  θητεία  και  

ειλικρινά  εύχομαι  σε  όλους  τα  καλύτερα .   

 Να  είστε  καλά ,  σας  ευχαριστώ  πολύ ,  λύεται  η  συνεδρίαση .   

 

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

………………………… 

……………… 

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

504-2019:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  5.580.000 € του  

Υπουργείου  Πολιτισμού  και  Αθλητισμού  -  Γενική  

Γραμματεία  Αθλητισμού  για  την  πράξη  με  τίτλο  ¨ΚΛΕΙΣΤΟ  
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ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ  ΟΜΟΝΟΙΑΣ  

ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ ,  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ  

ΣΕΡΡΩΝ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  

 

505-2019:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  πράξης  με  

τίτλο  ¨ΑΝΟΙΚΤΟ  ΚΕΝΤΡΟ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ  ΠΟΛΗΣ  ΣΕΡΡΩΝ¨  

στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  ¨Ανταγωνιστικότητα ,  

Επιχειρηματικότητα  και  Καινοτομία¨  ΕΣΠΑ  2014-2020. 

Εισηγητής :  Ο  κ .  Δήμαρχος  

  

506-2019:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  της  φάσης  1 

του  έργου  ¨Space 4 People¨ ,  που  χρηματοδοτείται  από  το  

πρόγραμμα  URBACT III  και  έγκριση  υλοποίησης  

σχετικής  παροχής  υπηρεσιών  υποστήριξης  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

507-2019:  Σύσταση  επιτροπής  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  

του  έργου :  ¨Συντήρηση  και  βελτίωση  αγροτικής  και  

δασικής  οδοποιίας  .Ε .  Λευκώνα¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

508-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2019 που  αφορά  την  επιστημονική  υπηρεσία  με  τίτλο  

¨Εκτίμηση  της  επικινδυνότητας  του  φέροντος  οργανισμού  

του  Κολυμβητηρίου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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509-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2019 που  αφορά  την  υπηρεσία  με  τίτλο  ¨Υπηρεσίες  

εργαστηριακών  ελέγχων  και  αντοχών  των  δομικών  υλικών  

που  συνιστούν  τον  φέροντα  οργανισμό  του  Δημοτικού  

Κολυμβητηρίου  Σερρών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

510-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2019 που  αφορά  την  υπηρεσία  με  τίτλο  ¨Έλεγχος  του  

αθλητικού  εξοπλισμού  αυλείων  χώρων  σχολείων¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

511-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2019 για  την  παροχή  υπηρεσιών  με  τίτλο :  ¨Καθαρισμός  

υδροληψίας  αντλιοστασίου  Μπέλιτσας¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

512-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2019 για  την  πληρωμή  τελών  στην  ΔΕΥΑ  Σερρών  για  την  

σύνδεση  με  το  δίκτυο  νερού  τεσσάρων  (4)  κρουνών  

πλήρωσης  ψεκαστικών  μηχανημάτων  και  μίας  βρύσης¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

513-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2019 για  προμήθεια  ειδών  τεχνολογίας  για  τη  συμμόρφωση  
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των  πληροφοριακών  συστημάτων  του  Δήμου  Σερρών  με  το  

Γενικό  Κανονισμό  Προστασίας  Δεδομένων  (GDPR).  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

514-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  προϋπολογισμού  οικ .  έτους  

2019 που  αφορά  την  πράξη :  ¨Δομή  παροχής  βασικών  

αγαθών :  παροχή  συσσιτίου ,  κοινωνικό  φαρμακείο  Δήμου  

Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  Ε .Π .  Κεντρική  Μακεδονία  2014-

2020. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

  

515-2019: Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικού  μισθοδοσίας  

 

516-2019: Ομοίως  που  αφορά  την  ενίσχυση  κωδικού  εξόδου  και  

εσόδου  που  αφορά  την  κράτηση  ΟΓΑ  Χαρτοσήμου  20% 

Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων   

 

517-2019:  Έγκριση  έκθεσης  εσόδων  -  εξόδων  Β΄  τριμήνου  2019 για  

τον  έλεγχο  υλοποίησης  -  εκτέλεσης  του  προϋπολογισμού  

έτους  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

518-2019:  Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2018 του  

κληροδοτήματος  :  Αποστολίδη  Ιωάννη    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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519-2019:  Έγκριση  απολογισμού  και  ισολογισμού  έτους  2018 του  

κληροδοτήματος  :  Μητσάκου  -  Εμφιετζόγλου  Κατίνας  χας  

Λυκούργου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

520-2019:  Καθορισμός  αμοιβής  του  Προέδρου  του  Διοικητικού  

Συμβουλίου  του  Ν .Π .Δ .Δ .  με  την  επωνυμία  ¨ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΚΑΙ  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΏΝ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

521-2019:  Έγκριση  ανανέωσης  της  ¨Προγραμματικής  Σύμβασης  

μεταξύ  του  Δήμου  Σερρών  και  της  Δημόσιας  Βιβλιοθήκης  

Σερρών  για  υπηρεσίες  βιβλιοθήκης  και  πληροφόρησης¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

522-2019: Έγκριση  έκδοσης  άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκής  αγοράς  

στον  κ .  Νησιούδη  Δημήτριου  του  Κωνσταντίνου   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ  

 

523-2019: Ομοίως  στον  κ .  Τσαλίκογλου  Δημήτριο  του  Σάββα .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

524-2019:  Έγκριση  τέταρτης  (4ης)  τροποποίησης  της  πράξης  

¨Δημιουργία  Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή  

περιοχή¨  με  ακρωνύμιο   CULTURAL DIPOLE. 
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

525-2019:  Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου  

χρόνου  του  υπάρχοντος  προσωπικού  από  06-10-2019 έως  

29-02-2020 που  απασχολούνται  για  την  υλοποίηση  του  

ευρωπαϊκού  προγράμματος  της  πράξης  ¨Δημιουργία  

Πολιτιστικού  Διπόλου  στη  διασυνοριακή  περιοχή¨  με  

ακρωνύμιο  CULTURAL DIPOLE. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

526-2019:  Έγκριση  ανανέωσης  των  συμβάσεων  εργασίας  ορισμένου  

χρόνου  του  υπάρχοντος  προσωπικού  από  18-07-2019 έως  

05-10-2019 που  απασχολούνται  στο  πλαίσιο  του  

προγράμματος  Διασυνοριακής  Συνεργασίας  ΕΛΛΑΔΑ  -  

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014-2020, με  τίτλο  ¨Πράσινες  θέσεις  

εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων  -  Green Crew¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ  Χαρίτος  Χ .  

 

527-2019:  Έγκριση  τροποποίησης  ανάθεσης  συνδρομής  για  τις  

ηλεκτρονικές  βάσεις  πληροφοριών  ¨ΔΗΜΟΣ  ΝΕΤ¨ ,  λόγω  

μεταφοράς  της  έδρας  στην  Λευκωσία  Κύπρου  και  αλλαγής  

της  ονομασίας  και  της  επωνυμίας  αυτής .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

528-2019:  Έγκριση  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Κέντρο  Κοινότητας  

Δήμου  Σερρών  με  Παράρτημα  ΡΟΜΑ¨  (2η  τροποποίηση)  
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στο  πλαίσιο  του  Ε .Π  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020, και  

αποδοχή  επιπλέον  χρηματοδότη-σης .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

529-2019: Έγκριση  δημιουργίας  λογιστικής  μερίδας  σχετικά  με  την  

κοινοτική  συμμετοχή  των  πράξεων :CULTURAL DIPOLE  

που  χρηματοδοτούνται  από  το  Πρόγραμμα  Ευρωπαϊκής  

εδαφικής  συνεργασίας  ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014-2020. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

530-2019: Έγκριση  δημιουργίας  λογιστικής  μερίδας  σχετικά  με  την  

κοινοτική  συμμετοχή  των  πράξεων :  GREEN CREW που  

χρηματοδοτούνται  από  το  Πρόγραμμα  Ευρωπαϊκής  

εδαφικής  συνεργασίας  ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  2014-2020. 

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

531-2019:  Έγκριση  τροποποίησης  της  υπ’  αριθμ .  55/2018 μελέτης  της  

προμήθειας  ¨Αναβάθμιση  φωτεινών  σηματοδοτών  με  

προσθήκη  ηχητικών  διατάξεων  για  τα  ΑμΕΑ¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

532-2019:  Έγκριση  2ης  παράτασης  εργασιών  του  έργου :  ¨Έξοδα  

συντήρησης  ακίνητης  περιουσίας  κληροδοτήματος  

Αποστολίδη¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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533-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλου  παραλαβής  για  την  εκτέλεση  

υπηρεσιών  για  την  δαπάνη  Μικροφωνικής  –φωτισμού  

κάλυψη  πολιτιστικών  και  αθλητικών  εκδηλώσεων  και  

επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών  (Σαββατιανός  

ποσού  930,00 ευρώ)  

 

534-2019: Ομοίως  (Παλαιολόγου  Στέλλα)  ποσού  434,00 ευρώ   

 

535-2019: Ομοίως  (Παλαιολόγου  Στέλλα  )  ποσού  595,20 ευρώ   

 

536-2019: Ομοίως  (Νάκας  Χρήστος  )  ποσού  483,60 ευρώ   

 

537-2019: Ομοίως  (Νάκας  Χρήστος  )  ποσού  430,50 ευρώ   

 

538-2019: Ομοίως  συντήρηση  και  επισκευής  φωτοτυπικών  

μηχανημάτων  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2018 

 

539-2019: Ομοίως  υπηρεσιών  μηχανογραφικής  υποστήριξης  του  ΟΠΣ  

του  Δήμου  Σερρών   

 

540-2019: Ομοίως  ενημέρωση  για  τις  ηλεκτρονικές  βάσεις  

πληροφοριών  του  Δήμου  Σερρών  έτους  2019  

 

541-2019: Ομοίως  απομαγνητοφωνήσεις  των  πρακτικών  των  

συνεδριάσεων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  

Σερρών   
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542-2019: Ομοίως  ηλεκτρονικής  διαχείρισης  αιτημάτων  πολιτών  και  

ψηφιακής  πόλης  του  Δήμου  έτους  2018 

 

543-2019: Ομοίως  υπηρεσίας  Τεχνικός  Ελέγχου  οχημάτων  Δήμου  

Σερρών  –ΚΤΕΟ  του  Δήμου  Σερρών   

 

544-2019: Ομοίως  για  την  υπηρεσία  ιατρού  εργασίας  και  τεχνικού  

ασφαλείας  για  το  χρονικό  διάστημα  14-5-2019 έως  και  την  

13-7-2019 

 

545-2019: Ομοίως  του  15ου  λογαριασμού  και  της  15η ς  πιστοποίησης   

για  την  παροχή  της  υπηρεσίας  Συντήρηση  κοινοχρήστων  

χώρων   ΔΕ  Λευκώνα  και  Τοπικής  Κοινότητας  Ορεινής  και  

Άνω  Βροντούς  του  δήμου  Σερρών  (10/6/2019 έως  9/7/2019) 

 

546-2019: Ομοίως  ΔΕ  Καπετάν  Μητρούση  (10/6/2019 έως  9/7/2019) 

 

547-2019: Ομοίως  του  16ου  λογαριασμού  της  παροχής  υπηρεσίας  

Συντήρηση  κοινοχρήστων  χώρων  πρασίνου  ΔΕ  Σκουτάρεως  

του  Δήμου  Σερρών   

 

548-2019: Ομοίως  ΔΕ  Σερρών   
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549-2019: Ομοίως  3ου  πρωτοκόλλου  οριστικής  τμηματικής  παραλαβής  

της  υπηρεσίας  Καθαρισμός  ρεμάτων  Δήμου  Σερρών  έτους  

2017 

 

550-2019: Ομοίως  της  Π  Υ  Προγραμματισμού  και  τηλεσκόπησης  

δικτύου  φωτεινής  χρηματοδότησης  έτους  2018 

 

551-2019: Ομοίως  4ου  λογαριασμού  της  υπηρεσίας  Ευπρεπισμός  –

καθαριότητα  –αποψίλωση  χόρτων  των  δημοτικών  

Κοιμητηρίων  του  Καλλικρατικού  Δήμου  Σερρών   

 

552-2019: Ομοίως  πρωτοκόλλων  παροχής  υπηρεσιών  συντήρησης  και  

επισκευής  μεταφορικών  μέσων  και  μηχανημάτων  

(Βαλαμάνης  Χρήστος  )  

 

553-2019: Ομοίως  (Ταμπαλάνης  Εμμανουήλ)  

 

554-2019: Ομοίως  (Αποστολάκης  Δημήτριος  )  

 

555-2019: Ομοίως  (Χατζηστουγιάννης  και  Σια  ΑΕ  )  

 

556-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Αποπεράτωση  κλειστού  

γυμναστηρίου  Αγ .  Ιωάννη    

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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557-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλου  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Εργασίες  οδοστρωσίας  – 

ασφαλτοστρώσεις  στην  περιοχή  Σιγής  πόλης  Σερρών  έτους  

2016.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

558-2019: Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου :  

1ου  ΑΠΕ  του  υποέργου  της  πράξης :  ¨Αναβάθμιση  & 

εκσυγχρονισμός  των  Δημοτικών  ξενώνων  Χρυσοπηγής  του  

Δήμου  Σερρών¨  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

559-2019: Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου :  

2ου  ΑΠΕ  ¨Εργασίες  οδοστρωσίας  -  ασφαλτοστρώσεις  

Δήμου  Σερρών  έτους  2018¨  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

560-2019: Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου :  

1ου  ΑΠΕ  ¨Κατασκευή  γηπέδου  αντισφαίρισης  στο  Δήμο  

Σερρών¨   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

561-2019: Έγκριση  Ανακεφαλαιωτικών  Πινάκων  Εργασιών  του  έργου :  

1ου  ΑΠΕ  και  1ου  ΠΚΤΜΝΕ  ¨Αναπλάσεις  κεντρικών  οδικών  

αξόνων  πόλης  Σερρών  έτους  2018¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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562-2019:  Διαγραφή  οφειλετών  από  βεβαιωτικούς  καταλόγους .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

563-2019: Διαγραφή  χρηματικών  καταλόγων  των  κ .κ .   Τσινίκα  Ζήση  

του  Γεωργίου  και  Τσινίκα  Θεοδοσίας  του  Γεωργίου  

οφειλετών  του  Δήμου   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

564-2019: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  

Δημάρχου  από  24 έως  και  26 Ιουλίου  2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

565-2019: Ομοίως  του  Αντιδημάρχου  κ .  Κυρτάσογλου  από  8 έως  12 

Ιουλίου  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

566-2019: Έγκριση  συμπλήρωσης  επέκτασης  δικτύου  ΦΟΠ  σε  

διάφορες  κοινότητες  του  Δήμου  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

567-2019: Ομοίως   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

 

………………………………………….……….. 

………………………………..…. 
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• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  

 

-  Αγιαννίδου  Σταυρούλα  και  Καρύδας  Νικόλαος ,  αποχώρησαν  κατά  

την  διάρκεια  συζήτησης  του  2ου  θέματος  της  ημερήσιας  

διάταξης .  

 

-  Μηλίδης  Θεόδωρος ,  αποχώρησε  κατά  την  διάρκεια  συζήτησης  του  

5ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Γρηγοριάδης  Παναγιώτης ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  24ου  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 .  

 

……………………… 

…………….. 
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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ           ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ……………… 

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ……………… 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ……………… 

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………… 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ……………… 
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ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ……………… 

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ……………… 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ……………… 

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ……………… 

 

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………… 

 

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ……………… 

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ……………… 

 

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ       ……………… 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ……………… 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ……………… 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ……………… 

 

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ       ……………… 

 

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ……………… 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ……………… 
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ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ       ……………… 


