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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
Ενταύθα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των παρ. 3, 6 και 7 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010
(ΦΕΚ 87 ΤΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –
Πρόγραμμα Καλλικράτης», σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα
Σερρών, σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα γίνει την Τρίτη 29
Μαΐου 2018 και ώρα 12:30 μ.μ., για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω
θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει ο
Δήμος, λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία των κ.κ. Σμυθιά Αικατερίνης & Σαβαρίκα Αχιλλέα
αντίστοιχα.
ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει ο
Δήμος, λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία του κ. Μάνου Νικόλαου.
ΘΕΜΑ 3ο: Αποδοχή ή μη της τιμής μονάδος για οικοπεδικό τμήμα που οφείλει να αποζημιώσει ο Δήμος,
λόγω ρυμοτομίας, στην ιδιοκτησία του κ. Μπαϊρα Χρήστου.
ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με χρήση
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ανάθεσης της σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017», με αύξων αριθμό διαγωνισμού
στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. «71927».
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού (με χρήση
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ανάθεσης της σύμβασης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018», με αύξων αριθμό διαγωνισμού στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. «72165».

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση του πρακτικού 2 της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου των δικαιολογητικών
προσωρινών αναδόχων του συνοπτικού διαγωνισμού,για την προμήθεια μέσων ατομικής
προστασίας για το εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου Σερρών, έτους 2018, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την
τιμή, προϋπολογισθείσας αξίας 56.298,48 € με Φ.Π.Α.. και κήρυξη οριστικών αναδόχων.
ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ΄ αριθ. 03/2018 μελέτης του Τμήματος
Προγραμματισμού του Δήμου Σερρών και καθορισμός των όρων διακήρυξης και της
περίληψης του συνοπτικού διαγωνισμού, για την ανάθεση σύμβασης γενικών υπηρεσιών με
τίτλο «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Δήμο Σερρών σε συγκεκριμένα παραδοτέα των
Πακέτων Εργασίας ΠΕ 3 και ΠΕ 5 στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου GREEN CREW».
ΘΕΜΑ 8ο:

Έγκριση των πρακτικών 1 και 2 της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του συνοπτικού
διαγωνισμού,για την διενέργεια προμήθειας, ελέγχου και συντήρησης
πυροσβεστήρων των κτιρίων του Δήμου Σερρών, έτους 2018, με κριτήριο
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάσει την
τιμή, προϋπολογισθείσας αξίας 12.858,80 € με Φ.Π.Α...

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση των πρακτικών 1 και 2 της επιτροπής διαγωνισμού ελέγχου και αξιολόγησης των
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών προσφορών του ανοικτού
ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη παροχή υπηρεσιών με τίτλο “Διαχείριση ογκωδών και
Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών, Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του
Δήμου Σερρών έτους 2018”, προϋπολογισθείσας αξίας 119.997,16 € με Φ.Π.Α...
ΘΕΜΑ 10ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 16/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Σερρών – ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές, σχετικής με αγωγή των κ.κ. 1) Ιωάννη
Γιαννακάκη του Νικολάου και 2) Άννας Γιαννακάκη του Ιωάννη, κατά του Δήμου Σερρών, ως
διαδόχου των υποχρεώσεων του λυθέντος και εκκαθαρισθέντος ΝΠΙΔ με την επωνυμία
“Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδικών Σταθμών Δήμου Σερρών Ν. Σερρών”.
ΘΕΜΑ 11ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 74/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Σερρών – ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές, σχετικής με αγωγή του κ. Ξενοδοχίδη
Κωνσταντίνου του Βασιλείου, κατά του Δήμου Σερρών.
ΘΕΜΑ 12ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 41/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου
Σερρών – ειδική διαδικασία αμοιβών παροχής εργασίας, σχετικής με αγωγή των κ. Ναταλίας
Χρυσικού, Κυριάκου Κουκνάκου και Βασιλείου Γρηγοριάδη, κατά του Δήμου Σερρών.
ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να παραστεί και να εκπροσωπήσει τον Δήμο ενώπιον του
Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Σερρών, στην συνεδρίαση για την εκδίκαση των με
αριθμούς καταχ. ΑΓ 300/24-7-2015 και ΑΓ 301/24-7-2015 αγωγών των Τύραλη Πασχάλη και
Τύραλη Στέλλας, κατά του Δήμου Σερρών.
ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, προϋπολογισμού 69.000,00 €, έγκριση
πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση - διάθεση σχετικής πίστωσης, για την
δημοσίευση δημοπρασίας για την μίσθωση ακινήτων για τις ανάγκες στέγασης των 12ου,
21ου, 18ου και 22ου Νηπιαγωγείων της πόλεως των Σερρών, σε τρεις (3) εφημερίδες.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης, για την καταβολή μισθωμάτων των σχολικών
μονάδων (Νηπιαγωγείων) του Δήμου Σερρών, για τη χρονική περίοδο από τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ
έως τον ΑΠΡΙΛΙΟ του έτους 2018 και ψήφιση – διάθεση της σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση - διάθεση της σχετικής πίστωσης,
για την διενέργεια προμήθειας υλικών, για την αποκατάσταση του αρδευτικού
αντλιοστασίου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης.
ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση - διάθεση της σχετικής πίστωσης,
για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση φθορών στις δημοτικές εγκαταστάσεις
των Ξενώνων Χρυσοπηγής».
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση-διάθεση σχετικής πίστωσης, για καταβολή
δικαστικής δαπάνης που αφορά τόκους και δικαστικά έξοδα της υπόθεσης “ΚΟΥΛΙΚΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ”.
ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης δημοσίευσης σε εφημερίδες διακήρυξης δημοπρασίας
του έργου με τίτλο “Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής
του Δήμου Σερρών” και ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης δημοσίευσης σε εφημερίδες διακήρυξης δημοπρασίας
του έργου με τίτλο “Έξοδα συντήρησης ακίνητης περιουσίας κληροδοτήματος Αποστολίδη”
και ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης δημοσίευσης σε εφημερίδες διακήρυξης δημοπρασίας
της παροχής υπηρεσίας με τίτλο “Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Σερρών έτους 2017” και
ψήφιση – διάθεση σχετικής πίστωσης.
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης και ψήφιση-διάθεση σχετικής πίστωσης, που αφορά
δαπάνη για αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας και επιχορηγήσεις ΟΠΑΚΠΑ και ΚΕΔΗΣ.
ΘΕΜΑ 24ο: Ορισμός εξωτερικού συνεργάτη δικηγόρου, για την εκπροσώπηση του Δήμου Σερρών σε
δικαστικές υποθέσεις.

Κοινοποίηση:
1. κ. Γιαννακίδη Δημήτριο, Δημοτικό Σύμβουλο
του Συνδυασμού ¨ΔΙΑΒΑΣΗ ΠΕΖΩΝ¨
2. κ. Καρύδα Νικόλαο,
Επικεφαλής του Συνδυασμού ¨ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ¨
3. Γραφείο Τύπου & Δημ. Σχέσεων
(για την δημοσίευσή της στο διαδίκτυο,
ενημέρωση ΜΜΕ, κλπ).

