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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 

 

ΈΤΟΥΣ 2019 

 

 

 Κυρίες, Δεσποινίδες και Κύριοι Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, 

 Ευρισκόμεθα σήμερα ενώπιων σας προκειμένου να σας παρουσιάσω τον απολογισμό 

πεπραγμένων της δημοτικής αρχής σε ό,τι αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του 

Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος  δημοτικής δράσης. 

 Η παρούσα έκθεση εισάγεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 217 του Ν.3463/2006 

(ΦΕΚ 114Α/2006 Δ.Κ.Κ.) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 παρ. 14 του Ν.3731/2008 και 
αποτελεί κορυφαία πράξη καθ’ όσον δι’ αυτής ως ασκούντες δημοσία εξουσία αποδίδουμε τον 

οφειλόμενο λογαριασμό για την εν γένει διοίκηση του δήμου, την οικονομική κατάσταση του 

δήμου, τον τρόπο που χρησιμοποιήθηκαν τα δημοτικά έσοδα κ.λ.π. με κατά την εφαρμογή του 

προγράμματος δημοτικής δράσεως όπως αυτή εγκρίθηκε από τα αρμόδια όργανα. 

 Με γνώμονα συνεπώς τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής  των κατοίκων της πόλεως 
υλοποιήσαμε στο μέτρο του δυνατού και πάντοτε εντός των οικονομικών δυνατοτήτων του Δήμου 

το πρόγραμμα της δημοτικής δράσεως το οποίο και καταθέτουμε: 

 Ο απολογισμός πεπραγμένων έχει χωρισθεί σε δεκατέσσερα (14) κεφάλαια με τους 
ακολούθους τίτλους: 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΠΡΩΤΟ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

 

1. ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

 

Κατά την  διάρκεια του έτους 2019  τα πεπραγμένα του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

ήταν : 

1. Τήρηση και Παρακολούθηση της εθιμοτυπικής βάσης δεδομένων.  

2. Επικοινωνία µε φορείς (Υπουργεία, Προξενικές Αρχές, Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, 

Δήμους, Φορείς της πόλης, Συλλόγους, Σωματεία, Πολίτες, κ.λ.π. ) για την προώθηση των 

δημοσίων σχέσεων του Δήμου. 

3. Ενημέρωση των δημοτών για τις υπηρεσίες και τις δράσεις του Δήμου Σερρών.  

4. Διοργάνωση Εκδηλώσεων, Συνεδρίων, Ημερίδων, Στρόγγυλων Τραπεζών. Αναλυτικότερα: 

σύνταξη εισηγήσεων στους αρμόδιους διατάκτες για έγκριση διοργάνωσης ή 

συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδρίων. Δημιουργία πρόσκλησης, αποστολή και 
προώθηση πληροφοριών για την εκδήλωση, επιβεβαιώσεις, γραμματειακή υποστήριξη, 

υποδοχή, ταξιθεσία & επιμέλεια της εκδήλωσης.  
5. Επικουρική συνεργασία µε τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δήμου για την επιμέλεια των 

εκδηλώσεων τους και την ηλεκτρονική προώθηση προσκλήσεων σύμφωνα µε το 

προβάδισμα της εθιμοτυπίας µε την προϋπόθεση ότι στην εκδήλωση (συνέδριο – ημερίδα) ο 

Δήμος Σερρών συμμετέχει ως συνδιοργανωτής. 
6. Υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών όπως προβλέπονται από τον ενιαίο κανονισμό 

εθιμοτυπίας της Βουλής των Ελλήνων για τις επισκέψεις Υψηλών Προσκεκλημένων, 

αναλυτικότερα: υποδοχή, φιλοξενία, αστυνομική κάλυψη, μετακινήσεις, διερμηνεία.  

7. Υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών βάσει προβαδίσματος στις εθιμοτυπικές επισκέψεις 
του Δημάρχου και τήρηση σχετικού αρχείου.  

8. Σύνταξη επισήμων προσκλήσεων και επιστολών και χαιρετισμών του Δημάρχου. 

9. Μέριμνα για την προμήθεια - κατάθεση στεφάνων, για τις ημέρες μνήμης και τις επετειακές 
εκδηλώσεις, όπως αυτές προβλέπονται από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης.  

10. Ξεναγήσεις σχολείων, φορέων και διαφόρων ομάδων και ενημέρωση τους αναφορικά µε τη 

λειτουργία του Δήμου Σερρών. 

11. Διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την παραχώρηση της αιγίδας του 

Δήμου Σερρών σε αιτούντες φορείς µε έγκριση του Γραφείου Δημάρχου.  

12. Διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας των δημοσίων σχέσεων.  

13. Μέριμνα για την κάλυψη των αναγκών μετάφρασης ξενόγλωσσων κειμένων και 
διερμηνείας.  

14. Τήρηση πρωτοκόλλου σε ηλεκτρονικό και φυσικό αρχείο και διεκπεραίωση εισερχόμενων 

και εξερχόμενων.  

15. Καθημερινή αποδελτίωση του ημερησίου, εβδομαδιαίου και περιοδικού τύπου.  

16. Παρακολούθηση ιστοτόπων σχολιασμού (blogs) πολιτικού και γενικού περιεχομένου και 
ενημέρωση του γραφείου Δημάρχου και της διοίκησης.  

17. Παρακολούθηση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών ειδησεογραφικού 

περιεχομένου. 

18. Αρχειοθέτηση αντιγράφων αποδελτίωσης και τήρηση θεματικού αρχείου. 
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19. Υλοποίηση των απαραίτητων ενεργειών σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες του Δήμου για την 

προβολή του έργου τους 
20. Μέριμνα για τις σχέσεις του Δήμου µε τα Μ.Μ.Ε. 

21. Επιμέλεια των δημοσιευμάτων και των Δελτίων Τύπου του Δήμου.  

22. Διοργάνωση και Δημοσιογραφική υποστήριξη συνεντεύξεων τύπου για θέματα του Δήμου 

Σερρών. 

23. Σχεδιασμός και εισήγηση μετά από έγκριση από τα αρμόδια όργανα, εφαρμογής των 

προγραμμάτων/ενεργειών για την υλοποίηση της επικοινωνιακής πολιτικής, στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης (έντυπα, ηλεκτρονικά, διαδικτυακά, περιοδικό τύπο).  

24. Παρακολούθηση των Μ.Μ.Ε. και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τις πολιτικές 
εξελίξεις που έχουν σχέση µε τις δραστηριότητες του Δήμου για την ενημέρωση της 
Διοίκησης. 

25. Μέριμνα για το αρχείο των δημοσιεύσεων καθώς και για την δημοσίευση σχετικών 

απαντήσεων του Δήμου.  

26. Συντονισμός της δημοσιογραφικής κάλυψης των Δημοτικών Συμβουλίων, των 

εθιμοτυπικών επισκέψεων προς το Δήμαρχο, των εκδηλώσεων, των δράσεων του Δήμου και 
των συνεντεύξεων τύπου. 

27. Συντονισμός της λειτουργίας του Γραφείο Τύπου – Δημοσίων Σχέσεων – Ενημέρωσης του  

πολίτη  όπως προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ. 

28. Οργάνωση και υλοποίηση επισκέψεων επισήμων αποστολών από το εξωτερικό και 
ευρωπαϊκών θεσμών σύμφωνα µε τη σύμβαση της Νέας Υόρκης 8.12.69 άρθρο 16 ''περί 
ειδικών αποστολών εθιμοτυπικού χαρακτήρα''. 

29. Χειρισμός διαδικασίας αδελφοποιήσεων µε πόλεις άλλων χωρών και παρακολούθηση της 
διαδικασίας υλοποίησης των αποφάσεων αδελφοποίησης σύμφωνα µε την Επιτροπή του 

άρθρου 4 παρ. 2β του Ν. 3345/2005  

30. Τήρηση ειδικού αρχείου αδελφοποιημένων πόλεων και συνεχής επικαιροποίησή του. 

31. Μεριμνά και συντάσσει εισηγήσεις προς τους αρμόδιους διατάκτες για έγκριση δαπανών 

που αφορούν σε προμήθειες, εκδηλώσεις και συνέδρια που συνδέονται με δαπάνες του 

γραφείου. 

32. Ηλεκτρονική καταχώρηση οικονομικών στοιχείων, π.χ. στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. 

33. Προετοιμασία προϋπολογισμού γραφείου. 

34. Παραλαβή και αποστολή τιμολογίων με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία 

περιγράφονται αναλυτικά στο υπηρεσιακό σημείωμα που τα συνοδεύει, προκειμένου να 

καταχωρηθούν και να ενταλματοποιηθούν από το Τμήμα Λογιστηρίου για προμήθειες ή 

υπηρεσίες που αφορούν το Γραφείο Τύπου – Δημοσίων Σχέσεων – Ενημέρωσης του  πολίτη  

35. Παρακολούθηση και δημοσιογραφική κάλυψη Δημοτικών Συμβουλίων, εθιμοτυπικών 

επισκέψεων προς το Δήμαρχο, των εκδηλώσεων, των δράσεων του δήμου και των 

συνεντεύξεων τύπου.  

36. Τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου διευθύνσεων Μ.Μ.Ε. και δημοσιογράφων. 

37. Συγγραφή και ανάρτηση στο portal του δήμου δελτίων τύπου και ανακοινώσεων. 

38. Επεξεργασία, έλεγχος και ανάρτηση δελτίων τύπου που αποστέλλονται (ως πληροφοριακό 

υλικό) από όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Σερρών. 

39. Επεξεργασία και ανάρτηση στο portal του Δήμου σχετικού φωτογραφικού υλικού 

(φωτογραφίες, αφίσες, γραφιστικά).  

40. Διαχείριση του φωτογραφικού υλικού και του αρχείου, των συνεντεύξεων τύπου και των 

εκδηλώσεων.  

41. Αρχειοθέτηση δελτίων τύπου . 

42. Συντονισμός και διαχείριση των θεμάτων προς δημοσιογραφική κάλυψη του έργου του 

Δήμου µε το Γραφείο Δημάρχου, Αντιδημάρχων, των Δημοτικών Κοινοτήτων και των 

εντεταλμένων συμβούλων. 

43. Τηλεφωνική εξυπηρέτηση Μ.Μ.Ε., δημοσιογράφων και κοινού. 
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44. Λήψη φωτογραφιών εκδηλώσεων του Τμήματος, του Δημοτικού Συμβουλίου και 
υπηρεσιών του Δήμου αναλόγως των αναγκών που προκύπτουν. 

45. Λήψη φωτογραφιών εθιμοτυπικών επισκέψεων του Δημάρχου. 

46. Τήρηση φωτογραφικού ηλεκτρονικού αρχείου. 

47. Σχεδιασμός και επεξεργασία ηλεκτρονικών προσκλήσεων, αφισών και flyers εκδηλώσεων 

του τμήματος ή όπου απαιτείται κατόπιν επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες 
48. Τήρηση παρουσιολογίων και αρχείων αδειών, δελτία απόντων ημερήσια. 

49. Συμμετοχή σε ομάδες έργου και επιτροπές. 
50. Συμμετοχή στις διεργασίες των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη εκπρόσωπων της 

Ευρωβουλής  της Βουλής των Ελλήνων και των Δήμων.   

51. Οργάνωσε και επιμελήθηκε τις εκδηλώσεις του Δήμου και συγκεκριμένα: την 3
η
 Τεχνική 

Συνάντηση  του έργου με τίτλο “CREATION OF A CULTURAL DIPOLE IN THE 

CULTURAL DIPOLE IN THE CROSS BORDER AREA” (Δημιουργία ενός Πολιτιστικού 

Διπόλου στη Διασυνοριακή Περιοχή) και ακρωνύμιο “Cultural Dipole” το οποίο 

συγχρηματοδοτείται από το INTERREG V-A GREECE-BULGARIA (ΕΛΛΑΔΑ- 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) 2014-2020 (8 Μαρτίου 2019), τη βράβευση της Προέδρου του φιλοζωικού 

μη κερδοσκοπικού σωματείου Ute Stemmer Sassenscheidt για την προσφορά της στη 

διάθεση αδέσποτων ζώων από το Δήμο Σερρών ( 12 Μαρτίου 2019), τη φιλοξενίας 
εκπροσώπων του Δήμου Αγίας Νάπας  (11-13 Μαρτίου 2019), την Τεχνική Συνάντηση στο 

πλαίσιο της μακροχρόνιας συνεργασίας Δήμου Σερρών με την Ελληνογερμανική συνέλευση  

(DGV)( 2- 4 Μαΐου 2019), τη διοργάνωση εκπαιδευτικής εβδομάδας της δράσης 
«ΕΞΥΠΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» στο πλαίσιο του έργου “Πράσινες θέσεις εργασίας στη 

διαχείριση βιοαποβλήτων-Green Crew”  (6-10 Μαΐου 2019), τη διοργάνωση ημερίδας με 
τίτλο “Go Green”, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος «WED» (5 Ιουνίου 

2019), τη επιμέλεια της αντιπροσωπεία του Δήμου μας που επισκέφτηκαν το Δήμο Αγίας 
Νάπας για τον τετραήμερο εορτασμό του κατακλυσμού, ψαριού και του 7

ου
 φεστιβάλ 

Νερού ( 15 έως 18 Ιουνίου 2019), την 15η Ανθοκομική Έκθεση (6 Ιουνίου έως τις 14 

Ιουνίου 2019), τον εορτασμό της 106ης  Επετείου απελευθέρωσης της πόλης μας (29 

Ιουνίου 2019), την παρουσίαση της νέας εφαρμογής του Δήμου Σερρών Click n Spot, (20 

Αυγούστου 2019), την τελετή  ορκωμοσία της νέας Δημοτικής Αρχής Σερρών (28 

Αυγούστου 2019),  τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών στην 84η ΔΕΘ 2019 (7 έως 15 

Σεπτεμβρίου 2019), τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών στην 5η Έκθεση SEREXPO 2019 

(25 έως 29 Σεπτεμβρίου 2019), τη επιμέλεια της αντιπροσωπεία του Δήμου μας που 

επισκέφτηκαν το Δήμο Αγίας Νάπας για τον εορτασμό του 14ο Μεσαιωνικό Φεστιβάλ 

Αγίας Νάπας Κύπρου ( 12 έως 15 Οκτωβρίου 2019), τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών 

 στην  έκθεση  GREEK PANORAMA στην  Αθήνα (15 – 16 Νοεμβρίου 2019), την 2η 

Τεχνική Συνάντηση στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου 3Εm (14 Νοεμβρίου 2019), τις 
αφιερωμένες εκδηλώσεις στην Παγκόσμια Ημέρα Αναπήρων  με τίτλο «ΦΩΤΕΙΝΕΣ 

ΜΕΡΕΣ» (27 Νοεμβρίου έως 9 Δεκεμβρίου 2019), τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό 

Χριστούγεννα 2019 – Πρωτοχρονιά 2020, Orienteering Χριστουγεννιάτικος αγωνιστικός 
προσανατολισμός 2019 και  «Ο Λεοντόκαρδος γιορτάζει με τους φίλους του» εκδήλωσης 
με φιλανθρωπικό χαρακτήρα με Μασκότ ομάδων από όλη την Ελλάδα  (22 Δεκεμβρίου 

2019), τη διοργάνωση του Street food Συνταγές της παράδοσης με Σερραϊκά προϊόντα 

(Δεκεμβρίου 2019). 

52. Οργάνωσε και επιμελήθηκε τις εκδηλώσεις του Δήμου σε συνεργασία με φορείς της πόλης 
και συγκεκριμένα: τη συμμετοχή του Δήμου, στην συνδιοργάνωση  του Πανελλήνιου 

Πρωταθλήματος Εφήβων-Νεανίδων Ελληνορωμαϊκής – Ελευθέρας Πάλης (16-17 Μαρτίου 

2019), του Πρωταθλήματος ορεινής ποδηλασίας Βορείου Ελλάδας (16-17 Μαρτίου 2019), 

στην παγκόσμια εκστρατεία της WWF H ΩΡΑ  ΤΗΣ  ΓΗΣ (30 Μαρτίου 2019), στη 

διοργάνωση με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης  το FINAL FOUR ΒΟΛΕΥ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ (4 - 6 Απριλίου 2019), στη διημερίδα με σκοπό τη διάδοση της εκπαιδευτικής 
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μεθοδολογίας STEM και των διαγωνισμών εκπαιδευτικής ρομποτικής WRO Hellas (5 & 

6Απριλίου 2019), στη συνδιοργάνωση Πανελληνίου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων, με 
τον Δικηγορικό Σύλλογο Σερρών µε τίτλο: «ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΝΕΑ 

ΕΠΟΧΗ» ( 19 έως και 22 Απριλίου 2019), της συμμετοχής του Δήμου μας στην Παγκόσμια  

Εθελοντική Καμπάνια Let's do it Greece 2019- Γίνε η αλλαγή που περιμένεις! (7 Απριλίου 

2019), στην συνδιοργάνωση  του παγκόσμιο φεστιβάλ πολεμικών τεχνών (10 - 12 Μαΐου 

2019),  στην συνδιοργάνωση 4ήμερου Τουρνουά Πάσχα Καλαθοσφαίρισης Παμπαίδων και 
Παγκορασίδων με τον ΑΟΚ ΙΚΑΡΟΙ ΣΕΡΡΩΝ ( 2 -5 Μαΐου 2019), τη παράθεση δείπνου 

στους Ιεράρχες της εκκλησίας της Ελλάδος με ευκαιρία τον εορτασμό της Μητροπόλεως 
των  Παμμεγίστων Ταξιαρχών στις (8 Νοεμβρίου 2019), συμμετοχή του Δήμου Σερρών στη 

συνδιοργάνωση του Πανελλήνιου Χριστουγεννιάτικου Τουρνουά Μπάσκετ Παίδων με 
Μ.Γ.Σ Πανσερραϊκός ( 27-30 Δεκεμβρίου 2019).Orienteering Χριστουγεννιάτικος 
αγωνιστικός προσανατολισμός 2019 και  «Ο Λεοντόκαρδος γιορτάζει με τους φίλους του» 

εκδήλωσης με φιλανθρωπικό χαρακτήρα με Μασκότ ομάδων από όλη την Ελλάδα 

  

2. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΛΑΪΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

 

Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Παλλαϊκής Άμυνας κατά το οικονομικό έτος 2019 και 
συγκεκριμένα κατά την περίοδο 01/01/2019  έως 30/06/2019 εκτέλεσε τις παρακάτω  ενέργειες : 

 

Στα πλαίσια του ανωτέρω σχετικού που αφορά την ενημέρωσή σας για τα πεπραγμένα του 

Τμήματος Πολιτικής Προστασίας, σας ενημερώνω ότι: 

Ανέλαβα τα καθήκοντά μου ως Προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας και με γνώμονα και αρχή την 

προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας των πολιτών από κάθε είδους φυσικές ή 

τεχνολογικές καταστροφές την περίοδο της ειρήνης, σας παραθέτω τις κάτωθι ενέργειες του 

Τμήματός μας από 01/01/2019 έως 28/06/2019: 

1. Το έγγραφο με αριθμό Πρωτ. 11/02-01-2019 εστάλη προς τον Αν/χο Πολιτικής Προστασίας με 
θέμα υπερωριες Νοεμβρίου Δεκεμβρίου 2018. 

2. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 2332/23-01-2019 Εστάλη στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρ.  με θέμα 

συνεχιζόμενο έργο σε Ορεινή Βροντού. 

3. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 5858/25-02-2019 Εστάλη στη Δ/νση Καθαριότητας Αντ/χου 

Καθημερινότητας  με θέμα άσκηση στις εγκαταστάσεις πρατηρίων καυσίμων Στεφ. Λυκουργώτης. 

4. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 7369/08-04-2019 Εστάλη στο Δασαρχείο Σερρών   με θέμα την 

αντιπυρική ζώνη στο Χιονοχώρι . 

5. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 11101/08-04-2019 εστάλη στη Δ/νση Καθαριότητας Δ.Σερρών   με 
θέμα την αντιπυρική περίοδο 2019 . 

6. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 11100/08-04-2019 εστάλη προς Γενικό Γραμματέα Γραφείο 

Προσωπικού  με θέμα Δημοσίευση επαίνων για χιονόπτωση. 

7. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 11309/11-04-2019 Εστάλη στην Π.Υ,Σερρών   με θέμα άσκηση 

Πυρσός 20019. 

8. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 10218/12-04-2019 Εστάλη στη Δ/νση Δ/κων Υπηρεσιών  με θέμα 

απολογισμό πεπραγμένων Δημοτ. Αρχής 2018.  

9. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 11309/12-04-2019 Εστάλη με θέμα την απάντηση στα αιτήματα για 

το Κατακονόζι 
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10. Το έγγραφο  με αριθμ. Πρωτ. 29138/25-09-2018  Εστάλη στην Π.Υ,Σερρών   με θέμα άσκηση 

Πυρσός 20019.  

11. Το έγγραφο  με αριθμ. Πρωτ.11309/15-04-2019 Εστάλη στο Δήμο Αμφίπολης, Βισαλτίας Εμμ. 

Παππα, Ηρακλειας ,Ν. Ζίχνης  με θέμα τη Συνεργασία των Δήμων. 

12. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 12332/16-04-2019 Εστάλη στo Δημοτ. Συμβούλιο  με θέμα σχέδια 

εκκένωσης Ορεινής ,Α.Βροντούς,Ι.Μ Βύσσιανης, Ι.Μ Τιμίου Προδρόμου . 

13. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ.24419/24-04-2019  Εστάλη ως πίνακας αποδεκτών για την 

αντιπυρική προστασία στη Χρυσοπηγή Σερρών. 

14. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 13900/02-05-2019  Εστάλη  ως πίνακας αποδεκτών με θέμα τις 
ομάδες επιφυλακής οδηγών υδροφόρων λόγω αντιπυρικής περιόδου 2019. 

15. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 14100/06-05-2019  Εστάλη στην Π.Υ. Σερρών με θέμα τους 
προληπτικούς καθαρισμούς. 

16. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 14299/07-05-2019  Εστάλη στη Δ/νση Καθαριότητας Τμήμα 

Συντήρησης και Κίνησης Οχημάτων με θέμα τη στάθμευση υδροφόρων οχημάτων στην Π.Υ 

Σερρών. 

17. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 14508/08-05-2019  Εστάλη ως πίνακας αποδεκτών με θέμα  την 

αντιπυρική προστασία στη Ραχωβίτσα. 

18. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 14629/09-05-2019  Εστάλη προς την  Δ.Τ.Υ  Τμήμα Πρασίνου   

με θέμα τον καθαρισμό χώρων λόγω αντιπυρικής περιόδου 2019 . 

19. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ.14631/09-05-19 εστάλει προς το Τμήμα Συντήρησης και Κίνησης 
οχημάτων Δ.  Σερρών για συντήρηση υδροφόρων οχημάτων ,φορτηγών και μηχανημάτων έργων.. 

20. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 14646/09-05-19 εστάλει προς Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και 
Τμήμα Συντήρησης και Κίνησης οχημάτων για διάθεση μηχανημάτων για τη συντήρηση του 

δασικού οδικού δικτύου.. 

21. Το εγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 13561/09-05-2019 εστάλη προς  Π.Υ.Σ ,Δ/νση Δασών-Δασαρχείο  

για έλεγχο και συντήρηση Δασικού οδικού δικτύου. 

22. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ.13059/13-05-2019 εστάλη προς την ΔΕΥΑ του Δήμου Σερρών για 

κατάσταση υδροστομίων περιοχής ευθύνης του Δ. Σερρών. 

23. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 14826/13-05-2019 εστάλη προς Υπουργείο Εσωτερικών 

,Αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης με θέμα την προετοιμασία του Πυρ. Σώματος 
των Δήμων ,Περιφερειών και όλων των φορέων που συμμετέχουν στη δασοπυρόσβεση. 

24. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 14826/13-05-2019 εστάλει προς το Υπουργείο Εσωτερικών, 

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για προετοιμασία 

του Πυροσβεστικού Σωματος για αντιπτρική περίοδο. 

25. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 15115/14-05-2019 εστάλη ως πίνακα αποδεκτών  για την 

επικαιροποίηση στοιχείων . 

26. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 13392/14-05-2019 εστάλη στη ΔΤΥ με θέμα τις Ιρλανδικές 
διαβάσεις . 

27. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 15759/20-05-2019 εστάλη στην Υπηρεσία Δημοτικής  Πολιτικής   
και Οργάνωσης  Τμήμα Πολιτικής Προστασίας  για συγκρότηση ομάδας εργασίας για το Σχέδιο 

Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 
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28. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ.     ΔΥ   /06-06-2019  εστάλη προς τον Δήμαρχο  για τη 

συμπλήρωση απόφασης σχετικά με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Έργων Δημόσιου 

Χαρακτήρα  στο πλαίοσιο του CILD LEADER Σερρών 

29.Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ.     17651  /07-06-2019  εστάλη προς τον Αντ/χο Εργων Υποδομών 

Τμήματος ΠΠ ,Προιστάμενο ΠΠ Διοικητή ΠΥ ,Δ/ντή Αστυνομίας  για τον Σχεδιασμό και Δρασεις 
ΠΠ για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά το 2019.  

30. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ.     17948  /10-06-2019  εστάλη προς         για την ενημέρωση 

εμπλεκομένων φορέων λόγω αντιπυρικής περιόδου 2019. 

31. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ.     17651  /07-06-2019  εστάλη ως Πίνακα Αποδεκτών   για τη 

σύσκεψη ΣΤΟ για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω δασικών πυρκαγιών 2019. 

32. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 18378 /14-06-2019  εστάλη προς  το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Υπηρεσία Επιτρόπου Ν.Σερρών   με θέμα τη βεβαίωση ανάκλησης  άδειας του κ. Φωτιάδου 

Παύλου  λόγω έκτακτων καιρικών φαινομένων . 

Εν περιλήψει σας αναφέρουμε τα κάτωθι :  

1. Υπήρχε επικοινωνία και συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς Πολιτικής Προστασίας 

τόσο σε περιφερειακό επίπεδο (Πολιτική Προστασία Π.Ε. Σερρών, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 
της Π.Κ.Μ.κ.τ.λ.),όσο και σε τοπικό επίπεδο (πχ. Δήμοι Π.Ε. Σερρών, Αστυνομική Δ/νση Σερρών, 

Πυροσβεστική Υπηρεσία  Σερρών, Δασαρχείο, Εθελοντικές Οργανώσεις, Νοσοκομείο Σερρών), 

για τον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας. 

2. Ενημέρωση και επαγρύπνηση των εμπλεκόμενων φορέων του Δήμου ως προς τα έκτακτα Δελτία 

επιδείνωσης καιρού καθώς και με τους χάρτες πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς (αντιπυρική 

περίοδος 2016) της Γ.Γ.Π.Π. (κατηγορία 3 και άνω),έτσι ώστε να τεθούν σε ανάλογη κατάσταση 

ετοιμότητας. 

3. Ενημέρωση πολιτών μέσω των Μ.Μ.Ε. για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους 
που προέρχονται από την εκδήλωση εντόνων καιρικών φαινομένων. 

4. Ενημέρωση των Προέδρων (μέσω αλληλογραφίας) Τοπικών και Δημοτικών Διαμερισμάτων 

όσον αφορά την λήψη μέτρων προς αποφυγή πυρκαγιών Δασικών περιοχών, χωραφιών (με το 

κάψιμο καλαμιών) καθώς και με τον καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων. 

 

Σας παραθέτω τις κάτωθι ενέργειες του Τμήματός μας από 01/07/2019 έως 31/12/2019 : 

1. Το έγγραφο με αριθμό Πρωτ. 16751/21-06-2019 εστάλη προς τον Μάνο Νικόλαο  με θέμα την 

τσιμεντόστρωση δρόμου. 

2. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 19781/03-07-2019 Εστάλη ως πίνακας αποδεκτών με θέμα την 

πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα. 

3.   Στις 03-07-2019 Εστάλη  Δελτίο Τύπου με θέμα Μέτρα πρόληψης από υψηλές θερμοκρασίες. 

4. Στις  03-07-2019 Εστάλη  Δελτίο Τύπου με θέμα προστασία σε κλιματιζόμενες αίθουσες. 

5. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 20389/05-07-2019 εστάλη ως Πίνακας Αποδεκτών  με θέμα 

Πρακτικό ΣΤΟ για αντιμετώπιση πυρκαγιών  . 

6. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 20114/08-07-2019 εστάλη προς Φυσιολατρικό και Πολιτιστικό 

Σύλλογο παραθεριστών Χρυσοπηγής και στη Δ/νση Καθαριότητας με θέμα τον έλεγχο εντός και 
πέριξ του οικισμού Χρυσοπηγής. 

7. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 20795/09-07-2019 Εστάλη ως Πίνακας Αποδεκτών   με θέμα τη 

συγκρότηση ομάδων επιφυλακής λόγω αντιπυρικής περριόδου 2019. 
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8. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 21110/11-07-2019 Εστάλη στη Δ/νση Καθαριότητας Δήμου 

Σερρών  με θέμα τη διάθεση υδροφόρων οχημάτων.  

9. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 21111/11-07-2019 Εστάλη στο Δασαρχείο Σερρών  με θέμα την 

απομάκρυνση ξερών κλαδιών και δέντρων από το λόφο Ακροπόλεως. 

10. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 21112/11-07-2019  Εστάλη στην Δ/νση Καθαριότητας   με θέμα 

τον καθαρισμό πίσω από το τοιχείο του αμφιθεάτρου στον Αγ.Νικόλαο.  

11. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ.21255/16-07-2019 Εστάλη στη ΔΕΥΑ Σερρών με θέμα τις 
λειτουργίες αντλιοστασίων . 

12. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 19557/16-07-2019 Εστάλη στη ΓΕΧΑ και στον Ι.Ν. Αγίου 

Δημητρίου Σερρών -κατασκηνώσεις με θέμα τα προληπτικά μέτρα αντιπυρικής προστασίας 
κατασκηνώσεων . 

13. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ.21578/16-07-2019 Εστάληστο Τμήμα Πρασίνου και στη Δ/νση 

Καθαριότητας με θέμα τις ενέργειες αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης αγροτοδασικών πυρκαγιών. 

14. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 23441/05-08-2019  Εστάλη  στον Αντ/χο Έργων Υποδομών 

Υπηρεσίας Δόμησης Τμήματος Π.Π. και Παλλαικής Άμυνας με θέμα τις υπερωρίες Μαρτίου -

Ιουλίου. 

15. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 23601/08-08-2019  Εστάλη στην ΔΕΥΑ  Σερρών και στη Δ/νση 

Κοιν. Προστασίας ,Υγείας ,Παιδείας και δια βίου Μάθησης με θέμα τη  λήψη μέτρων μετά από 

καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα . 

16. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 23966/12-08-2019  Εστάλη στον ΟΠΑΚΠΑ  με θέμα τις υψηλές 
θερμοκρασίες. 

17. Στιις 12-8-2019  εστάλη Δελτίο Τύπου με θέμα  τις κλιματιζόμενες αίθουσες. 

18. Στις 12-08-2019 εστάλη  Δελτίο Τύπου με θέμα τα μέτρα πρόληψης λόγω υψηλών 

θερμοκρασιών  . 

19. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ.23601/08-08-19 εστάλη προς τη ΔΕΥΑ και τη Δ/νση Κοιν. 

Προστασίας Υγείας, Παιδείας και δια βίου Μαθησης με θέμα τη λήψη  μέτρων διασφάλισης τηες 
Δημόσιας Υγείας μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα.  

20. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 23966/12-08-19 εστάλη  στον ΟΠΑΚΠΑ με θέμα τις υψηλές 
θερμοκρασίες. 

21. Το εγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 25236/29-08-2019 εστάλη στο Γραφείο Προσωπικού  με θέμα την 

κατανομή ωρών υπερωριακής εργασίας σε υπαλλήλους που ορίστηκαν για την αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών. 

22. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ.25953/05-09-2019 εστάλη προς την Δ/νση  Καθαριότητας του 

Δήμου Σερρών με θέμα τις ενέργειες αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης αγροτοδασικών πυρκαγιών . 

23. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 25952/05-09-2019 εστάλη προς στην ΔΕΥΑ  Σερρών και στη 

Δ/νση Κοιν. Προστασίας ,Υγείας ,Παιδείας και δια βίου Μάθησης με θέμα τη  λήψη μέτρων για 

καιρικά και πλημμυρικά φαινόμενα . 

24. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 26087/06-09-2019 εστάλη προς τον Μπλαντένιο Ηλία  με θέμα 

την καταπατημένη Δημοτική Έκταση . 

25. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 26131/06-09-2019 εστάλη στη Σαββίδου Αναστασία  για τον 

καθαρισμό οικοπέδου 

26. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 26888 /13-09-2019 εστάλη ως πίνακας αποδεκτών  για την 

επικαιροποίηση στοιχείων των υπευθύνων του Τμήματος της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου . 
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27. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 27061 /16-09-2019 εστάλη προς τους υιούς Νούλικα  Βέροια  για 

ανταλλακτικά για τον αλατοδιανομέα και τη λάμα εκχιονισμού. 

28.Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 27063 /16-09-2019 εστάλη προς 1)  Δνση Καθαριότητας και 2) 

Τμήμα Συντηρήσεως και Κινήσεως οχημάτων για τη χειμερινή περίοδο 2019-2020. 

29. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 27064 /16-09-2019  εστάλη ως Πίνακας αποδεκτών για τη 

Διάθεση οχημάτων η μηχανημάτων λόγω χειμερινής περιόδου 2019-2020. 

30. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 24898 /23-09-2019  εστάλη στο Τμήμα Πόλιτικής Προστασίας  
του Δήμου Σερρών με θέμα τις ενέργειες αποτροπής κινδύνου εκδήλωσης αγροτοδασικών 

πυρκαγιών. 

31. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 28171/26-09-2019 εστάλη προς τον ΟΠΑΚΠΑ με θέμα την 

παράταση προθεσμίας για την έκδοση πυρασφάλειας σε παιδικούς , βρεφικούς και βρεφονηπιακούς 
σταθμούς 

32. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 28920/26-09-2019 εστάλη προς τη ΔΕΥΑΣ για τα πλυμμηρικά 

φαινόμενα . 

33. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 28474/27-09-2019 εστάλη προς τη Δ.Τ.Υ του Δήμου  Σερρών  για 

επισήμανση για την άρση της επικινδυνότητας με σκοπό τη λήψη μέτρων για την προστασία  των 

πολιτών . 

34.Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 29563/ 07-10-2019 εστάλη προς τη Δ.Τ.Υ του Δήμου  Σερρών  για 

την Επικαιροποίηση σχεδίου αποχιονισμού του Δήμου Σερρών για τη χειμερινή περίοδο 20190-

2020 . 

35. Το Δελτίο Τύπου 07-10-2019 με θέμα “Κίνδυνοι Διέλευσης από τις εγκάρσιες διαβάσεις 
υδατορεμάτων (ιρλανδικές διαβάσεις) 

36. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 29411 /07-10-2019 εστάλη ως Πίνακας Αποδεκτών για την 

επικοινωνία και συνεργασία εμπλεκομένων φορέων Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση 

έκτακτων αναγκών .  

37. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ.29669/08-10-2019 εστάλη στο Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών για 

την έγκριση δύο Συμβούλων για συμμετοχή στο ΣΤΟ Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Σερρών . 

38. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 29700/08-10-2019 εστάλη ως Πίνακας Αποδεκτών για την 

αντιμετώπιση προβλημάτων χειμερινής περιόδου 2019-2020. 

39. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ.29908/09-10-2019 εστάλη στην Σπάντου Δήμητρα   με θέμα τον 

καθαρισμό οικοπέδων στην οδό Βασιλείου Ραφτούδη 3. 

40. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 29876 /07-10-2019  εστάλη για ενημέρωση εμπλεκομένων 

φορέων  για τα τηλέφωνα εμπλεκομένων φορέων . 

41. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 30599/15-10-2019 εστάλη στην Πυροσβεστική Υπηρεσία 

Σερρών για άσκηση στον οικισμό Χρυσοπηγής. 

42. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ.30891/17-10-2019 εστάλη στη ΔΕΥΑ για τη λειτουργία 

αντλιοστασίων περιοχής ευθύνης του Δήμου Σερρών. 

43. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 31033 /18-10-2019 εστάλη στο Δασαρχείο για δημιουργία 

αντιπυρικών ζωνών . 

44. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 30960 /17-10-2019 εστάλη προς τη Δνση Καθαριότητας 
για αποτροπή ενεργειών από πυρκαγιές. 
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45. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 31491/22-10-2019 εστάλη στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ.για καθαρισμό 

φρεατίων υδροσυλλογής 

46. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 32116 /25-10-2019 εστάλη στην Π.Υ. Σερρών για άσκηση 

στην Χρυσοπηγή. 

47. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 31256 /21-10-2019 εστάλη στον κ. Δήμαρχο Σερρών για 

υπερωριακή εργασία σε εξαιρετέες, νυχτερινά και Κυριακές . 

48. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 31670/23-10-2019  εστάλη στην Δνση Υγείας για 

οικόπεδο του κ. Όριακλη Σωτηρίου. 

49. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 32243/29-10-2019  εστάλη στην Α.Δ.Μ.Θ. για την 

σύνθεση Σ.Τ.Ο. 

50. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 32315/29-10-2019 εστάλη στην Α.Δ.Μ.Θ. για καθαρισμό 

φρεατίων. 

51. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 32693/30-10-2019 εστάλη στην Α.Δ.Μ.Θ. για συμμετοχή 

σε σύσκεψη στο Γ.Ε.ΕΘ.Α. 

52. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 33120/01-11-2019 εστάλη στον κ. Μεταξά για καθαρισμό 

του οικοπέδου του. 

53. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 33967/07-11-2019 εστάλη προς εμπλεκόμενους φορείς 
λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών. 

54. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 34400/13-11-2019 εστάλη προς εμπλεκόμενους φορείς για 

Σ.Τ.Ο. λόγω χιονοπτώσεων. 

55. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 33839/12-11-2019 εστάλη στο Γραφείο Προμηθειών για 

είδη ατομικής προστασίας. 

56. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 35083/25-11-2019 εστάλη στην ΕΤΒΑ για συνδρομή 

αποχιονισμού στην ΒΙ.ΠΕ. 

57. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 36713/03-12-2019 εστάλη προς πίνακα αποδεκτών μετά 

από Σ.Τ.Ο. λόγω χιονοπτώσεων. 

58. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 39402/19-12-2019 εστάλη προς Δ.Τ.Υ.-Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για για 

ενημέρωση εγκυκλίων λόγω χιονιού, πλημμυρών, κ.λπ. 

59. Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 38632/30-12-2019 εστάλη προς Δ.Ε.Υ.Α.Σ. για λήψη 

μέτρων διασφάλισης Δημόσιας Υγείας. 

60.Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 40403/31-12-2019 εστάλη εστάλη προς  Υπηρεσίες Δήμου 

Σερρών για καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων. 

61.Το έγγραφο με αριθμ. Πρωτ. 40402/31-12-2019 εστάλη εστάλη προς  Υπηρεσίες Δήμου 

Σερρών για καθαρισμό Δημοτικών οικοπέδων. 

Συμπληρωματικά 

1. Υπήρχε επικοινωνία και συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς Πολιτικής Προστασίας 

τόσο σε περιφερειακό επίπεδο (Πολιτική Προστασία Π.Ε. Σερρών, Δ/νση Πολιτικής Προστασίας 
της Π.Κ.Μ.κ.τ.λ.),όσο και σε τοπικό επίπεδο (πχ. Δήμοι Π.Ε. Σερρών, Αστυνομική Δ/νση Σερρών, 

Πυροσβεστική Υπηρεσία  Σερρών, Δασαρχείο, Εθελοντικές Οργανώσεις, Νοσοκομείο Σερρών), 

για τον σχεδιασμό και τις δράσεις Πολιτικής Προστασίας. 
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2. Ενημέρωση και επαγρύπνηση των εμπλεκόμενων φορέων του Δήμου ως προς τα έκτακτα Δελτία 

επιδείνωσης καιρού καθώς και με τους χάρτες πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς (αντιπυρική 

περίοδος 2019) της Γ.Γ.Π.Π. (κατηγορία 3 και άνω),έτσι ώστε να τεθούν σε ανάλογη κατάσταση 

ετοιμότητας. 

3. Ενημέρωση πολιτών μέσω των Μ.Μ.Ε. για την λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους 
που προέρχονται από την εκδήλωση εντόνων καιρικών φαινομένων. 

4. Ενημέρωση των Προέδρων (μέσω αλληλογραφίας) Τοπικών και Δημοτικών Διαμερισμάτων 

όσον αφορά:  

α) Λήψη μέτρων προς αποφυγή πυρκαγιών Δασικών περιοχών, χωραφιών (με το κάψιμο καλαμιών) 

καθώς και με τον καθαρισμό ιδιωτικών οικοπέδων. 

β) Λήψη μέτρων λόγω χιονοπτώσεων, παγετού και πλημμυρών. 

γ) Κατάσταση με ιδιωτικά μηχανήματα για την αντιμετώπιση χιονοπτώσεων, παγετού και 
πλημμυρών. 

5. Έγιναν καθαρισμοί οικοπέδων. 

 

3.  ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Α) Σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερρών άρθρο 17.6 «Η νομική 

Υπηρεσία παρέχει νομική υποστήριξη προς τα αιρετά όργανα του Δήμου και τις δημοτικές 
υπηρεσίες για την προώθηση των επιδιώξεων/στόχων/συμφερόντων του Δήμου. Στο γραφείο της 
Νομικής Υπηρεσίας διατίθεται διοικητικός υπάλληλος για γραμματειακή υποστήριξη. Ειδικότερα η 

Υπηρεσία 

1) Παρέχει νομικές συμβουλές και γνωμοδοτήσεις προς τα πολτικά όργανα διοίκησης του Δήμου 

(Δημοτικό συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχο κλπ) διασφαλίζοντας το νομότυπο των πράξεων του 

Δήμου. 

2) Παρέχει νομικές νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις προς τις επί μέρους υπηρεσίες του Δήμου, 

καθώς και στα ιδρύματα και στα άλλα νομικά πρόσωπα του Δήμου για την διασφάλιση του 

νομοτύπου των δράσεων τους. 

3) Επεξεργάζεται και γνωμοδοτεί για πράξεις της δημόσιας διοίκησης που αφορούν τον Δήμο. 

4)Επεξεργάζεται και ελέγχει νομικά όλες τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος με τρίτους, καθώς 
και τις προκηρύξεις του Δήμου για ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους 

5)Εκπροσωπεί τον Δήμο σε νομικές υποθέσεις εντός και εκτός των Δικαστηρίων και των 

Διοικητικών Αρχών για την προάσπιση των συμφερόντων του Δήμου. 

6)Παρακολουθεί την σχετική νομοθεσία και νομολογία και τηρεί και επικαιροποιεί αρχείο με τις 
νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που ενδιαφέρουν τον Δήμο 

7) Τηρεί το αναγκαίο αρχείο  εγγράφων και πληροφοριών για τις ανάγκες της Νομικής Υπηρεσίας. 

Το έτος 2019 παραστάθηκα στα κάτωθι δικαστήρια εκπροσωπώντας τον Δήμο Σερρών 

1. Στις 11-1-2019 κατατέθησαν προτάσεις στην με αριθμό ΜΤ-Ν 121/2018 αγωγή των Αννα 

Μπουρβάνη και λοιπών 6 (σύνολο 7) εναγόνων  διεκδικούντων το δημοτικό ακίνητο με ΚΑΕΚ 

441214403496/0/0/0/0   
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2. Στις 17-1-2019 παραστάθηκα στο Μον. Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών σε εκδίκαση 

προσφυγής από τον Κάντιο Αγγελο κάτοικο Ελαιώνα Σερρών, από την επιβολή προστίμου 

παράνομης βόσκησης ζώων 

3. Στις 17-1-2019 παραστάθηκα στο Μον. Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών σε εκδίκαση 

προσφυγής της εταιρίας «ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΙΚΕ» κατά διοικητικών κυρώσεων για τραπεζοκαθίσματα 

4. Στις 21-1-2019 παραστάθηκα στο Εφετείο Θεσσαλονίκης για τη συζήτηση της  με γενικό αριθμό 

κατάθεσης 22322/2017 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 3538/2017 έφεσή μας  κατά Ιωάννη 

Καραγκιόζη και Νικολάου Καραγκιόζη , αφορώσης δημοτικό ακίνητο της πυρικαύστου ζώνης με 
ΚΑΕΚ 441212722002/0/0 

5. Στις 21-1-2019 παραστάθηκα στο Μον. Πρωτοδικείο Σερρών σε εκδίκαση αγωγής με αριθμό 

κατάθεσης 1848 ΜΤ 132/2013 του Σμηλιάνη Κων/νου κατά του Δήμου Σερρών αφορώσας 
δημοτικό ακίνητο με ΚΑΕΚ 44121ΕΚ00022 

6. Στις 22-1-2019 παραστάθηκα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών στην εκδίκαση της με 

αριθμό 21 ΑΠΑΛ /17-10-2018 αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων των Βασιλικής, χήρα 
Κωνσταντίνου, Ακριβοπούλου  και λοιπών, η οποία αναβλήθηκε και συζητήθηκε τελικά στις 9-

4-2019 

7. Στις 25-1-2019 παραστάθηκα στο Ειρηνοδικείο Σερρών για την εκδίκαση της με αριθμό 

κατάθεσης  167/29-12-2017 αγωγής Στυλιανής Πλατίδου του Στεργίου και λοιπών κατά του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. αφορώσης τα καταργηθέντα από τα μνημόνια δώρα και επιδόματα, η οποία 

αναβλήθηκε και συζητήθηκε τελικά στις 22-3-2019 

8. Στις 4-2-2019 παραστάθηκα στο Εφετείο Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της με γενικό αριθμό 

κατάθεσης 296/2018 και ειδικό αριθμό κατάθεσης 271/2018 αίτησης της  Ελένης Στρογγύλη κλπ   

κατά του Δήμου Σερρών με την οποία  αιτήθηκε τον καθορισμό προσωρινης τιμής μονάδας για 

δημοτικό ακίνητο 

9. Στις 15-2-2019 παραστάθηκα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών για την εκδικαση της  µε 
αριθµό κατάθεσης ΜΤ 6/14-2-2019 έφεσης  του Βασιλείου Μπαλουκτσή κατά του 
∆ήµου Σερρών προς το Μονοµελές Πρωτοδικείο Σερρών  κατά της υπ’ αριθµ. 
37/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σερρών η οποία επικύρωσε το µε αριθµό 
6404/22-2-2018 πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής του ∆ήµου Σερρώνλήψεως 
ασφαλιστικών μέτρων  

 10. Στις 26-2-2019 παραστάθηκα στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της με 

αριθμό καταχώρησης ΕΦ230/25-1-2018 έφεσης της  Βικτωρίας Ουρούμογλου εναντίον του Δήμου 

Σερρών , και κατά της υπ’ αριθμ. 279/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών 

11. Στις 5-3-2019 παραστάθηκα στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της με 
αριθμό καταχώρησης ΠΡ 238/26-4-2017 Προσφυγή της σύμπραξης μελετητή και μελετητικού 

γραφείου που αποτελείται 1) από τον Εμμανουήλ Λιανάκη , και 2) της ανώνυμης εταιρίας « ΕΜΜ. 

ΛΙΑΝΑΚΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΕ»  εναντίον  Δήμου Σερρών , και κατά της σιωπηρής 
απόρριψης από τον Γενικό Γραμματέα Διοίκησης Κεντρικής Μακεδονίας – Θράκης της υπ’ αριθμ. 

19025/1-11-2016 αίτησης θεραπείας της κατά της υπ΄ αριθμ. 615/2016 απόφασης  του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Σερρών 

12. Στις 22-3-2019 συζητήθηκε η με στοιχείο (7) παραπάνω υπόθεση 

13. Στις 9-4-2019 συζητήθηκε η με στοιχείο (6) παραπάνω υπόθεση 

14.  Στις 11-4-2019 παραστάθηκα στο Μον. Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών σε εκδίκαση 

προσφυγής με αριθ. καταθ. ΠΡ 210/18.4.2018 προσφυγή του Δημητρίου Γιοβάνη του Ιωάννη 

εναντίον του Δήμου Σερρών για την  αξία των ακινήτων για την επιβολή εισφοράς σε χρήμα για 

την πολεοδομική μελέτη «Αλημπέκϊοι» (ΠΕ 17 ) 
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15. Στις 15-4-2019 παρασταθηκα στο Μονομελές Εφετείο Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της  με 
γενικό αριθμό κατάθεσης 1839/2018 και ειδικό αριθμό 1656/2018 έφεσή μας κατά της υπ’ αριθμ. 

213/2017 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών, αφορώσας οφειλόμενα 

μισθώματα Της υπό εκκαθάριση Iδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας με την επωνυμία «Ι. 
ΜΠΕΝΤΕΣ- Δ. ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΙΚΕ» 

16. Στις 25-4-2019 κατατέθηκε έφεση κατά της με αριθμό 408/2019 απόφαση του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών η οποία έγινε  δεκτή αγωγή Υπαλλήλων του Δήμου Σερρών ΖΙΧΝΑΛΗ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ,ΝΤΑΟΥΔΗ ΠΕΛΑΓΙΑ , ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΜΟΡΦΙΛΛΗ , ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 

,ΚΗΠΟΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ , ΓΕΝΙΤΖΕΛΗ ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ,ΚΟΠΟΥΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

,ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ-ΣΙΡΛΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ , με την οποία ζητούσαν  την καταβολή διαφορών στους 
μισθούς τους,  που προκύπτει από την μη αναγνώριση από το Ελληνικό δημόσιο της προυπηρεσίας 
που είχαν πριν την μονιμοποίησή τους , σύμφωνα με το π.δ. 164/2004  

17. Στις 14-5-2019 παραστάθηκα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών σε αίτηση λήψεως 
ασφαλιστικών μέτρων για την ίδια με στοιχείο (9) παραπάνω υπόθεση 

18. Στις 28-5-2019 παραστάθηκα στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών για την εκδίκαση της  με 
αριθμό ΜΙΣΘ 15/2018 αγωγή της εταιρίας «Ι. ΜΠΕΝΤΕΣ- Δ. ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΙΚΕ » υπό εκκαθάριση , 

που αξιώνει αποζημίωση 930.627, 96 € (θετική ζημία 630.627,96 € πλέον 300.000 € για ηθική 

βλάβη) εξ αιτίας της μη λειτουργίας της επιχείρησης του δημοτικού αναψυκτηρίου Αγ. Αναργύρων 

το διάστημα που ήταν μισθώτρια εταιρία του  

19. Στις 30-5-2019 κατατίθενται προτάσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών, για την με 
αριθμό κατάθεσης ΜΤ 38/2019 αγωγή των Γεωργίου Ντασιά του Αλεξάνδρου και Γεωργίας συζ. 
Γεωργίου Ντασιά  εναντίον του Δήμου Σερρών, για δημοτικό ακίνητο,  έκτασης 1039,86 τ.μ. με 
ΚΑΕΚ 441212361001/0/0 

20. Στις 12-6-2019 κατατίθενται προτάσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών για την με αριθμό 

κατάθεσης με αριθμό ΜΤ-Ν 40/4-3-2019 αγωγή μας κατά Δημητρίου Τζουμαΐλα, αφορώσης 
δημοτικό ακίνητο έκτασης 1534 τ.μ. εκ του υπ’ αριθμ. 1385 χέρσου κοινού τεμαχίου 

21. Στις 4-7-2019  παραστάθηκα στο Μον. Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών σε εκδίκαση της με 
αριθμό εισαγωγής ΑΓ 359/15-12-2017  Αγωγής του Μιχαήλ Αναγνωστίδη και λοιπών 44 

δημοτικών υπαλλήλων     κατά του Δήμου Σερρών αφορώσας τα επιδόματα που περικόπηκαν λόγω 

μνημονίων και συνολικά το ποσό των 2000 €  για ένα έκαστο, η οποία συζητήθηκε τελικά στις 17-

10-2019. 

22. Στις 4-7-2019  παραστάθηκα στο Μον. Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών σε εκδίκαση της με 
αριθμό εισαγωγής ΑΓ 355/15-12-2017  Αγωγής της Ελισάβετ Σιδηροπούλου και λοιπών 49 

δημοτικών υπαλλήλων κατά του Δήμου Σερρών αφορώσας τα επιδόματα που περικόπηκαν λόγω 

μνημονίων και συνολικά το ποσό των 2000 €  για ένα έκαστο, η οποία συζητήθηκε τελικά στις 17-

10-2019 

23. Στις 15-7-2019  παραστάθηκα στο Διοικητικό Εφετείο Θες/νίκης για την εκδίκαση της αριθµό 
ΑΜΝ 93/19-6-2019 αίτηση αναστολής εκτέλεσης της υπ’ αριθµ. 625/2019 
απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και κατά της υπ’ αριθµ. 
88/2019 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Σερρών, που άσκησε η 
εταιρία Πατσιαλά Μ. – Νιζάμη Θ. Ο.Ε., η οποία συζητήθηκε τελικά στις 19-7-2019 

24. Στις 26-9-2019  παραστάθηκα στο Διοικητικό Εφετείο Θες/νίκης για την εκδίκαση αίτησης 
ακύρωσης της  Βαφειάδου Χρυσαφίνας , που ζητούσε την ακύρωση πινάκων ΑΣΕΠ. 

25. Στις 9-10-2019 παραστάθηκα στο Διοικητικό Εφετείο Θες/νίκης για την εκδίκαση, της µε 
αριθµό ΑΓ 650/21-11-2018 αγωγής της εταιρίας Κων/νος Δαγκούλης & Σια Ε.Ε. κατά 
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του ∆ήµου ΣΕΡΡΏΝ  αφορωσης αγωγή χρέους από την εταιρία για προµήθεια 
οικοδοµικών υλικών και σωλήνων στον τέως ∆ήµο Κ. Μητρούση , ποσού 55.740 €. 

26. στις 16-10-2019 παραστάθηκα στο Ειρηνοδικείο Σερρών σε υπόθεση 
«υπερχρεωµένου» , οφειλέτη του ∆ήµου Σερρών 

27. στις 17-10-2019 παραστάθηκα στο  Μον. Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών σε εκδίκαση 

της  με αριθ. καταχ. ΠΡ 538/11.7.2018 προσφυγής των Γεωργίου Σιδέρη του Δημητρίου και 
Αναστασίας Μαρούλη  εναντίον του Δήμου Σερρών που αφορούσε την εισφορά σε χρήμα για το 

οικόπεδο 2001018 στο Ο.Τ. Γ824 ,που προέκυψε από την  από 02.03.2004 και με αριθμό 401 

Απόφασης του Νομάρχη Σερρών, με την οποία κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής της Πολεοδομικής 
Ενότητας «Προφήτη Ηλία-Γονατά» (ΠΕ 11) και «Σιγής- Ν. Κηφισιάς» (ΠΕ 7) του Δήμου Σερρών 

28. στις 17-10-2019 παραστάθηκα στο  Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών σε 
εκδίκαση της  με αριθ. καταχ. 278/4.7.2018 προσφυγής των Δήμητρας χήρας Αθανασίου 

Αφεντούλη και Γεωργίας Αφεντούλη εναντίον του Δήμου Σερρών που αφορούσε την εισφορά σε 
χρήμα για το οικόπεδο για το οικόπεδο 2003009 στο Ο.Τ. Γ851,που προέκυψε από την  από 

02.03.2004 και με αριθμό 401 Απόφασης του Νομάρχη Σερρών, με την οποία κυρώθηκε η πράξη 

εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας «Προφήτη Ηλία-Γονατά» (ΠΕ 11) και «Σιγής- Ν. 

Κηφισιάς» (ΠΕ 7) του Δήμου Σερρών 

29. στις 17-10-2019 παραστάθηκα στο  Μον. Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών σε εκδίκαση 

της  με αριθ. καταχ. ΠΡ62/22.2.2018 προσφυγής των Γεωργίου Κοκαρίδα του Θεοχάρη εναντίον 

του Δήμου Σερρών που αφορούσε Την υπ’ αριθμ. 13571/12-3-2007 πράξης επιβολής εισφοράς σε 
χρήμα με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος του , ποσού 47.323 € για ακίνητο ιδιοκτησίας του στο 

Ο.Τ. Γ730Α της Πολεοδομικής Ενότητας «Αγίων Αναργύρων» του Δήμου Σερρών 

30.  Στις 17-10-2019 συζητήθηκαν οι με στοιχείο (21, 22) παραπάνω υποθέσεις 

31. στις 17-10-2019 παραστάθηκα στο  Μον. Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών σε εκδίκαση 

της  με αριθμό καταχωρ. ΠΡ 340/4-9-2018 προσφυγής της Γεωργίας Κεραμλή  κατά του Δήμου 

Σερρών που αφορούσε  επίδομα αναπηρίας 

32. Στις 25-10-2019 παραστάθηκα στο Ειρηνοδικείο Σερρών για την εκδίκαση της υπ’ αριθμ. 

καταχωρ. 100/15-7-2019 αγωγής των Ειρήνης Μερτζιάνη κλπ κατά του Δήμου Σερρών με αίτημα 

την καταβολή επιδομάτων Χριστουγέννων και Πάσχα , που είχαν περικοπεί στα πλάισια των 

μνημονιακών εφαρμοστικών νόμων, , η οποία  θα εκδικάσθεί κατοπιν αναβολής 19-12-2019. 

33. Στις 14-11-2019 παραστάθηκα στο  Μον. Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών σε εκδίκαση της 
µε αριθµό κατάθεσης ΑΓ 408/1-11-2018 αγωγής του Στέργιου Δεμερτζή κατά του Δήμου 

Σερρών με την οποία ζητάει να αποκατασταθεί η ζημία που προκλήθηκε σ αυτόν  από την επίθεση 

εναντίον του αγέλης αδέσποτων, εξ αιτίας της οποίας προκλήθηκε η σωματική βλάβη, που 

αναφέρεται στην αγωγή ( συντριπτικό κάταγμα κάτω πέρατος κερκίδας) και για την χρηματική 

ικανοποίησή του λόγω ηθικής βλάβης, αιτείται  ποσού 15.000 €.  

34. Στις 19-11-2019 συζητήθηκε στον Αρειο Πάγο η  με γενικό αριθμό κατάθεσης 4027/2019 και 
ειδικό αριθμό 347/2019  αίτηση αναιρέσεως της Κουλακίδου Παρθένας εναντίον του Δήμου 

Σερρών και κατά της με αριθμό 4061/2017 οριστικής απόφασης του 5ου τμήματος του 

Μονομελούς Eφετείου Αθηνών (διαδικασίας εργατικών διαφορών- stage)  

35. στις 26-11-2019 συζητήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών η με αριθμό ΑΠΑΛ8/2019 

αίτηση αναγνώρισης δικαιούχων των Χατζηαθανασίου Αναστάσιου κλπ  
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36. στις 5-12-2019 συζητηθηκε η με αριθμό καταθεσης ΜΤ Ν 121/2018 αγωγή των Αννα 

Μπουρβάνη και λοιπών  εναντίον του Δήμου Σερρών, για διεκδίκηση  δημοτικού ακινήτου,  

έκτασης 550,589 τ.μ. με ΚΑΕΚ 441214403496/0/0 

37. Στις 12-12-2019 συζητήθηκε στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Σερρών η με αριθμό 

κατάθεσης ΑΓ 132/11-5-2015 αγωγή των Εμμανουήλ Αλεξούδη κλπ 49 υπαλλήλων  κατά του 

Δήμου Σερρών , με αίτημα να καταδικαστεί ο Δήμος Σερρών να καταβάλλει σε ένα έκαστο των 

εναγόντων το ποσό των 2.250 € , που αντιστοιχεί στην διαφορά μεταξύ των αποδοχών που έλαβαν 

και σ' αυτές που θα ελάμβαναν αν δεν είχαν καταργηθεί τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, 

Πάσχα και επιδόματος αδείας με το Νόμο 4093/2012 

38. Στις 13-12-2019 συζητείται η με στοιχείο 32 παραπάνω υπόθεση 

39. Στις 23-12-2019 κατατέθηκαν προτάσεις στο Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών για την 

εκδίκαση της ΜΤ-Ν 89/2019 αγωγή  των 1. Ευστράτιος Καρακατσόπουλος 2. Ηλίας Καλαϊτζής 
που διεκδικούν το δημοτικό ακίνητο με ΚΑΕΚ 44121 ΕΚ 00314/0/0   

 

Β. Σε διαφορετικές συνεδριάσεις της Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων Εθνικού κτηματολογίου, στις 
21-10-2019, 22-10-2019 , 11-11-2019,18-11-2019, 20-11-2019, 22-11-2019, 25-11-2019 έχω 

παρασταθεί προς υποστήριξη ενστάσεων του Δήμου Σερρών για πληθώρα ακινήτων μεταξυ των 

οποίων και όλων του αγροκτήματος Βύσσιανης Λευκώνα 

 

Γ. Το έτος 2019 μέχρι τώρα έχω κάνει 74 εισηγησεις – γνωμοδοτήσεις , λεπτομέρειες των οποίων 

(αριθμό πρωτοκόλλου, θέμα) θα σας δώσει η Γραμματεία της Νομικής Υπηρεσίας , από το βιβλίο 

εισερχομένων – εξερχομένων της Νομικής Υπηρεσίας  

 

Β) ΠΙΝΑΚΑΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΗΘΕΙΣΩΝ  ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019. 

 

1.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΦΕΣΗΣ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ , ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ΕΠΙ ΕΚΔΙΚΑΣΘΕΙΣΑΣ  ΑΓΩΓΗΣ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ –ΚΑΘΟΤΙ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ. 

2.ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΗΝ ΕΞΑΦΑΝΗΣΗ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ.2715/2017 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ,ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ 

ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ. 

3.ΠΑΡΟΧΗ ΔΥΟ (2) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ.Α.Π. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΏΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΠΑΠΚΑ- Α. ΑΡΙΘ.ΠΡ.8855/2019 ΚΑΙ 
Β.4457/2019. 

4.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙΔΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΊΩΣΗ  ΕΙΣΦΟΡΑΣ  ΣΕ ΓΗ ΚΑΙ ΣΕ ΧΡΗΜΑ. 

5.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑ ΣΟΥΖΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
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ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 

ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ. 

6.ΠΑΡΟΧΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΗΤΟΙ : 

AΠΑΡΑΧΏΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

ΔΗ.ΚΕ. –ΔΗΠΕΘΕ ΣΕΡΡΩΝ. 

Β.1.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΣΑΟΥΣΗ ΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΤΣΑΟΥΣΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ Ν.3584/2007 ΑΡΘΡΟ204.2. ΕΠΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΩΣ ΑΝΩ ΘΕΜΑ. 

7.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  ΛΟΓΩ ΚΑΛΗΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ,ΠΟΥ ΑΝΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΟΝ ΚΩΝ/ΝΟ ΒΕΡΡΟ. 

8.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΠΕΧΛΙΒΑΝΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΤΗΝ 

ΕΞΑΦΑΝΗΣΗ Η ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘ.2715/2017 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ,ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΎΣΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ. 

9.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΛΟΓΩ 

ΡΥΜΟΤΟΜΊΑΣ  ΤΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗ. 

10.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΠΡΟΔΗΛΟΥ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΥΛΛΑ 

ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.ΣΥΝΕΠΩΣ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΊΤΑΙ ΩΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΟ Ο.Π.395 

. 

11.ΕΔΙΚΑΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΤΟΙ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ  ΠΡΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕΡΡΩΝ κ.ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ 

ΓΙΑ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΚΗ ΔΥΣΦΗΜΙΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Φ.Ο.Σ. 

12.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΦΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΜΠΟΥΓΙΑΛΑ ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘ.257/2018 

ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝ.ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ 

ΟΦΕΙΛΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ. 

13.ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ κ.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΑΚΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΤΟΥ 

………………………………… ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ 

ΟΧΉΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΔΕΣΠΟΤΟΥ ΣΚΥΛΟΥ ΚΑΘΏΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΉ 

ΗΘΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΚΛΗΘΕΝΤΟΣ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ ΣΤΟΝ 

ΠΑΘΟΝΤΑ. 

14.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΖΕΛΕΠΗ Κ.Λ.Π. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ –ΠΑΣΧΑ Κ.Λ.Π. 

15. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΣΛΑΚΗ Κ.Λ.Π. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ –ΠΑΣΧΑ Κ.Λ.Π. 

16. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΠΑΡΟΥΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ –ΠΑΣΧΑ Κ.Λ.Π. 
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17. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΥΛΙΔΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ  ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ –ΠΑΣΧΑ Κ.Λ.Π. 

18.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΑΦΩΝ ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΚΑΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΤΟΥ ΣΤΕ ΕΠΙ 
ΚΕΡΔΗΘΕΙΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΦΩΝ ΚΟΥΤΟΥΖΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΣ 

ΑΝΩ ΕΦΕΣΕΩΣ. 

19.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΘΩΜΑΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ.Λ.Π.ΚΑΤΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. 

20.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΎ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. 

21.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΊΟΥ –Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

ΠΑΡΕΣΤΑΘΗ ΣΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΚΛΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΩΣ 

ΑΝΩ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ – ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΜΕ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ 

ΔΙΑΜΕΝΕΙ. 

22.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. 

23.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΤΣΕΚΕΤΖΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

24.Α.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΔΊΚΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΉΣ  ΤΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑΣ  

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ,Β 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΔΊΚΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΉΣ  ΤΗΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ  

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

ΚΑΙ Γ. ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΕΚΔΊΚΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΉΣ  ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗ  

ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

25.Α.ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

……ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

,Β. .ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ ΚΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 

……ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

26.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  ΤΗΣ DIGEAKATATOY ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. 

 

27.ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ 

DIGEAKATATOY ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ  

28.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΤΟΥ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ ΜΕΛΙΔΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΜΟΝ.ΕΦΕΤΕΙΟΥ 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. 

29.ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΦΕΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ 

ΜΟΝ. ΠΡΩΤΟΔΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΟΛΟΥΓΚΑ  ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ 
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ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΊΜΕΝΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 

ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. 

30. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΣΑΡΑΝΤΗ ΣΜΑΡΩΣ Κ.Λ.Π. ΛΟΓΩ 

ΡΥΜΟΤΟΜΊΑΣ  ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 

ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ. 

31. ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ –ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ –ΜΙΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. 

32.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ  ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΚΟΥΡΤΖΙΔΗ ΦΩΤΙΟΥ Κ.Λ.Π. ΚΑΤΑ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. 

33.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΣΕ ΑΣΤΕΓΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ. 

34.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ 

ΑΓΓΟΥΡΙΔΟΥ ΣΥΡΜΑΤΕΝΙΑΣ. 

35.ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΔΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ ΓΑΝΙΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΣΤΟΝ ΕΞ.ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΝΤΑ 

ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΛΟΓΩ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΗΤΑΝ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΥΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΟΥΣΑ. 

36.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ,ΠΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟΝ  ΤΖΙΚΑ ΝΙΚΟΛΑΟ,- 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ <<ΤΟΞΟΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΣΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Κ.Λ.Π. 

37.ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΟΥ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕ ΤΟ ΕΝΤΑΥΘΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΦΕΙΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Κ.Λ.Π. 

38.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ 

ΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ Α.ΜΟΛΩΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Κ.Λ.Π. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΠΕΡΙ 
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΩΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΑΣΧΑ Κ.Λ.Π. 

39.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΦΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. 

40.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 

ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗΣ ΑΝΝΑΣ. 

41.ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ DIGEA ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 6 ΠΑΡ.3 ΤΟΥ ΦΕΚ 6168/Τ.Β΄ 

42.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ Κ.Δ.ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΑ ΑΝΩ 

ΚΑΜΕΝΙΚΙΑ. 

43.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΟΝΔΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΑ ΠΡΑΞΕΩΣ 

ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. 

44.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΙΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 

ΤΟΥ ΤΕΒΑ. 
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45.ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ Α.Ε.ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ ΚΑΤΑ 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ 

ΣΕΡΡΩΝ. 

46.ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΔΙΚΟ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.1337/83 ΚΑΙ 
Π.Δ.5/86 ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΤΟΥ 20%  ΣΕ ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΠΟΥ 

ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΦΑΠΑΞ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΟΥΣ. 

47.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΑΠΟ 

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΣΙΜΠΙΡΗ ΕΥΘΥΜΙΑΣ Κ.Λ.Π. 

48.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΊΑΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΙΩΑΝΝΑΣ Κ.Λ.Π. 

49.ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ ΤΙΜΟΥΔΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΣΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΩΝ ΑΚ.914 

Κ.Λ.Π. 

50.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΕΦΕΣΕΩΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΖΟΥΜΠΑΚΗ Κ.Λ.Π. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. 

51.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΥ ΧΙΟΝΟΧΩΡΙΟΥ . 

52.ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΥ Κ.ΒΕΡΡΟΥ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΗΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΡΓΟ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΊΟ. 

53.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗ Κ.Λ. ΚΑΤΑ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. 

54.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΔΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΥΠ Α.Ε. ΓΙΑ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ. 

55.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΦΟΡΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΤΈΚΝΟΥ ΣΕ ΆΛΛΗ Ο.Μ. ΛΌΓΩ ΛΎΣΗΑ 

ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ. 

56.ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΠΑΤΣΟΥ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Κ.Λ.Π.-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΠΑΠΚΑ. ΓΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΩΝ 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ Κ.Λ.Π. 

57.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 152 ΤΗΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 

ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΎΛΑ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΤΗΣ-ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΙΒΛΑ. 

58.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΕΚ ΜΈΡΟΥς ΤΩΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΣΠΟΥΜΠΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. 

59.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΗΣ , Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΕΚΥΠΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝΑ………………………………………………………………22100 

ΈΓΓΡΑΦΟ. 

60.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΤ Α.Ε. 

61.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΣ 

ΠΡΟΣΚΥΡΟΥΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΕΛΤΟΓΛΟΥΗΛΙΑ ΚΑΙ 
ΠΕΛΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ 

62.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ ΕΦΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΠΕΝΤΟΥΛΗ 

Κ.Λ.Π.ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ- 
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ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΕΙΣ.Ν. ΤΟΥ 

ΑΣΤ.ΚΩΔΙΚΑ 105 ΚΑΙ 106 ΗΤΟΙ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΔΗΜΟΥ. 

63.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΊΑΣ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΣΕ ΥΠΟ 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΤΗΣ Τ.Κ. ΛΕΥΚΩΝΑ. 

64.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΛΥΣΕΩΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ. 

65.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΣΤΑ 

Β΄ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ. 

66.ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΣΕ ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΗΣ DIGEA ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. 

67.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ  ΦΩΤΕΙΝΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ. 

68.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΤΗΣ DIGEA  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. 

69.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ 

ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ. 

70.ΓΝΩΝΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΟΥ 
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 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ. 

71.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΡΡΟΥ  ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ. 

72. ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΑΚΙΝΉΤΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΤΡΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΤΑ ΤΕΚΝΑ 

ΤΗΣ. 

73.ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΤΕ ΚΑΜΕΛΙΔΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ. 

74.ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΔΙΚΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ: 

A.ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΙΟΥ ZAMΠAKH Κ.Λ.Π. ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΣΕΡΡΩΝ. 

Β. ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΙΟΥ ΚΟΝΤΙΟΥ Κ.Λ.Π. . ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΣΕΡΡΩΝ 

Γ.ΤΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΙΩΤΗ ΟΜΗΡΟΥ Κ.Λ.Π. . ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΣΕΡΡΩΝ. 

75.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΟΦΕΙΛΏΝ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΝΘΗΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ. 

 

4. ΓΡΑΦΕΙΟ «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  ΖΩΗΣ». 

 

Κατά το έτος 2019 στα πλαίσια της καλύτερης αντιμετώπισης των καθημερινών προβλημάτων των 

πολιτών, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, το “Γραφείο Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής” 

αποτέλεσε τον καθημερινό σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ του Δήμου και των Δημοτών.  Άσκησε 

όλες τις αρμοδιότητες που περιγράφονται στον Ο.Ε.Υ. και ενδεικτικά είναι οι κάτωθι:  

Καταγραφή αιτημάτων από 01/01/2019 με το σύστημα clicknSpot, παραπόνων και προτάσεων των 

πολιτών που υποβλήθηκαν με κάθε μέσο (τηλεφωνικά, προσωπικά, γραπτά ή ψηφιακά) σχετικά με 



23 

τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής και μερίμνησε για την ικανοποίησή τους, 
μέσω των αρμοδίων δημοτικών υπηρεσιών (Τεχνικής Υπηρεσίας, Πρασίνου, Η/Μ Εφαρμογών 

κ.λ.π.). Το σύνολο των γραπτών αιτημάτων που υποβλήθηκαν στο clicknSpot από 1-1-2019 μέχρι 
31-12-2019 ανήλθε στα 2.808 εκ των οποίων υλοποιήθηκαν  2.152 αιτήματα. Να επισημάνουμε 
ότι, το χρονικό διάστημα από 01-09-2019 μέχρι και 31-12-2019, επί Δημαρχιακής θητείας του κου 

Αλέξανδρου Χρυσάφη, υποβλήθηκαν συνολικά 1.556 αιτήματα στο clicknSpot (1.167 

διεκπεραιώθηκαν και 389 εκκρεμούσαν μέχρι 31-12-2019) εκ των οποίων τα 1.285 καταγράφηκαν 

μέσω του γραφείου Καθημερινότητας  και τα 271 καταχωρήθηκαν στο clicknSpot απ ευθείας από 

τους δημότες.  

Το γραφείο λειτούργησε σε 24ωρη βάση επικοινωνίας με τους δημότες, κάνοντας χρήση των 
σύγχρονων τεχνικών μέσων (Η/Υ, e-mail, Fax, τηλέφωνο, μαγνητική καταγραφή των μηνυμάτων 
κ.α)   

Μετά τη συλλογή και καταγραφή των αιτημάτων και παραπόνων των πολιτών στο σύστημα 

clicknSpot, η υπηρεσία διοχέτευσε τα αιτήματα αυτά στις αντίστοιχες δημοτικές υπηρεσίες και 
Οργανισμούς κατά λόγω αρμοδιότητας και παρακολούθησε την εξέλιξη ικανοποίησής τους.   

Μετά την ολοκλήρωση των θετικών ενεργειών ή ακόμη και επί αδυναμίας ικανοποίησης των 

αιτημάτων, ενημέρωσε (σε μεγάλο βαθμό) σχετικά με το αίτημα, τους αιτούντες πολίτες.  

Δημιουργήθηκε αρχείο επικοινωνίας με τους πολίτες και εξήγαγε στατιστικά στοιχεία παραπόνων, 

αιτημάτων και υποδείξεων καθώς και θεραπείας των αιτημάτων,  σύμφωνα με τα οποία 

ενημερώθηκε ο κ. Δήμαρχος, και οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι των αντίστοιχων υπηρεσιών.    

Διασφαλίστηκε η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με το γραφείο σε 24ωρη βάση, σε άτομα που 

είχαν έκτακτη ανάγκη και χρειαζόταν υποστήριξη από τις κοινωνικές δομές του Δήμου και έγιναν 

οι σχετικές ενέργειες για την παροχή της ανάλογης συνδρομής καθώς επίσης και σε περιπτώσεις 
ακραίων καιρικών φαινομένων (χιονοπτώσεις κ.α.) στην πόλη των Σερρών και στην ευρύτερη 

περιοχή. 

Εξυπηρετήθηκαν καθημερινά δημότες για υπηρεσίες που αφορούσαν,  τη βεβαίωση του γνησίου 

υπογραφής, ακόμη και με κατ οίκον εξυπηρέτηση, από δημοτικούς υπαλλήλους ως “δημοτικοί 

ανταποκριτές” σε ανήμπορα άτομα, για επικύρωση αντιγράφων πολιτών, φυσικής παρουσίας 
δημοτών για συντάξεις εξωτερικού καθώς και εξυπηρέτηση των δημοτών σε θέματα που 

αφορούσαν τον ΕΦΚΑ – Αγροτών - Ο.Γ.Α. και τον ΟΠΕΚΑ για τη δημιουργία φακέλων 

χορήγησης Επιδομάτων Αλληλεγγύης Ανασφαλίστων Υπερηλίκων δημοτών της πόλης των Σερρών  

κατά το έτος 2019. 

      Επίσης το Γραφείο “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ”, συνεργάστηκε με όλες τις δημοτικές υπηρεσίες 
(Καθαριότητας/Ανακύκλωσης, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομία κλπ) και διάφορους 
Δημόσιους φορείς της πόλης των Σερρών όπως Αστυνομική Δ/νση Σερρών, Γ.Ν. Νοσοκομείο 

Σερρών (κυρίως με το Τμήμα της Πρόνοιας και τους Κοινωνικούς Λειτουργούς κυρίως για θέματα 

Αγροτών), Πρόνοιας (Τμήμα ΟΠΕΚΑ), Δ.Ε.Υ.Α.Σερρών, Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., Τεχνικής Υπηρεσίας 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κ.λ.π., για τη συντονισμένη αντιμετώπιση όλων των σχετικών 

θεμάτων που αφορούσαν την καθημερινότητα του πολίτη και την από κοινού βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των δημοτών.   

   Τέλος να επισημάνουμε ότι κατά το έτος 2019 αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι του Γραφείου 

Καθημερινότητας επί Δημαρχιακής θητείας κ. Πέτρου Αγγελίδη ήταν οι κ.κ.: Καδής Γεώργιος (από 

1-1-2019 μέχρι 22-03-2019) και η κα Αρβανίτη Αγιαννίδου Σταυρούλα (από 22-03-2019 μέχρι και 
31-08-2019) και επί Δημαρχιακής θητείας κου Αλέξανδρου Χρυσάφη, Αντιδήμαρχος 
Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής ήταν ο κ. Δινάκης Κωνσταντίνος (από 02/09/2019 μέχρι και 
31-12-2019). 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

1. ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 

 

Το Τμήμα κατά το έτος 2019 διεκπεραίωσε και κατηύθυνε το σύνολο των διοικητικών υποθέσεων 

του Δήμου οι οποίες συνίστανται: 

Στην έκδοση εγκυκλίων διαταγών και στην παροχή οδηγιών προς τις υπηρεσίες του Δήμου και τα 

Νομικά του Πρόσωπα. 

Στην επιμέλεια και παρακολούθηση της ορθής ενημέρωσης και αρχειοθέτησης των 

κωδικοποιημένων εγκυκλίων. 

Στην έκδοση διοικητικών πράξεων, αποφάσεων και πιστοποιητικών για την έκδοση ή χορήγηση 

των οποίων δεν είχε αρμοδιότητα άλλη υπηρεσία του Δήμου. 

Στη σύνταξη της γενικής αλληλογραφίας του Δήμου. 

Στη συγκρότηση διαφόρων Επιτροπών.  

Την διαβίβαση όλων των εγκριτικών αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής 
Επιτροπής προς τα αρμόδια τμήματα του Δήμου Σερρών. 

Στη έκδοση όλων των αποφάσεων κατανομής πιστώσεων στο Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός 
Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών», στο Ν.Π. με την 

επωνυμία <Κ.Ε.ΔΗ.Σ.> καθώς και του Ν.Π. με την επωνυμία <ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ> (Επιτροπές-
αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ.-επιχορηγήσεις) 

Στη συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου για θέματα διαχείρισης του Νομικού 

Προσώπου με την επωνυμία «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής, Κοινωνικής Πολιτικής και 
Αθλητισμού Δήμου Σερρών» 

Στη σύνταξη εισηγήσεων προς το Δημοτικό συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή σχετικά με: 

θέματα επιχορηγήσεων του Ν.Π., ορισμό μελών σε Επιτροπές και Διοικητικά Συμβούλια, έγκριση 

καταβολής εξόδων μετακίνησης όλων των  αιρετών. 

Στη στήριξη των δημοτικών επιχειρήσεων από διοικητικής απόψεως. 

Στην ανάληψη όλων των διεργασιών έως και την υπογραφή των κάτωθι  προγραμματικών 

συμβάσεων: 

Προγραμματική σύμβαση με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών για Υπηρεσίες 
Βιβλιοθήκης & Πληροφόρησης. 

Στην ανάληψη όλων των διεργασιών έως και την υπογραφή της κάτωθι σύμβασης, «Σύμβαση 

παροχής της υπηρεσίας «Ιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας    από Ε.Ξ.Υ.Π.Π.  στο Δήμο 

Σερρών για το χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι από 14-11-

2019 έως 13-11-2020». 

Σύνταξη και υποβολή λίστας υπόχρεων έτους διαχείρισης 2018 προς το τμήμα ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ 

του Υπουργείου Οικονομικών και έγκαιρη ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων (υπαλλήλων του 

Δήμου Σερρών και των αιρετών) προκειμένου να υποβάλουν τις δηλώσεις Περιουσιακής του 

κατάστασης στο έτος 2019  (ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ). 
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Φρόντισε για την καθαριότητα και φρούρηση του Δημοτικού Καταστήματος και για τη στέγαση 

των υπηρεσιών του Δήμου. 

 Διεκπεραίωση θέματα γενικής διοικητικής φύσης. 

Προεργασία και διενέργεια των Ευρωεκλογών, των Αυτοδιοικητικών και Περιφερειακών εκλογών 

του Μαΐου του έτους 2019.  Συνεργασία με διάφορες δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και με όλες της 
υπηρεσίες και υπαλλήλους του Δήμου Σερρών για τον σκοπό αυτό και την εύρυθμη διεξαγωγή της 
όλης διεργασίας και την σωστή διεκπεραίωση αυτών (Υπουργείο Εσωτερικών- Πρωτοδικείο 

Σερρών- Περιφερειακή ενότητα Σερρών- Αστυνομία Σερρών  κ.λ.π. ). 

Ορκωμοσία της Νέας Δημοτικής Αρχής θητείας 2019-2023- καταστάσεις όλης της Δημοτικής 
Αρχής του Δήμου Σερρών  με πλήρη στοιχεία τους  (συνολικά 160 μέλη αιρετών όλης της 
Δημοτικής Αρχής). Έκδοση βεβαιώσεων και χορήγηση σε αιρετούς για την εν λόγω ιδιότητά τους 

Διάφορες αποφάσεις Δημάρχου (περί χρηματοδότησης Νομικών Προσώπων – επιτροπές 
υπαλλήλων  όλων των τμημάτων του Δήμου,  Ορισμός Νέων Αντιδημάρχων, Πειθαρχικά 

υπαλλήλων του Δήμου Σερρών κ.λ.π. ).  

Εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την σύσταση των νέων Διοικητικών Συμβουλίων 

όλων των Νομικών Προσώπων του Δήμου Σερρών, Συμπαραστάτη του δημότη, Δημοτική 

Επιτροπή Παιδείας, Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης  κ.λ.π.. 

Διεξαγωγή των Εθνικών –Βουλευτικών εκλογών της 7
ης

 Ιουλίου 2019. (Εύρεση εκλογικών 

τμημάτων-τοποθέτηση υπαλλήλων του Δήμου, συνδέσμους-παρακολούθηση αυτών για την 

εύρυθμη διεξαγωγή τους και αποστολή τηλεγραφημάτων των αποτελεσμάτων ). 

Την περισυλλογή των εισηγήσεων όλων των τμημάτων του Δήμου για την Λογοδοσία 

πεπραγμένων του Δήμου Σερρών του έτους 2018, για την Λογοδοσία έτους 2019.  

 

2. ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Κατά την  διάρκεια του έτους 2019 το  Τμήμα Προσωπικού προέβηκε στις παρακάτω ενέργειες: 

 

Για την σύνταξη του απολογισμού του Δήμου Σερρών για το έτος 2019 σας υποβάλλουμε έκθεση πεπραγμένων 

του Τμήματος Προσωπικού του Δήμου μας : 

 

Στη διεκπεραίωση όλων των σχετικών διαδικασιών (μεταξύ των άλλων και ηλεκτρονική αναγγελία 

πρόσληψης σε ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ και ηλεκτρονική αναγγελία απόλυσης στον ΟΑΕΔ) για την 
πρόσληψη (6) υδρονομέων άρδευσης με σύμβαση ορισμένου χρόνου για την διανομή αρδευτικού 

νερού στις δημοτικές ενότητες Λευκώνα, Καπ. Μητρουσίου, Ορεινής και Α. Βροντούς. 

Στη διεκπεραίωση όλων των σχετικών διαδικασιών (μεταξύ των άλλων και ηλεκτρονική αναγγελία 

πρόσληψης σε ΟΑΕΔ και ΣΕΠΕ, ηλεκτρονική αναγγελία απόλυσης στον ΟΑΕΔ, αποστολή 

πινάκων στο ΑΣΕΠ) για την πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή 

πρόσκαιρων αναγκών κατά το άρθρο 14-2 περ. ιε του Ν.2190/1994  (πρόσληψη προσωπικού για 

χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών) συνολικά σαράντα πέντε (45) εργαζομένων. 

Στη διεκπεραίωση όλων των σχετικών διαδικασιών (μεταξύ των οποίων και οι παρατάσεις απασχό-

λησης στην ΕΡΓΑΝΗ) για την απασχόληση ανέργων στο πλαίσιο της πράξης «προώθησης της 
απασχόλησης μέσω του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα» στο Δήμο μας με πλήρη 

απασχόληση με την αρίθ. 8/2018 Δημόσια Πρόσκληση του Υπουργείου Εργασίας (ΟΑΕΔ) 



26 

συνολικά εκατόν είκοσι πέντε (125) εργαζομένων, η οποία συνεχίζεται και στο έτος 2019. Τη 

διαχείριση των παρουσιών, απουσιών και αδειών (γονικών, κανονικών, ασθενείας) όλων των 

παραπάνω εργαζομένων καθώς και την τοποθέτησή τους στις υπηρεσίες του Δήμου μας. 

Στη διεκπεραίωση όλων των σχετικών διαδικασιών για την απασχόληση, στο πλαίσιο της εφαρμο-

γής του θεσμού της παροχής κοινωφελούς εργασίας (μετατροπή χρηματικής ποινής) που 

συμμετέχει ο Δήμος Σερρών  (ΚΥΑ 97241 οικ./2014 - ΦΕΚ 165/23.01.2015 τεύχος Β΄),  συνολικά 

εννέα ( 9 ) ατόμων. 

Στην ανανέωση όλων των συμβάσεων της ΣΟΧ 02/2017 του προσωπικού ορισμένου χρόνου,  για 

την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ» 

Στην ανανέωση όλων των συμβάσεων της ΣΟΧ 03/2017 του προσωπικού ορισμένου χρόνου,  για 

την υλοποίηση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ» 

Στην  ανανέωση όλων των συμβάσεων της ΣΟΧ 01/2017 του προσωπικού ορισμένου χρόνου,  για 

την υλοποίηση της πράξης «Δομή  Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό 

Φαρμακείο Δήμου Σερρών». 

Στη διεκπεραίωση όλων των σχετικών διαδικασιών για την ανανέωση των συμβάσεων 
υφιστάμενου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά 

τεσσάρων (4) ατόμων (ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, ενός (1) ατόμου 

ειδικότητας ΠΕ Ψυχολόγων, ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Κοινωνιολόγων / Κοινωνικής 
Πολιτικής και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Νομικών ), που απασχολείται, με δικαίωμα 

ανανέωσης στο πλαίσιο  προγράμματος λειτουργίας του «Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών»  με κωδικό ΟΠΣ 5000543 στον άξονα προτεραιότητας 
«Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 19-12-2018 έως 18-12-

2020, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής της ως συμβάσεως αορίστου χρόνου παρ. 3 

άρθρο 21 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/1994). 

Στην ανανέωση όλων των συμβάσεων της ανακοίνωσης ΣΟΧ 03/2018 για  την για την υλοποίηση του 

ευρωπαϊκού προγράμματος πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου,  για την υλοποίηση της 
πράξης «Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή – Cultural Dipole» στο πλαίσιο του  

Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020. 

Στην ανανέωση όλων των συμβάσεων της ανακοίνωσης  ΣΟΧ 03/2018 για  την για την υλοποίηση 

του ευρωπαϊκού προγράμματος πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου,  για την υλοποίηση της 
πράξης «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων - Green Crew», στο πλαίσιο του 

προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020 (INTERREG V-A). 

Συμμετοχή του Δήμου μας στην προκήρυξη 3Κ/2018 για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού 

δέκα (10) υπαλλήλων του κλάδου ΥΕ για υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.   

Αποστολή πίνακα κενών θέσεων στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τον διορισμό 

διακριθέντων αθλητών. 

Ηλεκτρονική αποστολή αιτημάτων για την μεταφορά απασχολούμενων υπαλλήλων της ΕΒΖ ΑΕ 

στον Δήμο μας σε εφαρμογή του άρθρου 23 του ν. 4587/2018. 

Στην αναγνώριση προϋπηρεσίας που έχουν στο δημοσίου τομέα (παραλαβή αιτήσεων – 

δικαιολογητικών, έλεγχος πληρότητας, επικαιροποίηση δικαιολογητικών, διαβίβαση στο 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο). 

Στη διεκπεραίωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής στο Σ.Ε.Π.Ε-Τμήμα Κοιν. 

Επιθεώρησης Σερρών του Ετήσιου Πίνακα Προσωπικού όλων των υπαλλήλων ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ του 

Δήμου μας. 
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Στη διεκπεραίωση της διαδικασίας επικαιροποίησης των προσωπικών μητρώων όλων των 

υπαλλήλων αναφορικά με τον έλεγχο νομιμότητας πτυχίων, πιστοποιητικών και λοιπών στοιχείων 

του προσωπικού τους μητρώου, κατόπιν του αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.34/42/οικ.33906/16-12-2013 εγγράφου 

του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλ/κής Διακυβέρνησης και του ν. 4305/2014 (Α' 

237). 

Στη διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για την ενημέρωση των στοιχείων του προσωπικού 
τακτικού, αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου, ειδικών συνεργατών, ορισμένου χρόνου, πρακτική 

κλπ στο Μητρώο καταγραφής Μισθοδοτούμενων του Ελληνικού Δημοσίου. 

Στην τήρηση ηλεκτρονικού φακέλου των υπαλλήλων στο πρόγραμμα HRMS και την καταχώριση 

στοιχείων όπως πτυχία, ξένες γλώσσες, σεμινάρια, συνέδρια κλπ. 

Στη διεκπεραίωση της διαδικασίας για την παραίτηση (7) μονίμων και (3) ΙΔΑΧ υπαλλήλων του 

Δήμου λόγω συνταξιοδότησης. 

Στην διεκπεραίωση της διαδικασίας για τη μετάταξη τεσσάρων (4) υπαλλήλων του Δήμου σε 

ανώτερο κλάδο και (3) τριών υπαλλήλων σε άλλη υπηρεσία. 

Στη διεκπεραίωση της διαδικασίας για την εσωτερική μετακίνηση είκοσι έξι (26) υπαλλήλων σε 

άλλα τμήματα του Δήμου. 

Στη διεκπεραίωση της διαδικασίας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή έντεκα (11) 

υπαλλήλων του Δήμου. 

Στη σύνταξη εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την καταβολή αποζημίωσης λόγω 

συνταξιοδότησης υπαλλήλων ΙΔΑΧ. 

Στη σύνταξη έκθεσης απόψεων του Δήμου προς τα Διοικητικά Δικαστήρια – Νομική Υπηρεσία 

μας,  για θέματα που αφορούν δικαστική διαμάχη υπαλλήλων με το Δήμο μας. 

Στη διεκπεραίωση της διαδικασίας για τον Προγραμματισμό Προσλήψεων  έκτακτου 

προσωπικού έτους 2019. 

Την συγκέντρωση και αποστολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης έτους 2019 στον Γενικό 

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης των υπαλλήλων μας του Τμήματος Πολεοδομίας. 

Την συγκέντρωση και αποστολή υπεύθυνων δηλώσεων Ν.1256/1982 στο ελεγκτικό συνέδριο, 

Υπηρεσία Επιτρόπου. 

Στη συγκέντρωση υπεύθυνων δηλώσεων για την επιλογή ωραρίου εργασίας. 

Στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών ποινικού μητρώου, και πιστοποιητικών 

οικογενειακής κατάστασης. 

Στη διεκπεραίωση της διαδικασίας πρακτικής άσκησης δεκαοχτώ (18) σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. 
Σερρών. 

Στη διεκπεραίωση της διαδικασίας πρακτικής άσκησης τεσσάρων (4) μαθητών των ΕΠΑ.Σ 

Μαθητείας ΟΑΕΔ. 

Στη διεκπεραίωση της διαδικασίας πρακτικής άσκησης τεσσάρων (4) μαθητών των ΕΠΑ.Λ. 

Στη διεκπεραίωση της διαδικασίας πρακτικής άσκησης ενός (1) μαθητή των ΙΕΚ. 

Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δήμου, συγκρότηση 

συνεργείων και κατανομή ωρών εργασίας. 

Στην διεκπεραίωση διαδικασίας σύνταξης πίνακα ενόρκων και πραγματογνωμόνων προς την 

εισαγγελία. 
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Στην κατάρτιση του πίνακα κατάστασης του άρθρου 90 του Ν.3584/2007 των υπαλλήλων του 

Δήμου Σερρών.  

Στην αρχειοθέτηση και φύλαξη όλων των εγκυκλίων και την έκδοση εγκυκλίων διαταγών και στην 

παροχή οδηγιών προς τους υπαλλήλους του Δήμου. 

Στην καταχώρηση και έκδοση όλων των αδειών του προσωπικού του Δήμου (κανονικών, 

αναρρωτικών, ειδικών κλπ). 

Στην έγκριση συμμετοχής (23) υπαλλήλων σε σεμινάρια. 

Στην διεκπεραίωση εντολών μετακίνησης εκτός και εντός έδρας υπαλλήλων και την έγκριση 

καταβολής εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων. 

Στην αποστολή απογραφικών δελτίων ΤΑΔΚΥ. 

Στην διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για έγκριση αποστολής παιδιών προσωπικού ΙΔΑΧ του 

Δήμου μας σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις έτους 2019. 

Στην έναρξη της διαδικασίας για την αλλαγή αντικειμένου (2) δύο ατόμων. 

Στην έκδοση πενήντα εννέα (59) πιστοποιητικών υπηρεσιακών μεταβολών κλπ βεβαιώσεων 

υπαλλήλων. 

Στην έκδοση αποφάσεων περικοπής αποδοχών λόγω απεργίας και λόγω αναρρωτικής αδείας. 

Στην έκδοση αποφάσεων Δημάρχου για ανάθεση καθηκόντων υπαλλήλων, ορισμός υπαλλήλων 

τήρησης πρακτικών, επικύρωσης αντιγράφων, αναγνώρισης μεταπτυχιακών και διδακτορικών 

σπουδών. 

Στη διαδικασία δημιουργίας ψηφιακού οργανογράμματος στα πλαίσια της κινητικότητας και 
καταχώρηση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας.   

Στην ολοκλήρωση ηλεκτρονικών εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2019. 

Στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων. 

Εισηγήσεις στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο θεμάτων που αφορούν το προσωπικό του Δήμου.  

 

3. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΩΝ - ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟΥ 

 

Δημοτολόγια – Ιθαγένεια – Μητρώα Αρρένων – Στρατολογία – Εκλογικά 

 

Κατά το έτος 2019 από το Γραφείο: 

Εκδόθηκαν πιστοποιητικά κάθε τύπου  (Οικογ/κής κατ/σης, γεννήσεως, στρατολογίας, εγγυτέρων 

συγγενών κλπ.) και βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας. 

Παραλήφθηκαν και διεκπεραιώθηκαν έγγραφα και αιτήσεις Κ.Ε.Π. 

Παραλήφθηκαν και διεκπεραιώθηκαν έγγραφα και αιτήσεις αυτεπάγγελτης αναζήτησης. 

Καταχωρήθηκαν στα Δημοτολόγια νέες οικογενειακές μερίδες. 

Καταχωρήθηκαν νεογέννητα τέκνα δημοτών μας. 

Εγγραφές αδήλωτων στα Μητρώα Αρρένων. 
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Έγιναν προσθήκες κυρίων ονομάτων στα Μητρώα Αρρένων για αγόρια και στα Δημοτολόγια για 

κορίτσια δημοτών μας. 

Διαγράφηκαν σαν αποβιώσαντες από τα Μητρώα Αρρένων και από τα Δημοτολόγια. 

Έγιναν προσθήκες ημερομηνίας γεννήσεως. 

Έγιναν διορθώσεις επωνύμου, μητρωνύμου, πατρωνύμου, κυρίων ονομάτων των δημοτών μας 
(Δημοτολόγια – Μητρώο Αρρένων). 

Αλλαγή επωνύμου. 

Αλλαγή στοιχείων λόγω αναγνώρισης – υιοθεσίας για τέκνα δημοτών μας. 

Διαγράφησαν λόγω απώλειας ιθαγένειας. 

Σύμφωνα Συμβίωσης δημοτών μας. 

Γνησιότητα πιστοποιητικών. 

Σε Συνεργασία με την Στρατολογική Υπηρεσία Κεντρικής Μακεδονίας αναζητήθηκαν  δημότες μας 
που αναζητούνταν  ως ανυπότακτοι ή ως στρατεύσιμοι . 

Καταρτίστηκε το ετήσιο Μητρώο Αρρένων του Δήμου Σερρών και  Δημοτικών Διαμερισμάτων 

από αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2019. 

Καταρτίστηκε ο στρατολογικός πίνακας στρατεύσιμων και  των 6 Δημοτικών Διαμερισμάτων, που 

γεννήθηκαν το έτος 2004 τα οποία στη συνέχεια υπεβλήθησαν στην Περιφέρεια. 

Έγιναν νέες πολιτογραφήσεις. 

Στάλθηκαν πιστοποιητικά γεννήσεως για εγγραφή παιδιών δημοτών μας σε όλες της βαθμίδες της 
εκπαίδευσης. 

Καταρτίστηκαν και κοινοποιήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών οι Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ 

αναθεωρήσεις εκλογικών καταλόγων έτους 2019 με όλες τις διορθώσεις, διαγραφές λόγω θανάτου, 

διαγραφές λόγω απώλειας ιθαγένειας και εκκαθάριση των διπλοεγγραφών από κάθε αναθεώρηση. 

Για όλα τα παραπάνω έγιναν οι ανάλογες αποφάσεις και κοινοποιήσεις. 

Το Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Σερρών κατά το έτος 2019 καταχώρησε συνολικά: 

540 Γεννήσεις,  282 Γάμους,  553 Θανάτους,  454 Εκθέσεις και 35 Σύμφωνa Συμβίωσης  

Συνολικά  1864 Ληξιαρχικές Πράξεις. 

Παρέλαβε και διεκπεραίωσε 438  έγγραφα διαφόρων υπηρεσιών. 

Παρέλαβε 6.981 αιτήσεις δημοτών, ΚΕΠ κ.λ.π. ( αυτεπάγγελτες αναζητήσεις) και εξέδωσε 50.000 

περίπου αντίγραφα και αποσπάσματα Ληξιαρχικών πράξεων. 

Εξέδωσε  286 άδειες πολιτικών γάμων. 

Τέλεσε 128  πολιτικούς γάμους. 

Εξέδωσε 553  άδειες ταφής. 

Καταχώρησε 800  ονομαστικές βαπτίσεις. 

Έστειλε περίπου 553 δελτία αστυνομικών ταυτοτήτων αποβιωσάντων για καταστροφή στα αρμόδια 

αστυνομικά τμήματα. 

Υποβλήθηκαν περίπου 250 δηλώσεις του Ν. 1599/86 που αφορούν ονοματοδοσίες, δημοτικότητα 

κ.λ.π. 
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Καταχώρησε περίπου 150 δικαστικές αποφάσεις που αφορούν διαζύγια, διορθώσεις, υιοθεσίες, 
προσβολή πατρότητας, κ.λ.π. 

Καταχώρησε περίπου 40 συμβολαιογραφικές πράξεις ( αναγνωρίσεις εκθέσεις αναγνωρίσεων). 

Καταχώρησε περίπου 20 αλλαγές με απόφαση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 

Καταχώρησε επίσης αποκτήσεις Ελληνικής Ιθαγένια, αλλαγές θρησκεύματος, φθογγολογικές 
διορθώσεις, διορθώσεις κατόπιν Εισαγγελικής άδειας, διορθώσεις κατόπιν Δικαστίκης αποφάσεως, 
διορθώσεις υπό Ληξιάρχου, αλλαγές επωνύμου κ.λ.π. 

                                                                                                                                                                                                            

4. ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΙΩΝ 

 

Το τμήμα πρωτοκόλλου κατά το έτος 2019 είχε: 

Εισερχόμενα έγγραφα  σύνολο:  40458 

Εξερχόμενα έγγραφα σύνολο: 9414 

 

5. ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά το έτος 2019 στις 21 Συνεδριάσεις του, υπό την προεδρεία των κκ  

Γαλάνη Στεργίου και Κατιρτζόγλου Βασιλείου από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα εκλογής του, 

και εξής, συζήτησε συνολικά 871 θέματα εκ των οποίων τα 23 εκτός ημερήσιας διάταξης και έλαβε 
871 αποφάσεις. 

Προκειμένου να συμβάλλουμε στην πληρέστερη ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων 

διαβιβάζουμε στα μέλη του Δ.Σ. με e-mail τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τις εισηγήσεις 
αυτών ,σύμφωνα και με την παράγραφο 11,του άρθρου 3, του Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

Από τις 871 αποφάσεις που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, ορισμένες παρουσίασαν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον και αξίζει να τις αναφέρουμε ,τονίζοντας έτσι το στίγμα και τη φιλοσοφία της 
Δημοτικής Αρχής. 

Έτσι το Δ.Σ. στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του: 

 

Ενέκρινε τη του Δήμου Σερρών στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. από την 23η έως την 24η Ιανουαρίου 
2019 στη Θεσσαλονίκη και ορισμός εκπροσώπων του.  

 Ενέκρινε την ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του  υπάρχοντος 
προσωπικού από 15-06-2019 έως 31-03-2020 για την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης 
δράσης ¨Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. ¨Κεντρική 
Μακεδονία 2014-2020¨. 

 Ενέκρινε την σύναψης προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π. Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία 
¨Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης¨ (ΕΚΕΤΑ), εποπτευόμενο από το Υπουργείο 
Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, για τη συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Wi-Fi4EU.    

 Ενέκρινε το προγράμματο τουριστικής προβολής ¨Marketing plan¨ του Δήμου Σερρών, έτους 2019. 

 Ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις τουρισμού στο εξωτερικό κατά το έτος 
2019. 



31 

Ενέκρινε Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Εργασιών των έργων:    

     α) 1
ου

 ΑΠΕ  ¨Εργασίες  ανακαίνισης  και  συντήρησης  χώρων  Δημαχείου Σερρών¨,   

      β) 1
ου

 ΑΠΕ  και 1ου
 ΠΚΤΜΝΕ  ¨Επέκταση  δικτύου  πεζόδρομων  πόλης Σερρών έτους   

          2017¨   και 

     γ) 2
ου

  ΑΠΕ  (Τακτοποιητικού)  ¨Συντήρηση   οδικού   δικτύου   Δήμου Σερρών έτους   

         2018¨.                            

Ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών σε ημερίδα για ¨ΝΕΡΟ και ΛΥΜΑΤΑ¨ με τη 

συμμετοχή ΟΒΥΕ και ΔΕΥΑ από τις 15 έως τις 17 Φεβρουαρίου 2019 στην Αθήνα. 

Ενέκρινε τη συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 6η εκδήλωση του έργου ¨Ευρωπαϊκές Δεκαετίες¨ 
(European decades) που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ¨Ευρώπη για τους 
πολίτες¨ στη Μαδρίτη, από τις 6 έως τις 8 Μαρτίου 2019.  

Ενέκρινε την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Σερρών, της Αστικής μή 

Κερδοσκοπικής Εταιρείας ¨ECO CITY¨, του εργαστηρίου μετάδοσης θερμότητας και 
περιβαλλοντικής μηχανικής του ΑΠΘ και του τμήματος διοίκησης συστημάτων εφοδιασμού του 

ΤΕΙ Κεντρ. Μακεδονίας, για την κυκλική οικονομία. 

Ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών στο δίκτυο δημιουργικών πόλεων της UNESCO με θέμα 
τη γαστρονομία. 

Ενέκρινε την τροποποίηση του ύψους των τελών κοιμητηρίων που επιβλήθηκαν με την υπ’ αριθμ. 
415/2016 ΑΔΣ. 

Ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή υποστήριξης από τη 
Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την Τ.Υ. του Δήμου Ηράκλειας για το έργο ¨Ανόρυξη και αξιοποίηση 
γεωτρήσεων ύδρευσης στην Τ.Κ. Βαλτερού και στην Τ.Κ. Παλαιοκάστρου του Δήμου Ηράκλειας 
Π.Ε. Σερρών¨. 

Αποδέχτηκε τη χρηματοδότησης ποσού 507.780,00 € από το Υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού – Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την πράξη ¨Προμήθεια - εγκατάσταση 
προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα στίβου Δημοτικού Σταδίου Σερρών¨. 

Ενέκρινε την συνδιοργάνωση Πανελληνίου Συνεδρίου Δικηγορικών Συλλόγων από 19 έως και 22 
Απριλίου 2019 με τίτλο ¨ΔΙΚΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ¨. 

Ενέκρινε την πραγματοποίησης διοργάνωσης στα πλαίσια φιλοξενίας αντιπροσωπείας του Δήμου 

Αγίας Νάπας Κύπρου, κατά το μήνα Απρίλιο 2019. 

Ενέκρινε την πρόσληψη υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών για το έτος 2020. 

Αποδέχτηκε τη χρηματοδότηση ποσού 249.000,00 € από το Πρόγραμμα ”ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” για 

την πράξη με τίτλο ¨Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών στο 

Δήμο Σερρών¨. 

Ενέκρινε τη χορήγηση άδειας τοποθέτησης τριών (3) προτομών στην πλατεία ¨ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 
ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1974¨ 

Ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου στο 15
ο
 Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Προσχολικής 

Αγωγής και Εκπαίδευσης που θα πραγματοποιηθεί στην Καλαμπάκα από τις 29 έως 31 Μαρτίου 

2019.  

Ενέκρινε συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην Παγκόσμια Εκστρατεία της WWF (Η ΩΡΑ ΤΗΣ 

ΓΗΣ) για το έτος 2019. 

Ενέκρινε συμμετοχή του Δήμου Σερρών στην Παγκόσμια Εθελοντική Καμπάνια Let’s do it Greece 

2019. 
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Ενέκρινε τη διοργάνωσης του 4ου Διεθνούς Φόρουμ Πολιτιστικής Δημιουργίας “Η Άρπα του 

Αιόλου”. 

Ενέκρινε την απασχόληση εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση αναγκών 

ανταποδοτικού χαρακτήρα.  

Αποδέχτηκε τη χρηματοδότηση ποσού 998.000,00 € για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: 

¨Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικών κτηρίων στο Δήμο Σερρών¨ στο πλαίσιο του ΕΠ Κεντρική 

Μακεδονία 2014-2020. 

Αποδέχτηκε τη χρηματοδότηση ποσού 1.700.000,00 € για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: 

¨Έργα αστικής αναζωογόνησης Δήμου Σερρών (φάση 1)¨, στο πλαίσιο του ΕΠ Κεντρική 

Μακεδονία 2014-2020.     

Ενέκρινε την αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης ¨Λειτουργία 

Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Σερρών¨ στο πλαίσιο 

του ΕΠ Κεντρική Μακεδονία 2014-2020, σε συνέχεια της παράτασης λειτουργίας των Κέντρων 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας.  

Ενέκρινε την 2
η
 τροποποίηση της πράξης ¨Δημιουργία πολιτιστικού διπόλου στη διασυνοριακή 

περιοχή με ακρωνύμιο Cultural Dipole.  

Ενέκρινε την εκμίσθωση δια δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αριθμ. 1354 αγροτεμαχίου του 

αγροκτήματος Χριστός.  

Εξέτασε την πρόταση περί συνεργασίας με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος με θέμα 

¨Οργάνωση από κοινού τρόπου ανάδειξης των ιστορικών σημείων παρουσίας, των Ελλήνων 

Ισραηλιτών  κατοίκων των Σερρών.  

Ενέκρινε τον Απολογισμό ΕΣΕΠΕ Δήμου Σερρών έτους 2018. 

Ενέκρινε τον Απολογισμό ΕΣΕΔΕ Δήμου Σερρών έτους 2018. 

Αποδέχτηκε τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: ¨Δημιουργία χαρτών 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Κοινωνικό GIS) Δήμου Σερρών¨ στο πλαίσιο του ΕΠ Κεντρική 

Μακεδονία 2014-2020. 

Αποδέχτηκε τη χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου: ¨Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου 

ΦΟΠ στους οικισμούς Αγ. Ραφαήλ και Φλωρίνης Δήμου Σερρών¨, στο πλαίσιο του προγράμματος 
δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Καθόρισε τον αριθμό μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(Μεταλυκειακό Έτος Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για 

απασχόληση στο Δήμο Σερρών κατά το σχολικό έτος 2019-2020.   

Αποδέχτηκε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ” II για την πράξη με τίτλο 

“Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δήμου Σερρών και κάλυψη επιπλέον ποσού από ίδιους 
πόρους”. 

Ενέκρινε τη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ¨Διαχείριση ογκωδών και 
αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους ογκωδών του Δήμου 

Σερρών για τα έτη 2019-2020¨. 

Ενέκρινε τη χρονική παράτασης της αρ. πρωτ. 7713/2019 σύμβασης για την προμήθεια 

μηχανήματος θρυμματισμού φυτικού ιστού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: ¨Πράσινες θέσεις 
εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων – Green Crew¨ του προγράμματος διασυνοριακής 
συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.   

Ενέκρινε την εκπόνηση της μελέτης: ¨Ενεργητική πυροπροστασία σχολικών κτηρίων του Δήμου 

Σερρών¨. 
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Ενέκρινε την επέκταση - συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π. 

Ενέκρινε τη δέσμευση και συμμετοχή της ανώτατης διοίκησης στην προστασία των προσωπικών 

δεδομένων και την έγκριση διαδικασιών και πολιτικών του Δήμου Σερρών για την Εφαρμογή και 
Εναρμόνιση με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

679/2016 (GDPR).  

Ενέκρινε την τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2019. 

Ενέκρινε την υποβολής πρότασης με τίτλο: ¨Ενοποίηση δικτύου ποδηλατοδρόμων στον Δήμο 

Σερρών¨, στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία Άξονας προτεραιότητας ΑΞ04 ¨Υποστήριξη 

της μετάβασης προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίων του άνθρακα σε όλους τους 
τομείς¨.  

Αποδέχτηκε χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: ¨Ανάπτυξη και λειτουργία 

δικτύου εθελοντισμού υποστήριξης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού στον Δήμο Σερρών¨ στο 

πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020. 

Αποδέχτηκε χρηματοδότηση για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: “ Προμήθεια τεσσάρων 

ηλεκτροκίνητων τετράκυκλων οχημάτων,στο πλαίσιο του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
Άξονας προτεραιότητας ΑΞΟ4, Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς”. 

Ενέκρινε πρακτικού εκπροσώπων των πολιτικών κομμάτων που μετέχουν στις γενικές βουλευτικές 
εκλογές για καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο. 

Εξέδωσε ψήφισμα σε ένδειξη πένθους για τον θάνατο του τέως Δημάρχου Σερρών Ανδρέα 

Ανδρέου. 

Ενέκρινε το αναθεωρημένο 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¨.   

Ενέκρινε συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 84
η
 Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2019. 

 Ενέκρινε τη διοργάνωση του 2
ου

 Διεθνούς Φεστιβάλ Τέχνης και Παιδείας ¨Η Άρπα του Αιόλου¨ 

από 4 έως 6 Ιουλίου 2019.    

Ενέκρινε την έκτακτη επιχορήγηση του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. για το έτος 2019. 

Ενέκρινε την έκθεση εσόδων - εξόδων Δ΄ τριμήνου 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης - εκτέλεσης 
του προϋπολογισμού έτους 2018. 

Ενέκρινε την ταφή τιμής ένεκεν του τέως Δημάρχου Σερρών Ανδρέα Ανδρέου.                        

Αποδέχτηκε τη χρηματοδότηση ποσού 767.400,00 € από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στο 

πλαίσιο της απόφασης ¨Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ¨.   

Προέβη σε  λήψη απόφασης για την ανάληψη από το Δήμο Σερρών του κόστους λειτουργίας και 
συντήρησης των σχολικών μονάδων του 12

ου
 και 24

ου
 νηπιαγωγείων του Δήμου Σερρών μετά την 

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

Ενέκρινε την απ’ ευθείας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 24
ου

 νηπιαγωγείου του Δήμου 

Σερρών. 

Ενέκρινε 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¨. 
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Ενέκρινε τη συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο πρόγραμμα εκμάθησης Αγγλικών με τη μέθοδο 

της Linguaphone. 

Ενέκρινε την απασχόληση εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων 

αναγκών καθαριότητας του κυνοκομείου. 

Ενέκρινε τον  απολογισμό  και ισολογισμό του Δήμου Σερρών, για το οικονομικό έτος 2018. 

Ενέκρινε  τη συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Σερρών 

Ενέκρινε τηανανέωσης των συμβάσεων εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. του υπάρχοντος προσωπικού από 19-12-

2019 έως 18-12-2020 λόγω ένταξης της πράξης λειτουργίας του ¨Κέντρου Συμβουλευτικής 
Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας του Δήμου Σερρών¨ στο πλαίσιο του Ε.Π. Κεντρικής 
Μακεδονίας ¨Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της Φτώχειας¨. 

Ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών στην έκθεση GREEK PANORAMA από 15 έως 16 

Νοεμβρίου 2019 στο Ζάππειο Μέγαρο  στην Αθήνα. 

Ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου στην τέταρτη (4
η
) τεχνική συνάντηση των εταίρων του έργου 

«Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή - Cultural Dipole» που 

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-

2020. 

Ενέκρινε την καθιέρωση εργασίας του προσωπικού πολιτικής προστασίας σε βάρδιες σε 
εικοσιτετράωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες.  

Ενέκρινε τη  συμμετοχή του Δήμου Σερρών στη δράση με τίτλο «Ενίσχυση των υπηρεσιών 

διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα Ένταξης Μεταναστών της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία», Άξονας 
Προτεραιότητας ΑΞ09Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας - 

ΕΚΤ» 

Ενέκρινε το τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο για τον χαρακτηρισμό χώρου ¨Αμαξοστασίου - Αποθηκών 

και Πράσινου Σημείου¨ Δήμου Σερρών.   

Ενέκρινε την εκποίηση με τις διαδικασίες του πλειστηριασμού των ανεπιτήρητων παραγωγικών 

ζώων (βοοειδών-αιγοπροβάτων) που περιέρχονται στην ιδιοκτησία του Δήμου σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 4056/2012. 

Ενέκρινε την υποβολή πρότασης με τίτλο: “Εφαρμογές και σήμανση τουριστικών τοποσήμων και 
μνημείων” και με τίτλο “Ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών στο πλαίσιο του Ε.Π Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας. 

Ενέκρινε το 2
ου

 Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτηρίων Δήμου Σερρών 

έτους 2017¨.  

Ενέκρινε τον προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων, οικονομικού έτους 2020.  

Ενέκρινε την εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή για το έτος 2020 σε εφημερίδες και περιοδικά. 

Ενέκρινε την  τροποποίηση / αλλαγή του ύψους των τελών κοιμητηρίων που επιβλήθηκαν με την 

αρ. 415/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

Ενέκρινε την μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από αυτούς.  

Ενέκρινε την τελική έκθεσης αξιολόγησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σερρών 

2014-2019. 

Ενέκρινε την καθιέρωση 12ωρης εργασίας για την κάλυψη των αναγκών του τμήματος 

κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών. 
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Ενέκρινε την καθιέρωση εργασίας του προσωπικού καθαριότητας σε βάρδιες σε εικοσιτετράωρη 

βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες. 

Ενέκρινε τη μίσθωση με δημοπρασία τμήματος του υπ’ αρ. 71 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος 
Σερρών με σκοπό την ανάπτυξη δραστηριοτήτων πρωτογενούς  παραγωγής. 

Ενέκρινε τη διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ¨Καθαριότητα κτηρίων τοπικών και 
δημοτικών κοινοτήτων του Δήμου Σερρών έτους 2019-2020¨. 

Ενέκρινε τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος και αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2019 για το έργο ¨Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2019¨. 

Ενέκρινε το 2ο Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών 

έτους 2017¨.    

Ενέκρινε τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών στην 2
η
 Διακρατική συνάντηση στο πλαίσιο 

υλοποίησης της φάσης 1 του έργου Space4people που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Urbact 

III.  

Αποδέχτηκε όρων χρηματοδότησης ύψους 221.454,00 € για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο 

«Αισθητική, λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων μέσω Συστημά-

των Διαβαθμισμένης Συμπίεσης Υπόγειων κάδων», στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού 

Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου», Άξονας 
Προτεραιότητας 1 «Αστική Αναζωογόνηση 2018».  

Ενέκρινε την αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω 

της ΚΑΠ έτους 2019, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών 

της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ε.Σ.Ε.Π.Ε. και Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.) του Δήμου 

Σερρών.    

Ενέκρινε την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης με τίτλο «Επισκευή - συντήρηση 

εγκαταστάσεων και προμήθεια εξοπλισμού του Δημοτικού καταφυγίου αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς του Δήμου Σερρών», συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00 € στην πρόσκληση Χ με 
τίτλο «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς», του Προγράμματος  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.   

Ενέκρινε την ανάθεση υποθέσεων σε πληρεξούσιους δικηγόρους για νομική επεξεργασία θεμάτων 

που αφορούν ζητήματα ειδικού ενδιαφέροντος πράξεων εφαρμογής 

Ενέκρινε το ολοκληρωμένο πλαισίου δράσης του Δήμου Σερρών, οικονομικού έτους 2020.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή  κατά το έτος 2019 στις 31 Συνεδριάσεις της, υπό την προεδρεία των κκ  

Χαρίτου Χρήστου και Μισιρλή Σπυρίδωνος από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα εκλογής του, και 
εξής, συζήτησε συνολικά 369 θέματα εκ των οποίων τα 76 εκτός ημερήσιας διάταξης και έλαβε 
369 αποφάσεις. 

Η  Επιτροπή  Ποιότητας Ζωής  κατά το έτος 2019 στις 17 Συνεδριάσεις της, υπό την προεδρεία 

των κκ  Γκότση Ηλία και  Δινάκη Κωνσταντίνου από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα εκλογής 
του, και εξής, συζήτησε συνολικά 117 θέματα  και έλαβε 117 αποφάσεις. 

Η Επιτροπή Διαβούλευσης κατά το έτος 2019 στις 2 Συνεδριάσεις της, υπό την προεδρεία των κκ  

Χράπα Παντελή και  Κατιρτζόγλου Βασιλείου από την 30η Οκτωβρίου 2019, ημέρα συγκρότησής 
της και εξής, συζήτησε συνολικά  θέματα 4 και έλαβε 4 αποφάσεις. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή κατά το έτος 2019 στις 4 Συνεδριάσεις της, υπό την προεδρεία των κκ  

Αγγελίδη Πέτρου  και  Χρυσάφη Αλέξανδρου από την ημέρα συγκρότησής της και εξής, συζήτησε 

συνολικά  θέματα 6 και έλαβε 6 αποφάσεις. 
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Το Συμβούλιο της Τοπικής Κοινότητας Σερρών (αν και δεν ανήκει στο συγκεκριμένο τμήμα 
παρόλα αυτά διεκπεραιώνεται από τους υπαλλήλους του συγκεκριμένου τμήματος) κατά το 

έτος 2019 στις 9 Συνεδριάσεις του, υπό την προεδρεία των κκ  Μπουρβάνη -Ζαφειριάδου 

Βασιλικής   και Ρίζου Γεωργίου του Κων/νου από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα εκλογής του 

και εξής, συζήτησε συνολικά  θέματα 14 και έλαβε 14 αποφάσεις. 

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών κατά το έτος 2019 δεν είχε συσταθεί. 

Η Καλλιτεχνική Επιτροπή κατά το έτος 2019 δεν είχε συσταθεί. 

Η επιτροπή Τουρισμού κατά το έτος 2019 δεν είχε συσταθεί. 

Το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών κατά το έτος 2019 δεν έχει συσταθεί. 

Η επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού  κατά το έτος 2019 δεν έχει συσταθεί. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Τ Ρ Ι Τ Ο 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

1. ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

Το Τμήμα Λογιστηρίου κατά το οικονομικό έτος 2019 πραγματοποίησε τις παρακάτω εργασίες: 

Εξέδωσε και ανέρτησε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ χρηματικά εντάλματα πληρωμής όπως αναλύονται στις 
παρακάτω κατηγορίες:   

1588 χρηματικά εντάλματα Α σειράς (χωρίς θεώρηση από Ελεγκτικό Συνέδριο για ποσά κάτω των 

5.000,00 € σύμφωνα με το Π.Δ.136/2011) ποσού 11.206.540,79 ευρώ 

192 χρηματικά εντάλματα Γ σειράς (μισθοδοσίας) ποσού 291.857,02 ευρώ 

475 χρηματικά εντάλματα μισθοδοσίας Δ σειράς ποσού7.611.661,00 ευρώ 

265 χρηματικά εντάλματα Ε σειράς (με θεώρηση από Ελεγκτικό Συνέδριο) ποσού 2.201.960,71 

ευρώ 

297 χρηματικά εντάλματα κρατήσεων ΚΡ σειράς (χωρίς θεώρηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο) 

ποσού 3.744.268,29 ευρώ 

623 χρηματικά εντάλματα χωρίς σειρά (χωρίς θεώρηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο) ποσού 

2.320.804,64 ευρώ. 

Συνεπώς, εκδόθηκαν συνολικά 3.440 χρηματικά εντάλματα πληρωμής συνολικού ποσού 

27.377.092,45 ευρώ, που αφορούσαν πληρωμές προμηθειών, έργων, παροχών υπηρεσιών, 

μισθοδοσίας προσωπικού, αντιμισθίας Δημάρχου-Αντιδημάρχων, προνοϊακών επιδομάτων, 

οικονομικών επιχορηγήσεων νομικών προσώπων, μισθωμάτων σχολικών κτιρίων, αποζημιώσεων 

ρυμοτομίας, ενοικίων, συνδρομών, δανείων και ασφαλιστικών εισφορών του Δήμου μας. 

Τήρησε τα βιβλία : 

Αναλαμβανομένων υποχρεώσεων 

Καταχώρησης ενταλμάτων και 

Καθολικού εξόδων, υπολόγων και βοηθητικών 

Εξέδωσε και ανέρτησε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στο ΚΗΜΔΗΣ (όταν απαιτείται): 796αποφάσεις 
ανάληψης υποχρέωσης,297αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης κρατήσεων. 

Εξέδωσε3.440 καταστάσεις πληρωμής και976 καταστάσεις μισθοδοσίας προσωπικού. 

Συνέταξε τον προϋπολογισμό χρήσης 2020 και  την εισηγητική έκθεση.  

Συνέταξε εισηγήσεις και αιτιολογικές εκθέσεις για 127 αναμορφώσεις του προϋπολογισμού έτους 
2019, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής αναμόρφωσης επικαιροποίησης του 

προϋπολογισμού έτους 2019 κατά την οποία αναμορφώθηκαν 130 κωδικοί εσόδων και εξόδων και 
της επικαιροποίησης του τεχνικού προγράμματος κατά την οποία αναμορφώθηκαν60 κωδικοί 
εσόδων και εξόδων. 

Εκτέλεσε στις 31-12-2019 την ανατροπή και την αποδέσμευσητων αποφάσεων ανάληψης 
υποχρέωσης. 

Συνέταξε προϋπολογισμό έτους 2020, απολογισμό και ισολογισμό έτους 2018 για τα 

κληροδοτήματα Αποστολίδη και Μητσάκου –Εμφιετζόγλου. 

Εξέδωσε 58 βεβαιώσεις ύπαρξης πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2019. 
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Καταχωρεί και αποστέλλει τα μηνιαία οικονομικά στοιχεία του Δήμου και των νομικών του 

προσώπων στο ΥΠΕΣ. 

Αποστέλλει στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του ΥΠΕΣ τα μηνιαία στοιχεία ισοζυγίου και 
εγκυκλίου 2 του ΥΠΕΣ. 

Συντάσσει, αιτιολογεί και αποστέλλει τις μηνιαίες ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου στο 

ΥΠΕΣ. 

Για την τήρηση του διπλογραφικού συστήματος: 

Τήρηση αναλυτικής λογιστικής για το έτος 2019 

Καταχώρηση και τήρηση μητρώου παγίων 

Συμφωνία και έλεγχος συστημάτων δημοσίου λογιστηρίου και διπλογραφικού 

Σύνταξη ισολογισμού χρήσης 2018 και αποτελεσμάτων χρήσης. 

Σύνταξη φορολογικής δήλωσης του Δήμου. 

Τροποποιεί το Ε9 του Δήμου για τις τοπικές κοινότητες που προσαρτήθηκαν σύμφωνα με τους 
κτηματολογικούς πίνακες. 

Υποβάλλει στο TAXINET:Μ.Υ.Φ,βεβαιώσεις αποδοχών,αμοιβών και τόκων. 

 

2. ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  

Ο Απολογισμός των πεπραγμένων του έτους 2019 έχει ως εξής: 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ                     44.545.956,79 € 

ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ                        26.445.980,54 € 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ      18.099.976,25 € 

Ακολουθεί παράρτημα 

 

3. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

Το Τμήμα Προσόδων & Δημόσιας Περιουσίας προέβη στις κάτωθι ενέργειες το έτος 2019: 

 

Ι. Εισηγήθηκε  στο Δημοτικό Συμβούλιο για την: 

Εκμίσθωση δια δημοπρασίας δημοτικών εκτάσεων ή ακινήτων βάσει των διατάξεων των 

άρθρων 192, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 196 του N. 4555/18 (Κλεισθένης) & 195 
του Ν. 3463/2006. 

 

α/α ΘΕΜΑ Α.Δ.Σ. 

1. Του υπ’ αρ. 19 αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Κρίνου. 31/2019 

2. Σχολικών αγρών αγροκτήματος Μητρουσίου, Προβατά, Βαμβακιάς & 

Μονοκκλησιάς. 

32/2019 
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α/α ΘΕΜΑ Α.Δ.Σ. 

3. Σχολικών αγρών αγροκτήματος Αδελφικού, Αγίας Ελένης & 

Πεπονιάς. 

33/2019 

4. Τμήματος του υπ’ αρ. 2971α αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος 

Βροντού. 

153/2018 

5. Δύο τμημάτων του υπ’ αρ. 1192 αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος 

Ορεινής. 

93/2019 

6. Του υπ’ αρ.1 καταστήματος Μητρουσίου 147/2019 

7. Τμήματος του υπ’ αρ. 1354 αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος 

Χριστός. 

185/2019 

8. Τμήματος του υπ’ αρ. 1170 αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος 

Σκουτάρεως. 

231/2019 

9. Τμήματος του υπ’ αρ. 730 αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος 

Λευκώνα. 

230/2019 

10. Σχολικών αγρών αγροκτήματος Κουμαριάς & Άνω Καμήλας. 599/2019 

11. Τμήματος του υπ’ αρ. 2Δ αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος Αγ. 

Ιωάννη. 

761/2019 

12. Του υπ’ αρ. 71 αγροτεμαχίου, του αγροκτήματος Σερρών. 762/2019 

13. Τμήματος ανάριθμης έκτασης Λόφου Καγιά 817/2019 

 

Β) Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης  ακινήτων του Δήμου. 

α/α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ Α.Δ.Σ. 

1. Του υπ’ αρ.29 Καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου 600/2019 

 

Γ) Παράταση μίσθωσης ακινήτων του Δήμου. 

α/α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ Α.Δ.Σ. 

1. Του υπ’ αρ. 26 Καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου 816/2019 

 

Δ)  Μείωση μισθώματος ακινήτων του Δήμου. 

α/α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ Α.Δ.Σ. 

1. Του υπ’ αρ.9 Καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου 30/2019 
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Ε) Λύση ή καταγγελία μίσθωσης ακινήτων του Δήμου. 

α/α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ Α.Δ.Σ. 

1. Αγροτεμαχίων αγροκτήματος Χριστός εμβαδού 46.892,41τ.μ. 34/2019 

2. Τμήματος του υπ’ αρ. 1354 αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Χριστός.  

3. Του υπ’ αρ. 1192 αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Ορεινής. 710/2019 

 

ΣΤ) Απ’ ευθείας εκμίσθωση βάσει των διατάξεων του άρθρου 192 του Ν. 3463/2006, όπως 
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 196 του N. 4555/18 (Κλεισθένης), παρ.2. 

 

α/α ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ Α.Δ.Σ. 

1. Τμήμα οικοπέδου στο Ο.Π.16 – Μετόχι 184/2019 

2. Του 6151 αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Σερρών 182/2019 

3. Του 6122Β αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Σερρών 183/2019 

4. Τμήματος του υπ’ αρ.3777 αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Σερρών 186/2019 

5. Καθορισμός μισθώματος & έγκριση όρων για το υπ’ αρ.6122Β 

αγροτεμάχιο. 

310/2019 

6. Καθορισμός μισθώματος & έγκριση όρων για το υπ’ αρ.6151 

αγροτεμάχιο. 

311/2019 

7. Τμήμα του 1192 αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Ορεινής. 598/2019 

8. Του υπ’ αρ.459 αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Πεπονιάς. 763/2019 

 

Ζ) Διαγραφή  ποσού από χρηματικούς καταλόγους βάσει του Ν. 3463/2006 άρθρ. 174. 

α/α ΠΟΣΟ Α.Δ.Σ. 

1. 8.214,51€ 53/2019 

2. 632,76€ 54/2019 

3. 812,14€ 124/2019 

4. 240,00€ 125/2019 

5. 40,00€ 253/2019 

6. 1.469,57€ 344/2019 

7. 32.894,00€ 491/2019 

8. 1.160,00€ 492/2019 

9. 220,00€ 562/2019 
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Η) Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 1 του  Π.Δ.270/11-3-1981 (ΦΕΚ77) «περί 
καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασίας δι’ 
εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων» – 1/2019 & 

581/2019Α.Δ.Σ. 

 

Θ) Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου ως μέλους της Επιτροπής Ελέγχου Στοιχείων, προς 
απόδοση των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθάριστων εσόδων κέντρων 
διασκεδάσεως, εστιατορίων κλπ. - 686/2019Α.Δ.Σ. 

 

Ι) Έγκριση  εξουσιοδότησης υπογραφής στον κ. Δήμαρχο, να υπογράψει  την σχετική 

συμβολαιογραφική πράξη δέσμευσης θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων. 220/219Α.Δ.Σ. 

 

ΙΑ) Μείωση δημοτικών  τελών κατά 50%,  στις πολύτεκνες, τρίτεκνες, μονογονεϊκές 
οικογένειες, άτομα με αναπηρία και άπορους. 749/2019Α.Δ.Σ. 

   

ΙΒ) Έγκριση μή αναπροσαρμογής μισθωμάτων για το έτος 2020-  Α.Δ.Σ. 815/2019. 

 

IΔ) Διαχείριση και αξιοποίηση κληροδοτημάτων 

Έγκριση όρων χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματος “Ι. Αποστολίδη”. - Α.Δ.Σ. 294/2019. 

Έγκριση παράτασης μίσθωσης δύο γραφείων κληροδοτήματος “Ι. Αποστολίδη”, εμβαδού 31,58τ.μ. 

- Θέμιδος 2.  - Α.Δ.Σ.711/2019. 

Έγκριση προσφοράς μίσθωσης ακινήτου κληροδοτήματος “Κ. Μητσάκου – Εμφιετζόγλου”, επί της 
οδού Ερ. Σταυρού 16  - Α.Δ.Σ. 35/2019. 

  

ΙΕ) Εισηγήθηκε προς την Οικονομική Επιτροπή τα κάτωθι: 

α/α ΘΕΜΑ Α.Δ.Σ. 

1. Διαγραφή οφειλετών από Χρηματικούς καταλόγους 252,269,317,348 

/2019 

2. Όρισμός περιόδου δημοπρασιών των προς μίσθωση αγροτεμαχίων. 31 & 250/2019  

3. Έγκριση των όρων δημοπρασίας του υπ’ αρ. 19 αγροτεμαχίου, 

αγροκτήματος Κρίνου. 

54/2019 

4. Έγκριση των όρων δημοπρασίας του υπ’ αρ. 1 καταστήματος 

Μητρουσίου. 

64/2019 

5. Έγκριση των πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας των υπ’ αρ. 

94,430,444,2702,7503 & 555 αγροτεμαχίων του αγροκτήματος 

Σερρών. 

65/2019 

6. Έγκριση των πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας των σχολικών 

αγρών Αναγέννησης & Κουβουκλίου. 

83/2019 

7. Έγκριση των όρων δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αρ. 1170 91/2019 
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αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Σκουτάρεως. 

8. Έγκριση των όρων δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αρ. 730 

αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Λευκώνα. 

92/2019 

9. Έγκριση των πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση 

πάσης φύσεως υλικών που προέρχονται από τη διαχείριση των 

Αστικών Στερεών Αποβλήτων και βιοαποβλήτων του Δήμου μας.  

93/2019 

9. Έγκριση των πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκποίηση 

πάσης φύσεως υλικών που προέρχονται από τη διαχείριση των 

Αστικών Στερεών Αποβλήτων και βιοαποβλήτων του Δήμου μας.  

93/2019 

10. Τροποποίηση της υπ’αρ.71/2019 Α.Ο.Ε. 124/2019 

11. Έγκριση των πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση  του 12ου και 24ου Νηπιαγωγείου της πόλης των Σερρών. 

140/2019 

12. Έγκριση των πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση του υπ’ αρ. 730 αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Λευκώνα. 

158/2019 

13. Έγκριση των πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αρ. 1354 αγροτεμαχίου, του 

αγροκτήματος Χριστός. 

159/2019 

14. Έγκριση των πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση δύο τμημάτων του υπ’ αρ.1192 αγροτεμαχίου, του 

αγροκτήματος Ορεινής. 

160/2019 

15. Μή έγκριση των πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση του υπ’ αρ. 1 καταστήματος Μητρουσίου. 

170/2019 

16. Έγκριση των όρων δημοπρασίας σχολικών αγρών αγροκτήματος 

Μητρουσίου, Προβατά, Βαμβακιάς & Μονοκκλησιάς. 

247/2019 

17. Έγκριση των όρων δημοπρασίας σχολικών αγρών αγροκτήματος 

Αδελφικού, Αγίας Ελένης & Πεπονιάς. 

248/2019 

18. Έγκριση των όρων δημοπρασίας σχολικών αγρών αγροκτήματος 

Κουμαριάς & Άνω Καμήλας. 

249/2019 

19. Έγκριση των όρων δημοπρασίας χρήσης του χώρου “ΠΟΛΙΤΕΙΑ 

ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ”. 

299/2019 

20. Ποσοστό μείωσης δημοτικών φόρων ή τελών ή  απαλλαγή από 

αυτούς 

300/2019 

21. Έγκριση των πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση σχολικών αγρών αγροκτήματος Αδελφικού, Αγίας Ελένης 

& Πεπονιάς. 

321/2019 

22. Έγκριση των πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση σχολικών αγρών αγροκτήματος Μητρουσίου, Προβατά, 

Βαμβακιάς & Μονοκκλησιάς. 

322/2019 
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23. Έγκριση των πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση τμήματος του υπ’ αρ. 1170 αγροτεμαχίου, αγροκτήματος 

Σκουτάρεως. 

323/2019 

24. Έγκριση των πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας για την 

εκμίσθωση του υπ’ αρ. 19 αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Κρίνου. 

324/2019 

25. Έγκριση των πρακτικών πλειοδοτικής δημοπρασίας χρήσης του 

χώρου “ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ”. 

335/2019 

26. Έγκριση των όρων δημοπρασίας του υπ’ αρ. 71 αγροτεμαχίου, 

αγροκτήματος Σερρών. 

345/2019 

27. Έγκριση των όρων δημοπρασίας τμήματος του υπ’ αρ. 2Δ 

αγροτεμαχίου, αγροκτήματος Αγ. Ιωάννη. 

346/2019 

 

 

ΙΙ. Βεβαιώσεις και χρεώσεις εσόδων από τις οποίες εισπράχθηκαν τα κάτωθι ποσά για το έτος 
2019 

 

 ΕΙΔΟΣ  ΕΣΟΔΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΑ 

ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

ΠΟΣΑ 

Μισθώματα ακινήτων ΚΔΜ 0111.01 214.448,60€ 193.351,82€ 

Μισθώματα Κινηματοθέατρου 

Αστέρια 

0111.02 2.550,00€ 

 

2.550,00€ 

 

Μισθώματα Τουριστικό 

Περίπτερο “Ξενία Ακρόπολης 
Σερρών”. 

0111.03 6.843,24€ 6.272,97€ 

Μίσθια κενωθέντων περιπτέρων 

(άρθρο 76, Ν. 4257/2014) 

0111.04 24.107,33€ 21.980,00€ 

Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης 
(άρθρο 195 ΚΔΚ) 

0113.01 36.503,28€ 28.779,55€ 

Μισθώματα από παραχώρηση 

κοινόχρηστων χώρων για την 

τοποθέτηση 

τηλεποικοινωνιακού 

εξοπλισμού (κτίσματα) 

0115.03 9.050,19€ 9.050,19€ 

Τέλη και δικαιώματα από 

εμποροπανηγύρεις, παζάρια και 
λαϊκες αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 

24/9-20/10/1958) 

0122.01 78.135,46€ 53.075,41€ 

Λοιπά έσοδα από ακίνητα 

(οικόπεδα) 

0129.01 6.792,78€ 6.792,78€ 
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Μισθώματα  Σχολικών Αγρών 0129.05 38.572,26€ 29.448,17€ 

Έσοδα από τη χρήση του 

υπόγειου σταθμού αυτοκινήτου 

στο Ο.Π. 181 

0129.06 5.154,97€ 5.154,97€ 

Έσοδα από κατανάλωση 

ηλεκ/κου ρεύματος και νερού 

ενοικιαζόμενων Δημοτικών 

ακινήτων 

0129.07 3.398,49€ 1.490,73€ 

Έσοδα από κατανάλωση 

ηλεκ/κου ρεύματος και νερού 

ενοικιαζόμενων Δημοτικών 

ακινήτων 

0129.07 3.398,49€ 1.490,73€ 

Τέλος χρήσης δημοτικών 

κτημάτων – Λαχανόκηπος 
0129.08 200,00€ 200,00€ 

Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών 

καθαριότητας & ηλεκτροφωτ. 
0313.01 406,77€ 406,77€ 

Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών 

καθαριότητας από πρόστιμα και 
χρηματικές ποινές 

0313.03 1.983,00€ 1.983,00€ 

Τέλος διαμονής 
παρεπιδημούντων 

0451.01 6.908,16€ 6.397,42€ 

Έσοδα από Δημοτικό φόρο 

0,5% 

0452.01 44.879,42€ 37.046,57€ 

Τέλος χρήσης κοινόχρηστων 

χώρων 

0461.01 130.874,51€ 121.639,13€ 

Τέλος διέλευσης παρόχων 

δικτύων 

0461.02 36.425,18€ 34.794,67€ 

Τέλος Διαφήμισης 0462.01 33.123,11€ 33.123,11€ 

Έσοδα από εμπορία πόσιμου 

ύδατος 
0463.01 2.441,15€ 2.441,15€ 

Έσοδα από τοποθέτηση κάδων 

υλικών 

0464.01 3.124,50€ 3.124,50€ 

΄Εσοδα από τέλος οικοδομικών 

αδειών 

0468.01 23.027,80€ 23.027,80€ 

Παράβολο για έκδοση άδειας 
λειτουργίας καταστημάτων 

0713.01 29.829,00€ 29.829,00€ 

Παράβολο για την έκδοση των 

αδειών λειτουργίας ιδιωτικών 

παιδικών σταθμών 

0713.02 300,00€ 300,00€ 
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Παράβολο για την έκδοση 

άδειας πωλητή υπαίθριου 

εμπορίου. 

0713.03 1.329,00€ 1.329,00€ 

Έσοδα από την διάθεση 

δασικών προϊόντων του 

δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 

4260/62) 

0714 35.509,22€ 35.509,22€ 

Έσοδα από επιβολή 

ανταποδοτικού τέλους 
σήμανσης και καταγραφής 
ζώων συντροφιάς. 

0718.06 435,00€ 435,00€ 

Προσκύρωση λόγω ρυμοτομίας 1116.02 647,70€ 647,70€ 

Εκποίηση κινητών πραγμάτων 1122.01   

Έσοδα από ακίνητη περιουσία 

(μισθώματα τρέχουσα χρήση) 

κληρ. Ι. Αποστολίδη 

1421.02 9.226,15€ 9.226,15€ 

Βεβαιωμένα μισθώματα 

παρελθόντων ετών κληρ. Ι. 
Αποστολίδη 

1421.03 2.690,44€ 477,84€ 

Έσοδα από ακίνητη περιουσία 

(μισθώματα) κληροδοτήματος 
“Μητσάκου – Εμφιετζόγλου” 

1421.11 1.505,35€ 1.505,35€ 

Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 

και του ΑΝ 170/67 (άρθρ. 31 Ν 

2130/93) 

1512.01 175.133,40€ 160.131,12€ 

Παράνομη Στάθμευση 1512.03 22.015,00€ 21.815,00€ 

Πρόστιμα για παραβάσεις 
φορολογικών διατάξεων 

1513.01 12.144,30€ 2.535,10€ 

Πρόστιμο αυθαίρετης 
κατάληψης πεζοδρομίου 

(άρθρ.3 Ν.1080/80 ) 

1513.02 32.834,32€ 5.734,22€ 

Έσοδα από διάφορες 
καταλογιστικές αποφάσεις 

1516.01 12.431,17€ 437,39€ 

Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές 
ποινές επιβαλλόμενες βάσει 
ειδικών διατάξεων 

1519.01 86.276,99€ 13.386,42€ 

Λοιπά παράβολα 1521.01   

Έσοδα αποζημίωσης λόγω 

τροχαίου συμβάντος 
1624.03 74,67€ 31,10€ 
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Τακτικά έσοδα από τέλη 

καθαριότητας & 

ηλεκτροφωτισμού 

2111.01 1.127.390,06€ 975.930,12€ 

Τέλη και δικαιώματα άρδευσης 
ΔΕ  Κ. Μητρούση 

2113.02 32.264,01€ 24.589,73€ 

Τέλη και δικαιώματα άρδευσης  
Κ. Βροντούς 

2113.06 3.480,75€ 2.665,00€ 

Τέλη και δικαιώματα άρδευσης  
Λευκώνα 

2113.03 577,50€ 525,00€ 

Τακτικά έσοδα από Τ.Α.Π. 2115.01 115.232,99€ 100.849,30€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ  

 Βροντούς 

2116.004 2.460,00€ 1.379,77€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ  

 Κ. Μητρούση 

 

2116.01 10.750,00€ 6.040,00€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ  

Λευκώνα 

 

2116.02 14.710,00€ 8.205,42€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ  

Σκουτάρεως 

 

2116.03 11.020,00€ 7.689,93€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ  

Ορεινής 

 

2116.04 4.920,00€ 3.170,00€ 

Οφειλές ΠΟΕ πάγιο 

τσιμενταυλάκων ΔΕ Λευκώνα 

2116.05 8.339,40€ 5.326,13€ 

Οφειλές ΠΟΕ Κοινόχρηστες 

αγροτικές εκτάσεις ΔΕ 

Σκουτάρεως 

2116.09 3.149,70€ 1.832,61€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ 

Ελαιώνα 

2116.15 2.110,00€ 1.080,00€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ 

Οινούσσα 

2116.16 3.320,00€ 1.690,00€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ 

Επτάμυλοι 
2116.17 3.530,00€ 1.900,00€ 



47 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ 

Αναγέννηση 

2116.19 5.313,70€ 2.089,93€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ Άνω 

Καμήλα 

2116.20 4.020,00€ 2.220,00€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ 

Βαμβακιά 

2116.21 4.370,00€ 2.450,00€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ 

Μονοκκλησιά 

2116.22 2.210,00€ 1.350,00€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ 

Προβατάς 
2116,23 7.210,00€ 4.279,45€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ Καλά 

Δένδρα 

2116.24 6.500,00€ 4.100,00€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ 

Χριστός 
2116.25 3.417,60€ 2.169,85€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ Αγία 

Ελένη 

2116.26 2.830,00€ 1.530,00€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ 

Αδελφικό 

2116.27 2.880,00 1.680,00€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ 

Βαμβακούσσα 

2116.28 1.780,00€ 1.300,00€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ Κάτω 

Καμήλα 

2116.29 6.860,00€ 3.890,00€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ 

Κουβούκλιο 

2116.30 1.700,00€ 1.140,00€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ 

Κουμαριά 

2116.31 2.820,00€ 1.840,00€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ 

Κωνσταντινάτο 

2116.32 1.760,00€ 1.150,00€ 

Πάγιο Νεκροταφεία ΠΟΕ 

Πεπονιά 

2116.33 3.060,00€ 2.010,00€ 

Τακτικά έσοδα επί των 

ακαθαρίστων εσόδων 

επιτηδευματιών 

2118.01 50.683,64€ 30.618,38€ 

Τακτικά έσοδα από τέλη 

παρεπιδημούντων. 

2118.02 6.244,18€ 3.527,29€ 

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ 

ΠΟΕ 

2211.02 142.300,00€ 28.974,24€ 
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Πρόστιμα ΚΟΚ ΠΟΕ 2211.03 43.731,49€ 9.000,87€ 

Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 2119.01 480,37€ 300,00€ 

Επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντων προνοιακών 

επιδομάτων 

4213.02 7.667,17€ 43,42€ 

Επιστροφή εν γένει χρημάτων 4214.01 15.289,53€ 14.110,17€ 

 

ΙΙΙ. Επίσης, πραγματοποιήθηκαν κατά το 2019: 

 

1) α. Καταχωρήθηκαν 347 παραβάσεις Κ.Ο.Κ  Ν.3542/07 

    β. Δημιουργία 62 Χ.Κ παραβάσεων Κ.Ο.Κ Ν.3542/2007 

    γ. Έκδοση και αποστολή 347  ειδοποιητηρίων Χ.Κ  

2) α. Καταχωρήθηκαν 1.680 παραβάσεις παράνομης στάθμευσης . 

    β. Δημιουργία 17 Χ.Κ παραβάσεων παράνομης στάθμευσης . 

    γ. Έκδοση και αποστολή  979  ειδοποιητηρίων Χ.Κ  

3) Αναζήτηση στοιχείων συναλλασσόμενων και εύρεση 2.317 Α.Φ.Μ από την Γ.Γ.Π.Σ.   

4) Εκδόθηκαν 221 κάρτες για τοποθέτηση κάδων υλικών. 

5) Δημιουργία 29 Χ.Κ για επιβολή Δημοτικού φόρου 0,5 % σε καταστήματα υγειονομικού 

ενδιαφέροντος 6) Δημιουργία 24 Χ.Κ για επιβολή προστίμων Δημοτικού φόρου 0,5 % σε 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος . 

7)  Αποστολή 10 εκθέσεων ελέγχου . 

8)  Αποφάσεις Δημάρχου  επιβολής τέλους 0,5% και προστίμου σε  10 καταστήματα  

9) Δημιουργία 6 Χ.Κ για επιβολή Τέλους Παρεπιδημούντων και 5 Χ.Κ. επιβολής προστίμου. 

10) 143 Νέες συνδέσεις και 7.671 διορθώσεις στοιχείων καταναλωτών ΔΕΗ 

11) Δημιουργία 51 Χ.Κ.  για ανείσπρακτα τέλη Λαϊκής Αγοράς 

11) Δημιουργία 7  Χ.Κ επιβολής τέλους κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και αποστολή 25 

ειδοποιήσεων 

12) Δημιουργία 13 Χ.Κ επιβολής προστίμου αυθαίρετης κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και 
αποστολή 53 ειδοποιήσεων. 

13) Δημιουργία 3 Χ.Κ παραβάσεων κανονισμού καθαριότητος. 

14) Δημιουργία 23 Χ.Κ. ανείσπρακτων Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και  20  Χ.Κ 

ανείσπρακτου Τ.Α.Π. από Δ.Ε.Η. και άλλους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. 

       α. Έκδοση και αποστολή 2.350  ειδοποιητηρίων Χ.Κ  

15)  Δημιουργία 7 Χ.Κ για επιστροφή ως αχρεωστήτως καταβληθέντα προνοιακά επιδόματα. 

16) 141 Πιστοποιητικά Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης Ζώου. 

17) 10 Εισηγήσεις τεκμηριωμένου αιτήματος 
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18) Δημιουργία 39 Χ.Κ. που αφορούσαν τέλη Κοινοτήτων για Νεκροταφεία, Άρδευση, 

Τσιμενταύλακες , ΤΑΠ, & Κοινόχρηστες εκτάσεις. 

       α. Έκδοση και αποστολή 12.411  ειδοποιητηρίων των ανωτέρω Χ.Κ.                                                                

 

4. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.3463/07 (Δ.Κ.Κ.), σας γνωρίζουμε  ότι το Τμήμα 

Προμηθειών κατά τη διάρκεια του έτους 2019 μερίμνησε  για προμήθειες – υπηρεσίες και εργασίες  
για τη λειτουργία  όλων  των διευθύνσεων του Δήμου διενεργώντας τις παρακάτω διαγωνιστικές 
διαδικασίες: 

 

Α. ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

Δρομολογήθηκαν οι παρακάτω ανοικτοί ηλεκτρονικοί διαγωνισμοίκαι είτε υπογράφτηκαν οι ανάλογες 
συμβάσεις, είτε είναι σε εξέλιξη. 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΚ/ΞΗΣ Ή 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  

«Βελτίωση-Ενεργειακή Αναβάθμιση 

δικτύου φωτισμού με χρήση νέων 

τεχνολογιών και εξοικονόμηση 

ενέργειας»  21/12/2018 

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΗ 

ΣΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

ΕΦΕΤΕΙΟ, ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ 

2.  

«Διαχείριση ογκωδών και Αποβλήτων 

Εκσκαφών, Κατασκευών, 

Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) με κάδους 
ογκωδών του Δήμου Σερρών έτους 
2019- 20»  10/6/2019  ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

3.  

«Προμήθεια Δοχείων απορριμμάτων, 

σταχτοδοχείων κοιν. χώρων  και 
ανταλλακτικών κάδων έτους 2019»  25/6/2019 ΜΑΤΑΙΩΣΗ 

4.  

«Προμήθεια Δοχείων απορριμμάτων, 

σταχτοδοχείων κοιν. χώρων  και 
ανταλλακτικών κάδων έτους 2019»  16/7/2019  ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

5.  

«Μίσθωση μηχανημάτων έργου, έτους 
2019» προϋπολογισμού 99.200,00 € 3/7/2019 

 ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΤΟ 

2020 ΛΟΓΩ 

ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ  

6.  

Ειδών Καθαριότητας και Ευπρεπισμού 

για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και 
των Ν.Π. του για τα έτη 2019-2020 3/5/2019  ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΚ/ΞΗΣ Ή 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

7.  Προμήθεια λαμπτήρων, ηλεκτρολογικού 

υλικού, φωτιστικών σωμάτων και 
εορταστικού φωτισμού έτους 2019 για 

τον Δήμο Σερρών προϋπολογισμού 

96.148,00 χωρίς ΦΠΑ  

3/7/2019  ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

8.  Παροχή υπηρεσιών και προμηθειών για 

«Διενέργεια πολιτιστικών-κοιν.-αθλητ.-
κλπ. Δραστηριοτήτων έτους 2019», 

ποσού 73.915,00 χωρίς ΦΠΑ  

4/1/2019  ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

9.  
2Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ 

ΕΣΗΔΗΣ Παροχή υπηρεσιών και 
προμηθειών για «Διενέργεια 

πολιτιστικών-κοιν.-αθλητ.-κλπ. 

Δραστηριοτήτων έτους 2019», ποσού 

73.915,00 χωρίς ΦΠΑ 

5/7/2019  ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

10.  Προμήθεια κάδων απορριμμάτων» 

προϋπολογισμού 265.320,00 € χωρίς 
ΦΠΑ & 328.996,80 € με ΦΠΑ. 

1/10/2019  ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

11.  Προμήθεια ετοίμων γευμάτων για την σίτιση 

των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου- 

Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2019- 

2020, προϋπολογισμού 157.035,00 € χωρίς 

Φ.Π.Α. 

21/5/2019 ΑΓΟΝΟΣ 

12.  2Η ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Προμήθεια ετοίμων γευμάτων για την σίτιση 

των μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου- 

Λυκείου Σερρών για το σχολικό έτος 2019- 

2020, προϋπολογισμού 157.035,00 € χωρίς 

Φ.Π.Α. 

26/7/2019  ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

13.  «Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών 

μέτρησης ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα και 

λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων», π/υ 

113.200,00€ πλέον ΦΠΑ. 

4/6/2019 ΕΣΠΑ 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

14.  «Εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων 

ποδηλάτων» προϋπολογισμού 83.320,00 € 

χωρίς ΦΠΑ  

3/7/2019 ΕΣΠΑ 

ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

15.  «Προμήθεια Εγκατάσταση 

προκατασκευασμένου συνθετικού τάπητα 

στίβου Δημοτικού Σταδίου Σερρών» 

προϋπολογισμού 409.500,00 € χωρίς ΦΠΑ  

23/7/2019 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝ
Ο ΑΠΌ ΓΕΝ ΓΡΑΜΜ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ΛΟΓΩ COVID-19 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΚ/ΞΗΣ Ή 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

16.  «Αναλωσίμων για εκτυπωτές- 
πολυμηχανήματα & φωτοτυπικά έτους 2019-

20», προϋπολογισμού ποσού 92.242,86 € 

χωρίς ΦΠΑ και 114.381,15 € με ΦΠΑ και 
προμήθειας  «Ειδών τεχνολογίας και 
Πληροφορικής»  & «φωτοαντιγραφικών 

πολυμηχανημάτων» προϋπολογισμού ποσού  

51.544,00 € χωρίς ΦΠΑ 

6/5/2019  ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

ΜΕΡΟΣ 

17.  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

ΜΕΣΩ ΕΣΗΔΗΣ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Α 

«Αναλωσίμων για εκτυπωτές- 
πολυμηχανήματα & φωτοτυπικά έτους 2019-

20», προϋπολογισμού ποσού 92.242,86 € 

χωρίς ΦΠΑ και 114.381,15 € με ΦΠΑ και 
προμήθειας  «Ειδών τεχνολογίας και 
Πληροφορικής»  & «φωτοαντιγραφικών 

πολυμηχανημάτων» προϋπολογισμού 

ποσού  51.544,00 € χωρίς ΦΠΑ 

10/9/2019 25/6/2019 ΜΑΤΑΙΩΣΗ 

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

18.  Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του 

Δήμου Σερρών και των Ν.Π. του για τα έτη 

2019-2020 & 2020-2021, προϋπολογισμού                   

522.053,02 € χωρίς ΦΠΑ  

2/10/2018  ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

19.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ 

ΟΜΑΔΑ 1 & 8 ΔΙΑΓΩΝΣΙΜΟΥ 

ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

1/3/2019  ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

20.  προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες του 

δήμου Σερρών και των νομικών του 

προσώπων για τρία(3) έτη, προϋπολογισμού 

2.591.563,50 €  

2/10/2019  ΣΥΜΒΑΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 

21.  Προμήθεια «λιπαντικών για τη συντήρηση 

των αυτοκινήτων και μηχανημάτων των 

υπηρεσιών του Δήμου Σερρών, 

προϋπολογισμού 65.520,00€ χωρίς ΦΠΑ  

26/11/2019 Κατακύρωση 12/8/2019 

22.  «Προμήθειας ενός ελαστιχοφόρου 

εκσκαφέα-φορτωτή» με Συστημικό αριθμό 

71611, από το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ 

ΙΙ», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ  

12/3/2019 ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ                               

3η διαγωνιστική διαδικασία 

μετά από 2 άγονους 
διαγωνισμούς 

 

 

Γ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ {ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ -  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ} 

Δρομολογήθηκαν οι παρακάτω πρόχειροι διαγωνισμοί και είτε υπογράφτηκαν οι ανάλογες συμβάσεις, 
είτε είναι σε εξέλιξη. 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΚ/ΞΗΣ Ή 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1.  
 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

23791/09-08-2019 19.579,60 

2.  
ΑΛΑΤΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ 25115/28-08-2019 33.480,00 

3.  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

19533/27-06-2019 19.579,60            ΑΓΟΝΟΣ  

4.  
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ  15665/20-05-2019 320 

5.  
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΙΔΗ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ  

35647/22-11-2019 14.599,76 

6.  
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΑ  2847/25-09-2019 600 

7.  
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ  8649/20-03-2019 13.967,36 

8.  
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΚΤΙΡΙΩΝ  

35669/22-11-2019 20.000 

9.  
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ 

4564/12-02-2019 23.560 

10.  
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΡΕΚΛΕ 2 31132/18-10-2019 1.860 

11.  
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ 1 15664/20-05-2019 6.200 

12.  
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ  20172/03-07-2019 3.174,40 

13.  
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ  12433/17-04-2019 14.235,20 

14.  
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΑ 

ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

24402/20-08-2019 9.548 

15.  
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ Ν.Π  1 

8652/20-03-2019 11.392,14 

16.  
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ Ν.Π  2 

29029/02-10-2019 7.032,99 

17.  
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 24239/19-08-2019 24.485 

18.  
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 

3189/30-01-2019 210 



53 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΚ/ΞΗΣ Ή 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

19.  
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2 

22489/25-07-2019 305 

20.  
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

19323/25-06-2019 20.584,00 

21.  
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ  

19332/25-06-2020 10.020,00 

22.  
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

4270/11-02-2019 8.254,20 

23.  
ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΕΣ  1874/18-01-2019 58.720 

24.  
ΕΙΔΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  8091/15-03-2019 61.879,72 

25.  
ΕΙΔΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

35639/22-11-2019 74.324,36        ΑΓΟΝΟΣ 

26.  
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟΥΣ ΡΟΜΑ  

32476/30-10-2019 59.660,00 

27.  
ΕΝΔΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  

35509/21-11-2019 12.267,32 

28.  
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ  

24791/22-08-2019 45.164 

29.  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

128/03-01-2019 8.254,20     ΑΓΟΝΟΣ 

30.  
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΜΙΚΡΟΦΩΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

38932/05-12-2019 22.121,60 

31.  
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ  13970/03-05-2019 74.400 

32.  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 

41546/21-12-2019 39.999,92 

33.  
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 

19809/28-06-2019 47.985,52 

34.  
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 9661/28-03-2019 69.836,80 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΚ/ΞΗΣ Ή 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

35.  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ 

ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΓΙΑ ΟΡΕΙΝΗ-ΑΝΩ 

ΒΡΟΝΤΟΥ  

30886/17-10-2019 16.450 

36.  
ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ  39971/07-12-2018  74.400                    

ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ 

37.  
ΣΗΜΑΝΣΗ ΤΟΠΟΣΗΜΩΝ  29865/09-10-2019 30.000 

38.  
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ 

35569/05-11-2019 3.387,10 

39.  
ΥΛΙΚΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

26344/09-09-2019 49.999,90 

40.  
ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟΥ  37890/11-12-2019 58.061,96 

41.  
ΦΩΤΕΙΝΟΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΣ ΓΙΑ 

ΑΜΕΑ 

2984/30-01-2019 72.515,20 

 

Γ. ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Δρομολογήθηκαν οι παρακάτω δημόσιες συμβάσεις με  την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης 
στο ύψος των  νόμιμων   επιτρεπτών   ορίων  και εκτελέστηκαν σύμφωνα με το άρθ. 118 του Ν. 

4412/2016, κατόπιν πρόσκλησης του άρθρου 120 παρ.3 του Ν.4412/2016 για προμήθειες  και 
υπηρεσίες  όλων των διευθύνσεων και τμημάτων του Δήμου Σερρών: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΚ/ΞΗΣ Ή 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- 

ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

1.  
CULTURAL DIPOLE (ΑΝΑΛΩΣΙΜA) 21/2/2019 1042,51 

2.  
CULTURAL DIPOLE (ΚΑΜΕΡΑ ΦΥΛΑΞΗΣ) 22/7/2019 300 

3.  
GREEN GREW (ΚΛΑΔΟΤΕΜΑΧΙΣΤΗΣ) 26/2/2019 12958 

4.  
INTERREG IPA-CBC 6/6/2019 1432,76 

5.  
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΕΠΙΠΛΑ  25/9/2019 600 

6.  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΑΣΥΡΜΑΤΑ) 12/12/2019 4916,6 

7.  
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ  2/11/2019 20000 

8.  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΕΝΤΥΠΑ) 17/12/2019 2375,84 

9.  
3ΕΜ (ΓΕΥΜΑ) 6/11/2019 919,8 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΚ/ΞΗΣ Ή 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- 

ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

10.  
CREEK PANORAMA 13/11/2019 3075,2 

11.  
ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΡΕΚΛΕ 2 18/10/2019 1860 

12.  
SEREXPO 24/9/2019 5578 

13.  
SPACE4PEOPLE 14/11/2019 369,9 

14.  
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 10/4/2019 3900 

15.  

ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ 

Ν.Π  2 2/10/2019 7032,99 

16.  
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 13/6/2019 493,96 

17.  
ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ 11/10/2019 297,6 

18.  
ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14/2/2019 14000 

19.  
ΔΕΘ 6/9/2019 2989,64 

20.  
ΔΕΙΠΝΟ ΙΕΡΑΡΧΩΝ 13/2/2019 500 

21.  
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ 19/4/2019 5000 

22.  
ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2/5/2019 4840 

23.  
ΚΥΠΕΛΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 1/4/2019 9999,36 

24.  
ΛΑΒΑΡΑ ΣΗΜΑΙΕΣ 12/2/2019 1829 

25.  
ΛΑΙΛΑΣ 31/5/2019 2486 

26.  
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΕΙΔΗ 15/2/2019 465,36 

27.  
ΤΑΚΤΕΣ 19/2/2019 2266,2 

28.  
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 30/4/2019 13516 

29.  
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΝΙΣ 17/4/2019 620 

30.  
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΘΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΩΝ 10/5/2019 5000 

31.  
ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΘΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΩΝ 30/12/2019 7200 

32.  
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 14/5/2019 2820 

33.  
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1/7/2019 992 

34.  
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 23/12/2019 7985,6 



56 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΚ/ΞΗΣ Ή 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- 

ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

35.  
ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 11/1/2019 1378,88 

36.  
ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ 11/1/2019 1984 

37.  
ΔΗΜΟΣΝΕΤ 11/1/2019 1860 

38.  
CLICKN SPOT 23/5/2019 19799,96 

39.  
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΚΑΔΩΝ 13/5/2019 22303,88 

40.  
ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ 18/11/2019 4827,32 

41.  
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΑΡΑΣ 8/5/2019 179,8 

42.  
ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ 25/11/2019 5935,88 

43.  

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ 

ΦΙΑΛΩΝ 27/5/2019 23870 

44.  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ GPS 12/6/2019 21224,83 

45.  
ΚΕΠ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΝΕΜΟ 8/5/2019 400 

46.  
ΚΤΕΟ 19/9/2019 5108 

47.  
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 8/10/2019 2356 

48.  

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ 24/12/2019 24180 

49.  
ΥΛΙΚΟ ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ 28/8/2019 4960 

50.  
ANTIVIRUS 1/3/2019 4712 

51.  
DPO 12/12/2019 6045 

52.  
ONOMA ΧΩΡΟΥ 1/3/2019 31 

53.  
OTE ΔΙΚΤΥΟ ΜΑΝ 27/5/2019 15000 

54.  
RELEASES 5/4/2019 14005,68 

55.  
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΣΟΔΩΝ 29/8/2019 3534 

56.  
ΟΠΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 19/12/2019 23436 

57.  
ΥΛΙΚΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ  4/4/2019 1091,2 

58.  
ΥΛΙΚΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ  16/4/2019 570,4 

59.  
ΥΛΙΚΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ  31/5/2019 1212,72 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΚ/ΞΗΣ Ή 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- 

ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

60.  
ΥΛΙΚΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΒΛΑΒΩΝ  30/10/2019 1004,4 

61.  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 23/7/2019 3000 

62.  
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MICROSOFT 20/12/2019 14260 

63.  
ΕΙΔΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 27/8/2019 168,64 

64.  
ΕΙΔΗ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 24/12/2019 471,7 

65.  
ΜΑΡΜΑΡΟ ΕΜ.ΠΑΠΠΑ 23/4/2019 1240 

66.  
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ 12/8/2019 699 

67.  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΜΦΑΚΕΛΩΤΗ 3/5/2019 1428,48 

68.  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ 20/6/2019 4900 

69.  
24ΩΡΗ ΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 19/3/2019 446,4 

70.  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΩΝ 16/4/2019 4960 

71.  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 11/11/2019 6441,8 

72.  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ 4/4/2019 232,8 

73.  
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΕΡ-ΤΑΣ ΤΩΝ ΚΕΠ 12/8/2019 1071,36 

74.  

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 

ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ 8/5/2019 7092,8 

75.  
ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 27/12/2019 4216,62 

76.  
ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΑ 13/6/2019 20460 

77.  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ 22/4/2019 5084 

78.  

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 13/6/2019 4625,2 

79.  
ΚΑΡΤΕΣ SIM GPS 16/4/2019 504 

80.  

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΕΡΟΥ ΓΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟ 

ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 10/10/2019 5022 

81.  
ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΛΑΤΟΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 20/11/2019 16988 

82.  
ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ 15/7/2019 9486 

83.  
ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ  ΧΑΡΩΝ 3/4/2019 24395,76 
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Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΔΙΑΚ/ΞΗΣ Ή 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- 

ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 

84.  
EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 22/5/2019 7601,2 

85.  
EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 9/12/2019 6054,42 

86.  
EΡΓΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 19/6/2019 1298,53 

87.  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 12/6/2019 6089,02 

88.  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 10/10/2019 5967,5 

89.  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 18/12/2019 3819,2 

90.  
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 20/5/2019 7378 

91.  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 27/6/2019 5164,6 

92.  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 17/4/2019 7388,54 

93.  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 10/10/2019 4753,54 

94.  
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 21/5/2019 6522,4 

95.  
ΧΡΩΜΑΤΑ 22/5/2019 7363,74 

96.  
ΧΡΩΜΑΤΑ 19/12/2019 7317,24 

97.  
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 26/11/2019 6770,4 

98.  
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 3/5/2019 10912 

99.  
ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΑ 4/7/2019 5689,12 

100. 
GPS ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 20/2/2019 396,8 

101. 

ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ 

ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 1/11/2019 1134,6 

102. 
LINGUAPHONE 17/12/2019 6696 

103. 
VAN ΠΡΟΝΟΙΑΣ 18/12/2019 17620 

104. 

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ 

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1/11/2019 419,86 

105. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ 1/4/2019 5381,6 

106. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ 7/8/2019 3451,71 

107. 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΔΟΜΩΝ 10/5/2019 8432 
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Επίσης υλοποιήθηκαν όλες οι απ’ ευθείας αναθέσεις του Τμήματος Προγραμματισμού σε  ευρωπαϊκά 

προγράμματα.  

 

5. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 217 του Ν. 3463/2007(Δ.Κ.Κ.) το τμήμα των Δημοτικών Κοιμητηρίων της 
Δ/νσης  Οικονομικών Υπηρεσιών του Καλλικρατικού Δήμου Σερρών, έχοντας υπό την εποπτεία 
του 41 Δημοτικά Κοιμητήρια (τα Α΄ και Β΄ της πόλης των Σερρών καθώς και των δημοτικών και 
τοπικών κοινοτήτων που προσαρτήθηκαν με την εφαρμογή του υπ΄αρίθμ. Ν.3852/2010 Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης) 
και σε συνάρτηση με την αριθμ. απόφαση 744/2015 κανονισμού λειτουργίας των Δημοτικών 
Κοιμητηρίων του Δήμου Σερρών αριθ. Συνεδρίασης 27/16-12-2015, και την τροποποίησης της 
κατά το άρθρο 14 με την αριθμ. απόφαση 415/2016 αριθ. Συνεδρίασης 11/22-6-2016, κατά το έτος 
2018 επιτέλεσε τις παρακάτω υπηρεσίες, εξυπηρετώντας τους δημότες- κατοίκους του, καθώς και 
ετεροδημότες με τη φυσική παρουσία τους κατά κύριο λόγο, αλλά και τηλεφωνικά. 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Οι εξυπηρετούμενοι που προσήλθαν στο γραφείο των κοιμητηρίων είναι ισάριθμοι με τις κάτωθι 
πραγματοποιθείσες ενέργειες. 

Για όλα τα κατωτέρω τηρήθηκε το ηλεκτρονικό αρχείο στις εφαρμογές του Δήμου και το γραπτό 

αρχείο με την τήρηση των βιβλίων που προβλέπονται στον κανονισμό. 

 

A΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΙ 

  

364  

ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΙ 

161 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 700 ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 258 

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΞΕΩΝ 

144 ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΞΕΩΝ 

11 

ΑΝΑΚΟΜΙΔΕΣ ΟΣΤΩΝ 364 ΑΝΑΚΟΜΙΔΕΣ ΟΣΤΩΝ 161 

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΣΤΩΝ 

ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ 

ΔΗΜΟΥΣ 

 

12 

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΣΤΩΝ 

ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ 

ΔΗΜΟΥΣ 

 

 

0 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΣΤΩΝ  

43  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΣΤΩΝ  

 

0 

ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ    
 ΕΝΤΑΦΙΑΣΜΟΣ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ    
15 
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ΜΕΛΩΝ  ΜΕΛΩΝ 

ΠΑΡΟΧΗ ΟΣΤΩΝ  ΓΙΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ 

ΣΚΟΠΟΥΣ 

0 ΠΑΡΟΧΗ ΟΣΤΩΝ  ΓΙΑ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ 

ΣΚΟΠΟΥΣ 

1 

ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 

ΤΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
200 ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 

ΤΦΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ 
80 

Στα περιφερειακά Κοιμητήρια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Σερρών 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά ενταφιασμοί:  

 

Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες                        Ενταφιασμοί 

Δημοτική ενότητα Λευκώνα   100 

Δημοτική ενότητα  Σκουτάρεως 116 

Δημοτική ενότητα Κ. Μητρούση 123 

Τοπική κοινότητα Ορεινής  10 

Τοπική κοινότητα Βροντούς 8 

 

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής βοήθειας και  με ανθρώπινο πρόσωπο, που να έχει στο κέντρο του τον 

δημότη και τις ανάγκες του, ανταποκρίθηκε το τμ. Κοιμητηρίων  αγκαλιάζοντας τους αδύναμους 
πολίτες και κατέθεσε εισηγήσεις στο Δ.Σ. του δήμου, οι οποίες και εγκρίθηκαν, για την απαλλαγή 

τελών ταφής, μετά από σχετική έρευνα. 

Επίσης, φρόντισε στην κάλυψη τάφων οι οποίοι παρέμειναν χωρίς μνημείο λόγω οικονομικής 
αδυναμίας, με υπάρχοντα μάρμαρα από άλλες εκταφές, ώστε να μην καταλήγουν σκουπιδότοποι. 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ 

Επιπλέον, στάλθηκαν ειδοποιήσεις με συστημένη αλληλογραφία προς τους δημότες για την 

πληρωμή οστεοφύλαξης ή για την πραγματοποίηση εκταφών ως εξής: 

 

A΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
63 

ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
0 

ΑΝΑΚΟΜΙΔΕΣ ΟΣΤΩΝ 
897 

ΑΝΑΚΟΜΙΔΕΣ ΟΣΤΩΝ 
368 
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Για την ετήσια οστεοφύλαξη των Β κοιμητηρίων συντάσσεται χρηματικός κατάλογος με όλους 
τους δικαιούχους από το τμήμα κοιμητηρίων που επιδίδεται στο τμήμα προσόδων για την είσπραξη 

του, το οποίο στέλνει τις σχετικές ειδοποιήσεις. 

ΕΣΟΔΑ 

Όσον αφορά τα έσοδα που πραγματοποιήθηκαν με τη σύνταξη χρηματικών καταλόγων, στα 
πλαίσια ταφών-εκταφών-οστεοφύλαξης στα Α & Β κοιμητήρια, έχουν ως εξής: 

Αρ. χρημ. 

Καταλόγων που 

συντάχθηκαν 

Κωδικός εσόδου Ποσό που 

εισπράχθηκε 

Ανείσπρακτο ποσό 

624 0412,01 146.030,00 18.728,00 

213 0413.01 11.634,00 276,00 

278 0415.01 20.288,00 2.310,00 

Σύνολα  177.952,00 21.314,00 

Τα συνολικά έσοδα που βεβαιώθηκαν από το τμ. Κοιμητηρίων, ανέρχονται σε  177.952,00ευρώ. 

Στις δημοτικές κοινότητες εισπράττονται έσοδα, για τα οποία είναι υπεύθυνο το τμ. Προσόδων. 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Τονίζουμε ακόμη ότι για τον ευπρεπισμό, καθαριότητα και συντήρηση των κοιμητηρίων των δημοτικών και 

τοπικών κοινοτήτων, συντάχθηκαν οι σχετικές μελέτες και έγιναν αναθέσεις μέσω εργολαβιών παροχής 

υπηρεσιών ποσού ευρώ (62.000,00) και προερχόταν από τα τέλη ανταποδοτικότητας των κοιμητηρίων του 

δήμου. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο 

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

1. Τμήμα  Διαχείρισης Ακίνητης  Περιουσίας 

 

έχοντας υπόψη το άρθρο 217 του Ν.3463/2007 (Δ.Κ.Κ.) σχετικά με τη σύνταξη εκθέσεως 
πεπραγμένων του τομέα αρμοδιότητάς μας για το έτος 2019, σας  γνωρίζουμε τα παρακάτω: 

Το Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας για το έτος 2019 δέχθηκε συνολικά 419 έγγραφα  και 
αιτήσεις και διεκπεραίωσε τις κάτωθι υποθέσεις: 

 

► Διοικητική αποβολή από δημοτική έκταση 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ Α.Δ.Σ. 

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. 823/2019  

 

► Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων 

1. Χωρική μεταβολή πλατείας Ελευθερίας 

2. Χωρική μεταβολή στο Ο.Τ. 192-πόλη Σερρών 

3.  Χωρικές μεταβολές οδού Νικομηδείας-πόλη Σερρών (3) 

4. Τοπογραφικό  διάγραμμα για πράξη τακτοποίησης στο Ο.Τ. 192-πόλη Σερρών 

5. Τοπογραφικό για εκμίσθωση τμήματος αγροτεμαχίου Σκουτάρεως 

6. Τοπογραφικό διάγραμμα για την κατασκευή νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 192-πόλη Σερρών 

► Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων 

7. Τοπογραφικό διάγραμμα  για την τοποθέτηση υπόγειων κάδων στο Δήμο Σερρών 

8. Τοπογραφικό διάγραμμα για διάνοιξη αγροτικού δρόμου μεταξύ των 6429 και 6430  

αγροτεμαχίων του αγροκτήματος Σερρών. 

9.  Αποτύπωση τμήματος του 1574 αγροκτήματος Λευκώνα για εκμίσθωση 

10. Αποτύπωση τμήματος του 730  αγροκτήματος Λευκώνα για εκμίσθωση 

11. Αποτύπωση οικοπέδου στην Τ.Κ. Προβατά για παραχώρηση του κτιρίου Αστυνομίας 

12. Αποτύπωση δημοτικής οδού στην Τ.Κ. Προβατά. 

13. Αποτύπωση κυνοκομείου Σερρών 

14. Αποτύπωση ειδικού σχολείου Σερρών  

15. Αποτύπωση τμήματος του 6610  δημοτικού αγροτεμαχίου στη περιοχή του Βιοτεχνικού πάρκου  

Σερρών 

16.Τοπογραφικό ένστασης κατά της πρώτης ανάρτησης κτηματογράφησης της κοινότητας 
Λευκώνα  
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17. Σύνταξη 15 τοπογραφικών διαγραμμάτων για διεκδίκηση δημοτικών εκτάσεων στον 

κτηματολογικό δικαστή 

18. Σύνταξη 187 τοπογραφικών διαγραμμάτων για στοιχειοθέτηση αντίρρησης σε δημοτική έκταση 

κατά της ανάρτησης των δασικών χαρτών. 

 

► Αλληλογραφία με υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, τοπικές κοινότητες κ.α. Δήμου Σερρών 

1. Γραφείο Δημάρχου Σερρών (1) 

2. Γραφείο Αντιδημάρχου Έργων-Υποδομών, Πολιτικής Προστασίας & Παλλαϊκής Άμυνας (3) 

3. Τμήμα Οικοδομικών Έργων, Έργων Οδοποιίας& Υδραυλικών Δήμου (13) 

4. Τμήμα Προσόδων Δήμου (13) 

5. Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Σερρών (27)  

6.  Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών  Δραστηριοτήτων Δήμου (1) 

7. Τμήμα Λογιστηρίου Δήμου (16) 

8. Τμήμα Προμηθειών (1) 

9. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών (2) 

10. Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας & Πολιτισμού Δήμου Σερρών (3) 

11. Γραφείο Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής Δήμου Σερρών (3) 

► Αλληλογραφία με υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα, τοπικές κοινότητες κ.α. Δήμου Σερρών 

12. ΟΠΑΚΠΑ (3) 

13. Τοπική Κοινότητα Λευκώνα (3) 

14.Τοπική Κοινότητα Σκουτάρεως ( 3) 

15. Δ.Κ. Σερρών (3) 

16. Τοπική Κοινότητα Οινούσας (1) 

17. Τοπική Κοινότητα Αναγέννησης (1) 

18.Τοπική Κοινότητα Κ.Δέντρων (1) 

19. Τοπική Κοινότητα Αγίας Ελένης (1) 

20. Τοπική Κοινότητα Άνω Βροντούς (1) 

21. Αυτοκινητοδρόμιο Α.Ε. Ο.Τ.Α.(1) 

22. Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού (1) 

23. Τμήμα Περιβάλλοντος (1) 

24. Τοπική Κοινότητα Βαμβακιάς (1) 

25. Τοπική Κοινότητα Κουμαριάς (1) 

26.Τοπική Κοινότητα Προβατά (2) 

► Αλληλογραφία με άλλες δημόσιες υπηρεσίες  

1. Υπουργείο Εσωτερικών (1) 

2. Ελεγκτικό Συνέδριο Ν. Σερρών (1) 
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3. Υποθηκοφυλακείο Σερρών ( 2) 

4.  ΕΚΧΑ ΑΕ (2 ) 

5. Κτηματική Υπηρεσία Ν. Σερρών (9) 

6. Δ.Ο.Υ. Σερρών (2) 

7. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας -Θράκης, Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού Ν.Σερρών 

(2) 

8.Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού & Αναδασμού, Π.Ε. Σερρών  ( 9) 

9. Δασαρχείο Σερρών  (7) 

10. Αρχαιολογία  Σερρών (10) 

11. Πταισματοδικείο Σερρών (1) 

12. ΔΕΥΑΣ (4) 

13. ΚΤΥΠ Α.Ε. (1) 

14. Μονομελές Πρωτοδικείο Σερρών (1) 

► Αλληλογραφία με άλλες δημόσιες υπηρεσίες  

15.Συμβούλιο της Επικρατείας (1) 

16. Αστυνομικό Τμήμα Σερρών (1) 

17. Γενικό Αρχείο του Κράτους (1) 

18. ΟΑΕΔ (1) 

19. ΑΑΔΕ (2) 

20.ΔΕΔΔΗΕ (1) 

21. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων -Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1)  

22. Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (2) 

23.Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος- Τμήμα Επιθ. Δόμησης και Κατεδαφίσεων (1)                

24. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων(Αθήνα) (3) 

25. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Σερρών (1) 

26. Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Π.Ε.Σερρών (1) 

27 Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου Π.Ε. Σερρών (1) 

28.  Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Σερρών (1) 

29. Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας (1) 

30. Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων  Κεντρικής Μακεδονίας (3) 

► Εισηγήσεις προς Δημοτικό Συμβούλιο  

1.Διαγραφή ακινήτου από το Κτηματολόγιο του Δήμου ( 8) 

2. Διοικητικές αποβολές από δημοτική έκταση (1) 

3. Αποζημιώσεις λόγω ρυμοτομίας-προσκύρωσης (2) 

4. Δωρεάν παραχώρηση δημοτικής στέγης  ( 9) 

5. Τροποποίηση απόφασης Δ.Σ. περί ανταλλαγής δημοτικής έκτασης στην Τ.Κ. Ορεινής (1) 
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6. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης οικοπέδου στην Τ.Κ.  Προβατά  (1) 

7.  Αναπροσαρμογή τιμών μονάδος για προσκυρώσεις και αποζημιώσεις ιδιωτών προς τον Δήμο 

και αντιστρόφως, που καθορίστηκαν με την 156/2018 ΑΔΣ. 

8. Ορισμός δημοτικών συμβούλων για την «Επιτροπή καθορισμού τιμήματος εκποιούμενων 

δημοτικών και κοινοτικών ακινήτων» της παρ. 5 του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006. 

9. Ανάκληση των υπ' αριθ. 141/2010 και 235/2011 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και 
συναίνεση διόρθωσης,  στο  Ελληνικό  Κτηματολόγιο,  των  στοιχείων  ιδιοκτήτη   για   ακίνητο  με 

ΚΑΕΚ 441211332002 (Κοινωφελής χώρος Πυροσβεστικού Σταθμού στην περιοχή πράξης 
εφαρμογής ''Εργατικές Κατοικίες Σταθμού''  του Δήμου Σερρών). 

► Εισηγήσεις προς Δημοτικό Συμβούλιο  

10. Προσκύρωση έκτασης εμβαδού  21,71 τ.μ. σε δημοτικό οικόπεδο στο Ο.Τ. 192 πόλης Σερρών». 

11. Περί ανταλλαγής  τμήματος δημοτικής έκτασης 5.281,70τ.μ. από το υπ' αριθ. 364 δημοτικό 

αγροτεμάχιο του αγροκτήματος Άνω Ορεινής, με δημοτικό οικόπεδο οικισμού Άνω Ορεινής 
έκτασης 1.600,00τμ.. 

 

► Πρακτικά  Εκτιμητικής Επιτροπής αρθ. 186 Ν. 3463/2006 (7) 

 

► Εισηγήσεις προς Οικονομική Επιτροπή  

1. Αποζημίωση λόγω ρυμοτομίας -προσκύρωσης (7) 

2. Άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ΄αριθμ. 21/2018 απόφασης της Επιτροπής Θεμάτων 

Γης και Επίλυσης Διαφορών Σερρών.  

 

► Έλεγχος αποζημιώσεων για διάνοιξη οδού 

Περιοχές πράξης εφαρμογής Σιγής-Κηφισιά, Άνω Καμενίκια-Ιμαρέτ, Σφαγεία -40 Μάρτυρες και  
των οδών:  Παλαιολόγου,  Μακεδονομάχων, Κοραή, Νικομηδείας. 

 

► Έγγραφα προς Νομική Υπηρεσία Δήμου για γνωμοδότηση 

1. Γνωμοδοτήσεις νομικής υπηρεσίας -γενικά (32) 

2. Γνωμοδότηση για παραχωρήσεις σε συλλόγους (11) 

3.  Γνωμοδότηση για συμφέρουσα  τιμή  (8) 

 

► Απαντήσεις σε αιτήσεις δημοτών  (81)    

  

►  Ενέργειες του τμήματος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας για προστασία και  αξιοποίηση της  
περιουσίας του Δήμου Σερρών. 

1.  Διεκδίκηση δημοτικής περιουσίας στον κτηματολογικό δικαστή. 

2. Διορθώσεις στο Ελληνικό Κτηματολόγιο των στοιχείων ιδιοκτήτη σε δημοτικές εκτάσεις. 

3. Διοικητική αποβολή καταπατητών από δημοτικές εκτάσεις. 

4. Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για εκμισθώσεις δημοτικών εκτάσεων. 



66 

5. Ενημέρωση βάσης δεδομένων δημοτικών ακινήτων σε πρόγραμμα G.I.S. 

6. Συνεργασία με την υπηρεσία Λογιστηρίου για έλεγχο και διόρθωση Ε9. 

7. Ενημέρωση αρχείου των δημοτικών ακινήτων  

►  Ενέργειες του τμήματος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας για προστασία και    

αξιοποίηση της  περιουσίας του Δήμου Σερρών. 

8. Υποβολή 34 ενστάσεων στο Ελληνικό Κτηματολόγιο κατά της πρώτης ανάρτησης 
κτηματογράφησης   των κοινοτήτων  Επταμύλων και Λευκώνα του Δήμου Σερρών. 

9.  Επίδοση σε 386 θιγόμενους ιδιοκτήτες, ενστάσεων του Δήμου κατά της πρώτης ανάρτησης 
κτηματογράφησης του  Ελληνικού Κτηματολογίου στις κοινότητες  Επταμύλων και  Λευκώνα 

του Δήμου Σερρών και συμμετοχή της υπηρεσίας στην εκδίκασή τους στο δικαστήριο.  

10. Συμμετοχή υπηρεσίας στην εξέταση του δασικού χαρακτήρα των δημοτικών ακινήτων και 
εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών στα πλαίσια  εξέτασης ενστάσεων  κατά των  δασικών 

χαρτών. 

 

2. Τμήμα  Πρασίνου 

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

Εκπόνηση μελετών έργων, υπηρεσιών και προμηθειών: 

Παροχή Υπηρεσίας: «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου του Δήμου Σερρών», έτη 2020-

2023. 

Παροχή Υπηρεσίας: «Αντιπυρική προστασία Λόφου Ακρόπολης Σερρών και επαρχιακών οδών 

Σερρών-Χρυσοπηγής και Σερρών-Ελαιώνα», για το έτος 2019. 

Παροχή Υπηρεσίας: «Προληπτικοί καθαρισμοί εύφλεκτων περιοχών των Δ.Δ. Ορεινής και Άνω 

Βροντούς», για το έτος 2019. 

Παροχή Υπηρεσίας: «Καταπολέμηση παρόδιας βλάστησης στην πόλη των Σερρών», έτους 2019. 

Παροχή Υ̟ηρεσίας: «Κλάδεµα και κο̟ή ε̟ικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους 
του ∆ήµου Σερρών», έτους 2019. 

Παροχή Υ̟ηρεσίας: «Έκτακτο κλάδεµα - κο̟ή ε̟ικίνδυνων δένδρων για λόγους δηµόσιας 
ασφάλειας», έτους 2019. 

Παροχή Υ̟ηρεσίας: «Προετοιµασία κοινόχρηστων εκτάσεων ̟ρος δάσωση του ∆ήµου 
Σερρών», έτους 2019. 

Παροχή Υ̟ηρεσίας: «Συντήρηση και α̟οκατάσταση υ̟αίθριου εξο̟λισµού σε χώρους 
̟ρασίνου της ∆.Ε. Σερρών», έτους 2019. 

Παροχή Υ̟ηρεσίας: «Ε̟εξεργασία εδάφους στο ∆ηµοτικό Λαχανόκη̟ο Σερρών», έτους 
2019. 

Παροχή Υ̟ηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης στο ̟άρκινγκ βαρέων οχηµάτων», έτους 2019. 

Παροχή Υ̟ηρεσίας: «Περίφραξη µε συρµατό̟λεγµα του αρ. 333 αγροτεµαχίου Λευκώνα 
Σερρών», έτους 2019. 
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Παροχή Υ̟ηρεσίας: «Μεταφορά φυτικών υ̟ολειµµάτων α̟ό το υ̟. αρ. 4320 
αγροτεµαχίου ∆ήµου Σερρών», έτους 2019. 

Παροχή Υπηρεσίας: «Επισκευή  Κηποτεχνικών εργαλείων», έτους 2019. 

«Προμήθεια φυτικού υλικού Δήμου Σερρών», έτους 2019. 

«Προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων μηχανημάτων κηποτεχνικών εφαρμογών», έτους 
2019. 

«Προμήθεια αρδευτικών υλικών Δ.Ε. Σερρών», έτους 2019. 

«Προμήθεια αρδευτικών υλικών Δ.Ε. Καπετάν Μητρούση, Δ.Ε. Λευκώνα και Δ.Ε. Σκουτάρεως», 

έτους 2019. 

Παροχή Υπηρεσίας: «Συντήρηση φυσικού χλοοτάπητα στα γήπεδα του ποδοσφαίρου του 

ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου Σερρών», έτους 2019. 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

Επίβλεψη & παραλαβή έργων, παροχή υπηρεσιών και προμηθειών: 

Επίβλεψη της υπηρεσίας: «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας 
Σερρών του Δήμου Σερρών», έτη 2018-20.  

Επίβλεψη της υπηρεσίας: «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας 
Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών», έτη 2018-20.  

Επίβλεψη της υπηρεσίας: «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας 
Καπετάν Μητρούση του Δήμου Σερρών», έτη 2018-20.  

Επίβλεψη της υπηρεσίας: «Συντήρηση κοινόχρηστων χώρων πρασίνου Δημοτικής Ενότητας 
Λευκώνα & των Τ.Κ. Ορεινής και Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών», έτη 2018-20.  

Επίβλεψη της υπηρεσίας: «Καταπολέμηση παρόδιας βλάστησης στην πόλη των Σερρών», έτους 
2019. 

Επίβλεψη της υπηρεσίας: «Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους του 

Δήμου Σερρών», έτους 2019. 

Επίβλεψη της υπηρεσίας: «Έκτακτο κλάδεμα - κοπή επικίνδυνων δένδρων για λόγους δημόσιας 
ασφάλειας», έτους 2019. 

Επίβλεψη της υπηρεσίας: «Συντήρηση και αποκατάσταση υπαίθριου εξοπλισμού σε χώρους 
πρασίνου της Δ.Ε. Σερρών», έτους 2019. 

Επίβλεψη της υπηρεσίας: «Επεξεργασία εδάφους στο Δημοτικό Λαχανόκηπο Σερρών», έτους 2019. 

Επίβλεψη της υπηρεσίας: «Εργασίες συντήρησης στο πάρκινγκ βαρέων οχημάτων», έτους 2019. 

Επίβλεψη της υπηρεσίας: «Περίφραξη με συρματόπλεγμα του αρ. 333 αγροτεμαχίου Λευκώνα 

Σερρών», έτους 2019. 

Επίβλεψη της υπηρεσίας: «Μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων από το υπ. αρ. 4320 αγροτεμαχίου 

Δήμου Σερρών», έτους 2019. 

Επίβλεψη της υπηρεσίας: «Οικονομική αποτίμηση Δημοτικού Δάσους Σερρών». 
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

 

Εργασίες - Υπηρεσίες με Αυτεπιστασία 

Παρακολούθηση των ημερήσιων δελτίων παρουσίας του εξωτερικού συνεργείου σε συνεργασία με 
το Τμήμα Προσωπικού. 

Έλεγχος και συντήρηση μηχανημάτων και εργαλείων κηποτεχνικών εφαρμογών για την καλή 

λειτουργία τους σε καθημερινή βάση. 

Άμεση ενημέρωση βλαβών αυτ/των, μηχανημάτων και εργαλείων του συνεργείου και μέριμνα για 

αποκατάσταση αυτών ή αντικατάσταση μη επιδιορθωτέων. 

Σύνταξη τευχών δημοπράτησης έργων-υπηρεσιών και προμηθειών του τμήματός μας και σύνταξη 

τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού, μηχανημάτων και εργαλείων για 

τις ανάγκες των εργασιών συντήρησης από το εξωτερικό συνεργείο μας. 

Καταγραφή και τήρηση αρχείου αποθήκης εργαλείων , μηχανημάτων και υλικών του τμήματός μας 
και ετήσια απογραφή. 

Φύτευση νέων δένδρων, καλλωπιστικών θάμνων και εποχιακών φυτών (εαρινών και χειμερινών) σε 
διάφορα σημεία της πόλης (δενδροστοιχίες, πάρκα, πλατείες, νησίδες), σε αντικατάσταση των 

κατεστραμμένων αλλά και σε νέους χώρους πρασίνου.  

Πραγματοποιήση χειμερινού ετήσιου κλαδέματος ανανέωσης και διαμόρφωσης κόμης σε 
δενδροστοιχίες της πόλης. (Λιγούστρο, Καλλωπιστική Δαμασκηνιά, Σοφόρα κ.λ.π.) 

Πραγματοποιήση κοπής επικίνδυνων δένδρων σε χώρους αρμοδιότητας του Δήμου (λόγω μεγάλης 
κλίσης, λόγω ασθένειας ή νέκρωσης) και απομάκρυνση κατακείμενων μετά από βανδαλισμούς, 
ασθένειες, θεομηνίες κ.λ.π. 

Συνεργασία με ΔΕΗ για κοπή ή κλάδεμα δένδρων που ακουμπούν σε ηλεκτροφόρα δίκτυα και 
βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου.  

Απαραίτητες ενέργειες για έλεγχο φυτουγειονομικής κατάστασης δένδρων από τη Δασική 

υπηρεσία . 

Απαραίτητες ενέργειες για τη διάθεση δασικού φυτευτικού υλικού από τα φυτώρια του Δασαρχείου 

Σερρών σε Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Σερρών. 

Απαραίτητες ενέργειες έγκριση υλοτομίας δένδρων από τη Δασική υπηρεσία . 

Έγκριση αδειών φύτευσης δένδρων μετά από αιτήσεις δημοτών, σε κοινόχρηστους χώρους ή 

πεζοδρόμια. 

Καθαρισμός των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών από ζιζάνια, συντήρηση του υπάρχοντος πρασίνου 

στους αύλειους χώρους αυτών και κλάδευση δένδρων (όποτε αυτό ήταν απαραίτητο, ανάλογα με 
τις κλιματικές συνθήκες κάθε εποχής, καθώς και για προληπτικούς λόγους). 

Συντήρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους από το συνεργείο του Δήμου μας όλη η περιοχή της 
κοιλάδας των Αγίων Αναργύρων και αποκατάσταση του αρδευτικού δικτύου.   

Συνεργασία με σχολεία – φορείς σε προγράμματα και δράσεις αναφορικά με το αστικό πράσινο. 

Σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΣ προβήκαμε σε αποκατάσταση βλαβών του αρδευτικού δικτύου και 
συντήρηση αυτού σε διάφορους χώρους πρασίνου. 

Σχεδιασμός και διεκπεραίωση αιτημάτων για παροχή νερού προς την ΔΕΥΑΣ για άρδευση νέων 

κοινόχρηστων χώρων πρασίνου. 

Αναβάθμιση χώρων πρασίνου.  
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

Λοιπές Δράσεις 

∆ιεκ̟εραίωση Αιτηµάτων ∆ηµοτών 

Δεχτήκαμε καθημερινά τηλεφωνικά, γραπτά, μέσω του γραφείου Κ.Ε.Δ καθώς και μέσω της on 

line καταχώρησης αιτημάτων (click n spot) αιτήματα δημοτών, σχετικά με καθαρισμούς ζιζανίων, 

κοπή και κλάδεμα δένδρων, κ.λ.π. Απ’ αυτά η υπηρεσία μας δεν προχώρησε προς  διεκπεραίωση 

όσων έκρινε ότι δεν ήταν νόμιμα, ή σύμφωνα με τις αρμοδιότητές μας, ή προωθήθηκαν στα 

αρμόδια προς διεκπεραίωση Τμήματα.  

 

Λοιπές Δραστηριότητες 

Εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Ποιότητα Ζωής για 

θέματα του τμήματός μας. 

Καταχώρηση πρωτογενών αιτημάτων, προκηρύξεων και συμβάσεων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ), για το τμήμα πρασίνου. 

Σχεδιασμός και εκπόνηση ηλεκτρονικών ανοικτών δημόσιων διαγωνισμών (ΕΣΗΔΗΣ) του 

τμήματος πρασίνου. 

Λάβαμε μέρος ως μέλη Επιτροπής παραλαβής έργων, υπηρεσιών, προμηθειών  και αφανών 

εργασιών.  

Λάβαμε μέρος ως μέλη Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών έργων, υπηρεσιών 

και προμηθειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Λάβαμε μέρος ως μέλη Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και παροχής γενικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν. 4412/2016 όλων των 

διευθύνσεων και των αυτοτελών τμημάτων του Δήμου Σερρών. 

Χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας ΕΔΕ και πάροχων υπηρεσιών. 

Συμμετοχή σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας. 

Συμμετοχή στο πρόγραμμα δράσης GREEN CREW. 

 

 

3. Τμήμα Περιβάλλοντος 

 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 217 του Ν. 3463/2007 (Δ.Κ.Κ.), όπως ισχύει, σχετικά με τη σύνταξη 

εκθέσεως πεπραγμένων του τομέα αρμοδιότητάς μας για το έτος 2019 σας ενημερώνουμε ότι 
πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω: 

Ενέργειες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος & της δημόσιας υγείας 

Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων του Δήμου:  

α) Κατάταξη δημοτικών έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012 και μέριμνα 

για την περιβαλλοντική τους αδειοδότηση ή απαλλαγή απ' αυτήν: 

Συντήρηση οδικού δικτύου Δ. Σερρών έτους 2019-2020 
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Κατασκευή έργων αντιστήριξης Δημοτικού Οδικού Δικτύου Δήμου Σερρών 

Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών 

Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 

2018 

Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ. Σερρών έτους 2019 

Ενοποίηση δικτύου ποδηλατικών διαδρομών Δήμου Σερρών 

Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας λυκείου Προβατά Σερρών 

Συντήρηση και αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2019 

Τοποθέτηση υπόγειων κάδων απορριμμάτων διαβαθμισμένης συμπίεσης, εντός της πόλεως των Σερρών 

 

β) Υπαγωγή σε ΠΠΔ  “Σχολικό Συγκρότημα Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών στο 3ο χλμ Σερρών-Δράμας” 

 Διενέργεια ελέγχων κατόπιν καταγγελιών σε περιπτώσεις βλαβών και υποβάθμισης του 

περιβάλλοντος  

 Εφαρμογή προγραμμάτων μυοκτονίας, φιδοαπώθησης, απολύμανσης  

Πραγματοποιήθηκαν εφαρμογές υγειονομικής προστασίας Δημοτικών Κτιριακών Εγκαταστάσεων 

του Δήμου Σερρών (μυοκτονίες, εντομοκτονίες, φιδοαποφήσεις, ψύλλοι, απολυμάνσεις κτλ), όπως 
Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων, Ξενώνες Χρυσοπηγής, Κοινωνική Κουζίνα, Δημαρχείο, 

Αμαξοστάσιο, Κέντρο Δια Βίου Μάθησης , Α΄ Κοιμητήρια Σερρών, Κέντρο Κοινότητας 
(Παράρτημα Ρομά) 

 

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση  

Συμμετοχή σε πανελλαδικές ή παγκόσμιες εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των 

πολιτών Earth Hour, Let's Do It Greece, Καθαρές Πινακίδες, Εβδομάδα Μείωσης Αποβλήτων, 

Πολιτεία των Ευχών- Λευκή Νύχτα  

Διοργάνωση ημερίδας “GO GREEN”σε συνδιοργάνωση με το εργαστήριο BeLab του ΤΕΙ ΚΜ στις 
5 Ιουνίου 2019. 

Παρακολούθηση των δικτύων Breathe Life Cities και Cities with Nature 

Παρουσιάσεις σε σχολικές μονάδες- ΚΔΑΠ 

 

Σύνταξη μελετών 

Στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης με το Δ. Ν. Ζίχνης – Μελέτη “Ανόρυξη υδρευτικής 
γεώτρησης ” 

«Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα και λοιπών 

περιβαλλοντικών παραμέτρων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική 

Μακεδονία 2014-2020» 

Μελέτη Οργάνωσης Εργασιών Διαχείρισης (Συλλογής- Μεταφοράς) μη επικίνδυνων στερών 

αποβλήτων Δήμου Σερρών 

Σύνταξη μελέτης προμήθειας: “Προμήθεια άλατος αποχιονισμού έτους 2019”  

Σύνταξη μελέτης παροχής υπηρεσίας “Υγειονομική προστασία δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων 

(μυοκτονίες, εντομοκτονίες κτλ) έτους 2019. 
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Σύνταξη Μελέτης: “Ανόρυξη Γεώτρησης Κολυμβητηρίου Σερρών” 

Διαδημοτική Σύμβαση με Δ. Εμ. Παπά για την σύνταξη μελέτης για το έργο “Ανόρυξη υδρευτικών 

γεωτρήσεων ΤΚ Δαφνουδίου και Παραλιμνίου” 

Διαδημοτική Σύμβαση με Δ. Ηράκλειας για την σύνταξη μελέτης για το έργο “Ανόρυξη -

Αξιοποίηση νέων γεωτρήσεων ύδρευσης στις ΤΚ Παλαιοκάστρου και ΤΚ Βαλτερού του Δ. 

Ηράκλειας” 

 

Επίβλεψη μελετών – υπηρεσιών  

“Μελέτη Οριοθέτησης τμήματος 1200μ Ποταμού Αγίου Ιωάννη” 

“Μελέτη Οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αγίου Γεωργίου” 

“Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τις μελέτες: 1. Μελέτη Οριοθέτησης τμήματος ρέματος Αγίου 

Γεωργίου, 2. Μελέτη Οριοθέτησης τμήματος 1200μ ρέματος Αγίου Ιωάννη”  

Υπεύθυνος παρακολούθησης πράξης για την προμήθεια: “Προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών μέτρησης 

ρύπανσης ατμοσφαιρικού αέρα και λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020” 

“Κατασκευή Πράσινου Σημείου Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Σερρών”  

Διαδημοτική Σύμβαση με Δ. Εμ. Παπά για την σύνταξη μελέτης για το έργο ““Ανόρυξη υδρευτικών 

γεωτρήσεων ΤΚ Δαφνουδίου και Παραλιμνίου” 

Διαδημοτική Σύμβαση με Δ. Νέας Ζίχνης “Ανόρυξη -Αξιοποίηση Υδρευτικής Γεώτρησης Μαυρολόφου (Α’ 

Φάση): Ανόρυξη Γεώτρησης” 

 

Άλλα θέματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον  

Παρακολούθηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενημέρωση σχετικού αρχείου 

Συνεργασία με τη Δ/νση Kαθαριότητας για την εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης και τη 

δημιουργία κεντρικού πράσινου σημείου ανακύκλωσης και γωνιών ανακύκλωσης (δορυφορικά 

πράσινα σημεία). 

Παρακολούθηση διαφόρων προγραμμάτων που χρηματοδοτούν δράσεις για το περιβάλλον, τήρηση 

σχετικού αρχείου 

Παροχή στοιχείων σε φορείς και ιδιώτες (φοιτητές) όπως σε θέματα ακτινοβολίας από 

εγκαταστάσεις κινητής τηλεφωνίας, σε θέματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και διαχείρισης 
φυσικού περιβάλλοντος.   

Αρχείο αποφάσεων Εγκρίσεων Περιβαλλοντικών Όρων έργων και δραστηριοτήτων.  

Δημοσιοποίηση ΜΠΕ έργων και δραστηριοτήτων 

Παραλαβή και έλεγχος δηλώσεων ΕΜΣΥ  

Εξέταση αιτήσεων χορήγησης αδειών χρήσης νερού και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης υδάτινων 

πόρων. 

Επεξεργασία και προετοιμασία φακέλων δικαιολογητικών για την έκδοση αδειών χρήσης νερού 

στα αρδευτικά δίκτυα του δήμου σε συνεργασία με τη Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του Δήμου 
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Διάφορα άλλα θέματα 

Συμμετοχή σε επιτροπές δηµοσίων συµβάσεων προμηθειών, παροχής υπηρεσιών και λοιπών 

επιστηµονικών υπηρεσιών ΔΤΥ, ΚΗΣΚ, ΜΗΜΕΔ, παραλαβής υπηρεσιών, παραλαβής αφανών 

εργασιών,προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων, καταλληλότητας κτιρίων για μίσθωση 

Αστυνόμευση Δρόμων (συνδρομή στο τμήμα Οικοδομικών Έργων) 

Αστυνόμευση Ρεμάτων (επιτροπή σε συνεργασία με την ΠΕ Σερρών)- μέχρι τον Νοέμβριο 

Συμμετοχή σε κλιμάκια επιφυλακής (Πολιτική Προστασία)  

Συμμετοχή στη Συντονιστική Τοπική Ομάδα Πολιτικής Προστασίας  

Συμμετοχή στο κλιμάκιο τεχνικού ελέγχου Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΟΠΑΚΠΑ Δ. Σερρών 

Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για το “Πράσινο Σημείο” 

Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για το πρόγραμμα “Green Crew” 

Συμμετοχή σε κλιμάκιο ελέγχου τάφων Δημοτικών Κοιμητηρίων 

Σύνταξη Σχεδίου Αποχιονισμού & αντιμετώπισης Παγετού  Δ. Σερρών (Πολιτική Προστασία)  

Συμμετοχή στη Συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών- Ορειβατικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης 
Δασών Σερρών  

Συμμετοχή στο Σ.Β.Α.Κ.  Δ. Σερρών 

Συμμετοχή στο Β.Α.Α.  Δ. Σερρών.     

 

4. Τμήμα Οικοδομικών  έργων, έργων οδοποιίας , υδραυλικών έργων και υπηρεσιών 

 

Κατά το έτος 2019 το Τμήμα  οικοδομικών  έργων, έργων οδοποιίας, υδραυλικών έργων & 

υπηρεσιών του Δήμου μας εκτέλεσε τις παρακάτω εργασίες : 

 

A. Συντάχθηκαν οι παρακάτω μελέτες έργων, υπηρεσιών και προμηθειών ως κάτωθι:  

1. Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Κτιρίων  έτους 2019(ΑΜ 3 /2019) 

2. Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης της μόνιμης έκθεσης της Πινακοθήκης   «Κωνσταντίνος 
Ξενάκης» στο δημοτικό κτίριο Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά (ΑΜ 5/2019) 

3. Ενοποίηση Δικτύου Ποδηλατικών Διαδρόμων στην πόλη των Σερρών (ΑΜ 7/2019) 

4. Παροχή Υπηρεσιών Συμβουλου για διάφορα κυκλοφοριακά θέματα έτους 2019  (ΑΜ 10/2019) 

5. Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών στο Δήμο Σερρών (ΑΜ 13/2019) 

6. Εργασίες Χωματουργικών Μηχανημάτων (καθαρισμός αποστραγγιστικών και αρδευτικών 

καναλιών αγροκτήματος Μητρουσίου) στην Δ.Κ Μητρουσίου (ΑΜ 15/2019) 

7. Κατασκευή  Κερκίδων Στο Γήπεδο Ποδοσφαίρου Σκουτάρεως(ΑΜ 18/2019) 

8. Προμήθεια Ξύλινου Δαπέδου Και ΜπασκετώνΣτο Κλειστό Γυμναστήριο   Σερρών (ΑΜ 

19/2019) 

9. Εργασίες Χωματουργικών Μηχανημάτων στη Δ.Κ Ορεινής (ΑΜ 21/2019) 

10. Συντήρηση σχολικών κτιρίων  Δήμου Σερρών έτους 2019(ΑΜ 22/2019) 
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11. Επείγουσες Εργασίες Στεγάνωσης Στο Δημοτικό Θέατρο "Αστέρια"(ΑΜ 24/2019) 

12. Προμήθεια Ειδών Χρωματισμού για τον Δήμο Σερρών (ΑΜ 28/2019) 

13. Προμήθεια Εργαλειών Και Αναλώσιμων Σιδηρικών για τον Δήμο Σερρών   (ΑΜ 29/2019) 

14. Προμήθεια Ξύλων Για Τον Εξοπλισμό Κοινόχρηστων Χώρων (ΑΜ 32/2019) 

15. Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών (Υδραυλικά Είδη) (ΑΜ 33/2019) 

16. Συντήρηση παιδικών χαρών δήμου Σερρών έτους 2019 (ΑΜ 43/2019) 

17. Διαμόρφωση Κοιμητηρίων Δ.Κ. Λευκώνα (Β φάση)  (ΑΜ 48/2019) 

18. Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών (Σκυρόδεμα) (ΑΜ 49/2019) 

19. Βελτίωση Ενεργειακής Αποδοτικότητας Λυκείου Προβατά (ΑΜ 51/2019) 

20. Προμήθεια Οικοδομικών Υλικών (ΑΜ 73/2019) 

21. Προμήθεια Ξύλων Για Τον Εξοπλισμό Κοινόχρηστων Χώρων (ΑΜ 74/2019) 

22. Συντήρηση Και Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Σερρών έτους 2019 (ΑΜ 76/2019) 

23. Εργασίες Οδοστρωσίας Ασφαλτόστρωσεις Δήμου Σερρών (ΑΜ 83/2019) 

24. Έργα Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Σερρών (Φάση Ι) (ΑΜ 87/2019) 

25. Αναπλάσεις κεντρικών οδικών αξόνων πόλης Σερρών έτους 2018 (ΑΜ 1 /2018) 

26. Διαμόρφωση εισόδου Τ.Κ. Πρόβατα Δημοτικής Ενότητας Πρόβατα  (ΑΜ 2/2018) 

27. Εργασίες οδοστρωσίας – Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2018  (ΑΜ 20/2018) 

28. Εκτεταμένες παρεμβάσεις σχολικών κτιρίων προς άρση επικινδυνότητας στο Δήμο Σερρών 

(ΑΜ 48/2018) 

29. Εργασία Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Κ. Λεύκωνα (ΑΜ 56/2018) 

30. Εργασία Δαπάνες κατεδάφισης αυθαιρέτων ή/και επικινδύνων κτισμάτων     (ΑΜ 77/2018) 

31. Έργα αστικής αναζωογόνησης Δήμου Σερρών (ΦΑΣΗ 1) (ΑΜ 85/2018) 

32. Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2018  (ΑΜ 104/2018) 

33. Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Καπ Μητρουσίου και Τ.Κ. Ορεινής Δήμου Σερρών  (ΑΜ 

109/2018) 

34. Κατευθύνσεις για την οργάνωση – διαχείριση κοινοχρήστων χώρων Δήμου Σερρών (ΑΜ 

52/2018) 

35. Επισκευή υγρομόνωσης δώματος Δημαρχείου Σερρών (ΑΜ 84/2018) 

 

Β. ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΕΡΓΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1. Συντήρηση παιδικών χαρών δήμου Σερρών έτους 2018    (ΑΜ 31/2018) 

2. Κατασκευή έργων αντιστήριξης δημοτικού οδικού δικτύου (ΑΜ 03/2018) 

3. Επέκταση δικτύου πεζοδρόμων πόλης Σερρών έτους 2017  441.000€ 

4. Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους      2017 200.000€ 

5. Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους     2018, 72.000,00€ 

6. ΚατασκευήπεζοδρομίωνκεντρικούπάρκουΔήμουΣερρών 34.900,00 € 
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7. Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Αγίων Αναργύρων πόλης Σερρών 

έτους 2016.  95.500,00 € 

8. Εργασίες οδοστρωσίας – ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017.     400.000,00 € 

9. Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Σερρών έτους 2016. 200.000,00 € 

10. Μελέτη _ Εφαρμογή Σχεδίου Πόλεωςστην περιοχή της Π.Ε. Σιγήςέτους 2013  

11. Συντήρηση Οδικού Δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2018, 200.000€ 

12. Συντήρηση εγκαταστάσεων υδατοδεξαμενών  Τ.Κ. Άνω Βροντούς, 12.900€ 

13. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Σερρών και της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ για το έργο: 

“Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών”. 450.000,00 € 

14. Κατευθύνσεις για την οργάνωση – διαχείριση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών 

15. Συντήρηση οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2019-2020(ΑΜ 93/2018) 

16. Συντήρηση και αναβάθμιση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Σερρών έτους 2019(ΑΜ 76/2019) 

17. Μίσθωση μηχανημάτων έργου έτους 2019(ΑΜ 108/2018) 

18. Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2018-2019(ΑΜ 56/2019) 

19. Συντήρηση εγκαταστάσεων υδατοδεξαμενών Τ.Κ. Άνω Βροντούς έτους 2019(ΑΜ 55/2019) 

20. Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας του οδικού δικτύου του 

Δήμου Σερρών έτους 2018(ΑΜ 61/2018) 

21. Κατασκευή Πράσινου Σημείου διαχείρισης απορριμμάτων Δήμου Σερρών(ΑΜ 22/2018) 

22. Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2017(ΑΜ 96/2017) 

23. Εκσυγχρονισμός Αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών (ΑΜ 108/2017) 

24. Εργασίες οδοστρωσίας-Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Σερρών έτους 2017(ΑΜ 53/2017) 

25. Καθαρισμός ρεμάτων Δήμου Σερρών έτους 2017(ΑΜ 74/2017) 

26. Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Δήμου Σερρών και της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ για το 

έργο:¨Εκσυγχρονισμός αυτοκινητοδρομίου Δήμου Σερρών¨(ΑΜ 57/2017) 

27. Κατασκευή γραφείου εξυπηρέτησης κοινού στην περιοχή Αγ.Ιωάννη 

28. Βελτίωση προσβασιμότητας και οδικής αφάλειας στην επέκταση της οδού Μ.Αλεξάνδρου(1ο 

χλμ Σερρών-Δράμμας) από το χείμαρρο Αγ.Αναργύρων έως το χείμαρρο Αγ.Γεωργίου (ΑΜ 

82/2017) 

29. Εργασίες οδοστρωσίας-Ασφαλτοστρώσεις σην περιοχή Σιγής(ΑΜ 73/2018) 

30. Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Κ. Λευκώνα (Β Φάση) (ΑΜ 48/2019) 

31. Μελέτη οριοθέτησης τμήματος ρέματος ¨Κατακονόζη¨ πολεοδομικής ενότητας 

Αγ.Αναργύρων Δήμου Σερρών (ΑΜ 60/2018) 

32. Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των δημοτικών ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών 

(ΑΜ 79/2016) 

33. Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για την 

υλοποίηση της πράξης: ¨Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των δημοτικών ξενώνων 

Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών¨ (ΑΜ 81/2016) 
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34. Κατασκευή γηπέδου αντισφαίρισης στο Δήμο Σερρών (ΑΜ 70/2017) 

35. Εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα μονάδων ειδικής Αγωγής 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Ν.Σερρών (ΑΜ 26/2019) 

36. Σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας (ΑΜ 33/2018)  

 

Δ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

Συμμετοχή στην διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης και στην κατάθεση / παρακολούθηση / 

υποστήριξη αντίστοιχων προτάσεων σε προκηρύξεις του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων.  

 

Ε. ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

Αστυνόμευση οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δήμου Σερρών μήκους 550 χιλιομέτρων περίπου 

ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

ΣΤ. ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  

1. Συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμού έργων.  

2. Συμμετοχή σε επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών. 

3. Συμμετοχή σε επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών. 

4. Συμμετοχή σε επιτροπές παραλαβής έργων, αφανών εργασιών, προμηθειών και υπηρεσιών. 

5. Συμμετοχή σε επιτροπές παρακολούθησης δράσεων και υπηρεσιών. 

6. Διεξαγωγή αυτοψιών για αντικείμενα του Τμήματος. 

7. Υλοποίηση υποχρεώσεων και διαδικασιών θεμάτων διοικητικής φύσης. 

8. Διεκπεραίωση αλληλογραφίας του τμήματος. 

9. Διαχείριση συμβατικών και ηλεκτρονικών αρχείων. 

10. Παρακολούθηση τεχνικής νομοθεσίας. 

11. Δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης για αντικείμενα του τμήματος. 

 

5. Τμήμα Η/Μ έργων & ενεργειακών εφαρμογών  

 

ΈΚΘΕΣΗ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ   ΕΤΟΥΣ   2019 

ΤΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ  Η/Μ  ΕΡΓΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

 

Τα  πεπραγμένα του τμήματος Η/Μ έργων & ενεργειακών εφαρμογών κατά το έτος 2019 είναι τα 

εξής :  
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Α. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΕΥΧΩΝ 

ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

1. Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων στο Δήμο Σερρών (αρ. Μελέτης 59/18) 

2. Προμήθεια ενός ελαστικοφόρου εκσκαφέα φορτωτή (αρ. Μελέτης 4/19) 

3. Π.Υ. οργάνωσης της μόνιμης έκθεσης της Πινακοθήκης ¨Κωνσταντίνου Ξενάκη¨ στο δημοτικό 

κτίριο Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά (αρ. μελέτης 5/19) 

4. Συντήρηση & επισκευή των μικροφωνικών εγκαταστάσεων του Δήμου  Σερρών έτους 2019  

(αρ. μελέτης 6/19) 

5. Συντήρηση αρδευτικών αντλιοστασίων Δήμου  Σερρών  (αρ. μελέτης 8/19) 

6. Προμήθεια λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών σωμάτων Δήμου Σερρών 

έτους 2019  (αρ. Μελέτης 17/19) 

7. Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού συνεργάτη του εταίρου Δήμος Σερρών για το έργο «Zero-

waste energy-efficient agricultural communities in the GR-FYROM cross-border area 

(ZEFFIROS)» (αρ. Μελέτης 20/19) 

8. Συντήρηση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2019  (αρ. Μελέτης 22/19) 

9. Εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Σχολικό Συγκρότημα Μονάδων Ειδικής Αγωγής 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών (αρ. Μελέτης26/19) 

10. Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος συναγερμού για το δημοτικό κατάστημα του Δήμου 

Σερρών (αρ. Μελέτης 27/19) 

11. Διερεύνηση τεχνικών λύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την αποπεράτωση και 
λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Αθλητικού Κέντρου Ομονοίας  (αρ. Μελέτης 
30/19) 

12. Π.Υ. Συντήρηση & επισκευή καυστήρων (αρ. Μελέτης 35/19) 

13. Συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Σερρών έτους 2019-2020  (αρ. μελέτης 38/19) 

14. Συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων του Δήμου Σερρών κ, της κ.θ. του 

Κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ έτους 2019-2020  (αρ. μελέτης 39/19) 

15. Προμήθεια και τοποθέτηση ενός ανελκυστήρα στο κτίριο του κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ 

Δήμου Σερρών  (αρ. μελέτης 44/19) 

16. Συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Σερρών έτους 2019 (αρ. Μελ. 45/19) 

17. Βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας Λυκείου Προβατά Δήμου Σερρών (3ΕΜ) (αρ. Μελέτης 
51/19) 

18. Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2018-2019 (αρ. Μελέτης 
51/19) 

19. Προμήθεια υλικών για το αρδευτικό δίκτυο του γηπέδου Σκουτάρεως  (αρ. μελ. 66/19) 

20. Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων για το κλειστό γυμναστήριο της κοιλάδας Αγ. Αναργύρων 

(αρ. μελ. 79/19) 

21. Προμήθεια,  έλεγχος & συντήρηση πυροσβεστήρων των κτιρίων του Δήμου Σερρών έτους 
2019  (αρ. μελ. 80/19) 

22. Έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης στο κτίριο του Κυνοκομείου του Δήμου 

Σερρών (αρ. Μελ. 81/19) 

23. Αντικεραυνική προστασία σχολικών κτιρίων του Δήμου Σερρών (αρ. Μελέτης 82/19) 
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24. Εκπόνηση ελέγχου επανελέγχου και πιστοποίησης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του 

14ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών ( αρ. Μελ. 85/19) 

25. Έργα αστικής αναζωογόνησης Δήμος Σερρών (φάση Ι) αρ. Μελέτης 87/19) 

26. Προμήθεια ενός πολυμορφικού αυτ/του τύπου VAΝ (αρ. Μελέτης 91/19) 

27. Προμήθεια προβολέων και φωτιστικών σωμάτων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Σερρών 

(αρ. Μελ. 92/19) 

28. Π.Υ. εξωτερικού συνεργάτη για την υποστήριξη της πράξης ¨Αποτίμηση παρεμβάσεων 

ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια-3ΕΜ  (αρ. Μελέτης 93/19) 

 

Β. ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΕΡΓΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

1. Επίβλεψη έργου: “Επισκευές - συντηρήσεις - ηλεκτροδοτήσεις Η-Μ εγκαταστάσεων 

κοινοχρήστων χώρων έτους 2019-2020” 

2. Επίβλεψη έργου: “Επισκευές - συντηρήσεις - ηλεκτροδοτήσεις Η-Μ εγκαταστάσεων 

κοινοχρήστων χώρων έτους 2018” 

3. Επίβλεψη έργου: “Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δ.Ε. Καπ. Μητρουσίου και Τ.Κ. Ορεινής Δήμου 

Σερρών “ 

4. Επίβλεψη υπηρεσίας: “Συντήρηση αρδευτικών αντλιοστασίων (γεωτρήσεων) του Δήμου 

Σερρών” 

5. Επίβλεψη υπηρεσίας: “Εργασίες συντήρησης σιντριβανιών του Δήμου Σερρών ” 

6. Επίβλεψη έργου: “Συντήρηση και βελτίωση σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2017” 

7. Επίβλεψη έργου: “Συντήρηση  σχολικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2018” 

8. Επίβλεψη έργου: “Εγκατάσταση φυσικού αερίου στο Σχολικό Συγκρότημα Μονάδων Ειδικής Αγωγής 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών” 

9. Επίβλεψη έργου: “Κατασκευή εγκαταστάσεων πυροπροστασίας στο Κλειστό Γυμναστήριο και 
στο Εθνικό Στάδιο του Δήμου Σερρών” 

10. Επίβλεψη έργου : “Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτιρίων Δήμου Σερρών έτους 2017” 

11. Επίβλεψη έργου: “Επανάχρηση του κτιρίου Κ1 του πρώην στρατοπέδου Παπαλουκά και δημιουργία 

Πινακοθήκης Ξενάκη”,  

12. Επίβλεψη έργου: “Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός των δημοτικών ξενώνων Χρυσοπηγής του Δήμου 

Σερρών” 

 

Γ.  ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 

1. Επίβλεψη υπηρεσίας: “Π.Υ. εξωτερικού συνεργάτη για την υποστήριξη της πράξης 
¨Αποτίμηση παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια-3ΕΜ “ 

2. Επίβλεψη υπηρεσίας: “Διερεύνηση τεχνικών λύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την 

αποπεράτωση και λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου του Αθλητικού Κέντρου 

Ομονοίας “ 

3. Επίβλεψη μελέτης: «Μελέτη εγκατάστασης φυσικού αερίου στο Σχολικό Συγκρότημα 

Μονάδων Ειδικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών » 
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Δ.  ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ 

1. Διαχείριση θεμάτων επέκτασης δημοτικού ηλεκτροφωτισμού / αιτημάτων δημοτών σε 
συνεργασία με την ΔΕΗ  

2. Διαχείριση αιτημάτων η / και προβλημάτων δημοτών μέσω του Γραφείου Εξυπηρέτησης 
Δημοτών (διεκπεραίωση / υλοποίηση  αιτημάτων , ποσοστό ικανοποίησης αιτημάτων 99%) 

3. Εργασίες συντήρησης και επέκτασης δικτύου φωτισμού οδών – πλατειών & κοινοχρήστων 

χώρων (ΦΟΠ) 

4. Εργασίες συντήρησης και επέκτασης δικτύου εγκαταστάσεων εορταστικού φωτισμού πόλης 

5. Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων 

6. Παρακολούθηση λειτουργίας, αντιμετώπιση βλαβών και συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού. 

7. Έλεγχοι νομιμότητας & ασφάλειας λειτουργίας των δημοτικών εγκαταστάσεων σε συνεργασία 

με τον Τεχνικό Ασφαλείας. 

8. Διαχείριση θεμάτων συντήρησης και βελτίωσης Η-Μ εγκαταστάσεων σχολικών κτιρίων. 

9. Συντήρηση σιντριβανιών του Δήμου Σερρών. 

10. Συντήρηση κλιματιστικών μονάδων των δημοτικών κτιρίων 

11. Εργασίες συντήρησης – επισκευής των εγκαταστάσεων ύδρευσης των Δημοτικών κτιρίων και 
κοινοχρήστων χώρων 

12. Εργασίες συντήρησης – επισκευής των εγκαταστάσεων αποχέτευσης των Δημοτικών κτιρίων 

του Δήμου Σερρών.  

 

Ε. ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

1. Συνεχής παρακολούθηση ενεργειακών καταναλώσεων δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. 

2. Σχεδιασμός και σταδιακή εφαρμογή παρεμβάσεων μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης και 
εξοικονόμησης ενέργειας στο κτιριακό δυναμικό και τις λοιπές εγκαταστάσεις του Δήμου. 

3. Παρακολούθηση της εξέλιξης του σχετικού θεσμικού πλαισίου. 

4. Συνεχής παρακολούθηση ενεργειακών καταναλώσεων δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων. 

5. Ενημέρωση και βελτίωση της υπάρχουσας ενεργειακής βάσης δεδομένων των δημοτικών 

κτιρίων και λοιπών δημ. εγκαταστάσεων.. 

6. Προπαρασκευαστικές ενέργειες για προετοιμασία υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης, 
ένταξης και υλοποίησης έργων εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας.  

 

ΣΤ.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  

Συμμετοχή στην διερεύνηση δυνατοτήτων χρηματοδότησης και στην κατάθεση / παρακολούθηση / 

υποστήριξη αντίστοιχων προτάσεων σε προκηρύξεις του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών 

προγραμμάτων. Αναλυτικότερα :  
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1. ΚΑΤΑΤΕΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

 

 Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης για την  πρόταση χρηματοδότησης 998.000 € στην 

πρόσκληση 1049/7-3-2018 “Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας” , Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

 Υποστήριξη στον ΟΠΑΚΠΑ για διορθώσεις τεχνικού δελτίου στην πρόταση 

χρηματοδότησης  στην  2451/23-11-2017 Πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
“Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”, με τίτλο “ “Ενεργειακή 

αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων-Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης 
Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σε Αθλητικές 
Εγκαταστάσεις”  

 Υποβολή πρότασης “Ενεργητική Πυροπροστασία Σχολικών Μονάδων  Δήμου Σερρών” στο 

Πρόγραμμα “ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ” και στην Πρόσκληση VIII με τίτλο “Εκπόνηση μελετών 

και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας” 

 

2. ΔΙΕΡΕΎΝΗΣΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΆΤΩΝ 

 Συνεργασία με το Τμήμα Προγραμματισμού και λοιπά τμήματα της Δ/νσης για την 

προετοιμασία προτάσεων δράσεων για διερεύνηση χρηματοδότησης από εθνικά και 
ευρωπαϊκά προγράμματα 

 Διερεύνηση χρηματοδότησης του έργου αποπεράτωσης του Κλειστού Κολυμβητηρίου 

Σερρών, μέσω της ΓΓΑ 

 

3. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ  ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ  

 

α/α Τίτλος Προϋπολογισμός Πρόγραμμα 

1 

“Αποτίμηση παρεμβάσεων 

ενεργειακής εξοικονόμησης σε 

δημόσια κτίρια- 3ΕM” 421.800,00 

INTERREG GREECE-

FYROM 2014-2020  

2 

Δημιουργία Πολιτιστικού Διπόλου 

στη διασυνοριακή περιοχή -

CulturalDipole 683.996,00 

INTERREG GREECE-

BULGARIA 

3 

“Ενεργειακή αναβάθμιση 

δημοτικών κτιρίων στον Δήμο 

Σερρών” 930.000,00 

ΕΠ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 

 

 

 

 



80 

4. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 

α/α Πρόγραμμα Τίτλος Προϋπολογισμός 

1 Ε.Π. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής 
Ανάπτυξης Σερρών  

4.719.000,00 € 

 

2 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 

Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός των 

Δημοτικών Ξενώνων Χρυσοπηγής του 

Δήμου Σερρών 

300.000,00€ 

3 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 

Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Ανοικτών 

Δημόσιων Χώρων  στο Δήμο Σερρών 

4.396.676,00 € 

 

Ζ.  ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ  

1. Υλοποίηση αρμοδιοτήτων του Γραφείου Αδειών Εγκαταστάσεων & Μεταφορών 

2. Επιστημονική / τεχνική υποστήριξη  Ν.Π. του Δήμου Σερρών  

3. Εμπειρογνωμοσύνες 

4. Αυτοψίες 

5. Συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμού δημοσίων συμβάσεων 

6. Συμμετοχή σε επιτροπή   διεθνή διαγωνισμού “«ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» 

7. Συμμετοχή σε επιτροπές παραλαβής έργων, αφανών εργασιών, προμηθειών και υπηρεσιών. 

8. Συμμετοχή σε επιτροπές παρακολούθησης δράσεων και υπηρεσιών. 

9. Διεξαγωγή αυτοψιών για αντικείμενα του Τμήματος. 

10. Υλοποίηση υποχρεώσεων και διαδικασιών θεμάτων διοικητικής φύσης. 

11. Διεκπεραίωση αλληλογραφίας του τμήματος. 

12. Διαχείριση συμβατικών και ηλεκτρονικών αρχείων. 

13. Παρακολούθηση τεχνικής νομοθεσίας. 

14. Δράσεις ενημέρωσης και επιμόρφωσης για αντικείμενα του τμήματος. 

15. Καταχώρηση ανελκυστήρων του Δήμου Σερρών.  

 

Η. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ 

1. Συνεργασία με το Τμ. Προγραμματισμού για προβολή δράσεων για το πρόγραμμα INTERREG 

2. Συμμετοχή στην Ομάδα εργασίας του δικτύου MAPS «MilitaryAssetsasPublicSpaces-          

Στρατιωτικές περιοχές ως Δημόσιοι Χώροι» 
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6. Τμήμα κυκλοφοριακού σχεδιασμού και συγκοινωνίας   

 

 Έχοντας υπόψη το άρθρο 217 του Ν.3463/2007 (Δ.Κ.Κ.) σχετικά με τη σύνταξη εκθέσεως 
πεπραγμένων του τομέα αρμοδιότητάς μας, σας  γνωρίζουμε  ότι το  τμήμα κυκλοφοριακού 

σχεδιασμού και συγκοινωνίας για το έτος 2019  διεκπεραίωσε τις κάτωθι υποθέσεις: 

 

1. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Διεκπεραιώθηκαν τετρακόσια πενήντα έγγραφα (450) έγγραφα αιτήματα πολιτών και υπηρεσιών.  

Εκδόθηκαν είκοσι (20)  άδειες διέλευσης σε πεζόδρομους. 

Θεσμοθετήθηκαν, ακυρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν είκοσι (20) θέσεις στάθμευσης για ΑμΕΑ  

Πραγματοποιήθηκε αλληλογραφία με διάφορες υπηρεσίες για κυκλοφοριακά ζητήματα της πόλης. 

Διεκπεραιώθηκαν διάφορα αιτήματα πολιτών μέσω των εισηγήσεων στην Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής του Δήμου και στη συνέχεια στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα οποία αφορούσαν θέματα 

κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.  

Εκδόθηκαν διάφορες άδειες κατάληψης οδοστρώματος. 

 

2. ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πραγματοποιήθηκε η σύνταξη της μελέτης  “Προμήθεια υλικών σήμανσης  και οδικής 
ασφάλειας Δήμου Σερρών έτους 2019” προϋπολογισμού 50.000,00 Є.(με ΦΠΑ). 

Πραγματοποιήθηκε η  σύνταξη της μελέτης «Παροχή Υπηρεσίας Συντήρηση φωτεινής 
σηματοδότησης έτους 2019”» προϋπολογισμού  23.902,24 Ευρώ 

Ολοκληρώθηκε η σύνταξη της μελέτης της προμήθειας «Αναβάθμιση φωτεινών 
σηματοδοτών με προσθήκη ηχητικών διατάξεων για τα ΑμΕΑ» προϋπολογισμού 72.515,20 

Πραγματοποιήθηκε η σύνταξη της με αριθμό 103/2017 μελέτης των προμηθειών για ενίσχυση 

δράσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας προϋπολογισμού 9.982,00 ευρώ (με ΦΠΑ) 

και ενέργειες για διαδικασίες ανάθεσης,  

 

3. ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ξεκίνησε η επίβλεψη του έργου «Εργασίες συντήρησης και βελτίωσης στοιχείων οδικής ασφάλειας 
του οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 100.000,00 

Ολοκληρώθηκε η παρακολούθηση της Υπηρεσίας «Π.Υ. προγγραματισμού και τηλεπισκόπησης 
δικτύου φωτεινής σηματοδότησης έτους 2019» προϋπολογισμού  23.902,24 Ευρώ 

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και ξεκίνησε η επίβλεψη της μελέτης “Βελτίωση προσβασιμότητας 
και οδικής ασφάλειας στην επέκταση της οδού Μ. Αλεξάνδρου (1ο χλμ. Σερρών – Δράμας) από το 

χείμαρρο Αγ. Αναργύρων έως το χείμαρρο Αγ. Γεωργίου”.          
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4. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Πραγματοποιήθηκε διαχείριση διάφορων νομίμων θέσεων στάθμευσης (Δημόσιες θέσεις ΑΜΕΑ, 

Φορτοεκφορτώσεις κλπ.), μέσω αυτοψιών, τεχνικών και εκθέσεων εισηγήσεων.  

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης κανονιστικής απόφασης για την “Επέκταση του δικτύου 

ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Σερρών”, που εντάσσεται στο πρόγραμμα ΒΑΑ (Βιώσιμη Αστική 

ανάπτυξη) 

Ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης κανονιστικής απόφασης περί κατασκευής κυκλικού κόμβου στη 

δημοτική οδό έμπροσθεν των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΚΡΙ-ΚΡΙ, 

Ξεκίνησε η τροποποίηση της υπ. αρ. 888/17 Κανονιστικής απόφασης περί οργάνωσης της 
κυκλοφορίας και ρυθμίσεων στην περιοχή της ΠΕ Σιγής-Κηφισιά της πόλης των Σερρών (αρ. 

Απόφασης 678/2019) 

Συνεχίστηκε η σύνταξη της μελέτης “αποχαρακτηρισμός οδού Μεραρχίας” 

Επίβλεψη της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου σε διάφορα κυκλοφοριακά θέματα έτους 2019  

Σύνταξη μελέτης και ενέργειες προς την ΠΕ Σερρών στο πλαίσιο διαδικασίας έκδοσης νέας 
κανονιστικής απόφασης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την οδό Κ. Καραμανλή (αντιδρόμηση από 

Θεσσαλονίκης έως 29ης Ιουνίου).            

                                                                                                                       

5.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Ξεκίνησε η επίβλεψη της μελέτης «Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας», με χρηματοδότηση 
από το Πράσινο Ταμείο  

Πραγματοποιήθηκε η σύνταξη μελέτης και ολοκληρώθηκε η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης 
προμηθειών για ενίσχυση δράσεων για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας προϋπολογισμού 

9.982,00 ευρώ (με ΦΠΑ) στο πλαίσιο της Χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο για την Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Κινητικότητας (ΕΕΚ). 

Πραγματοποιήθηκε η επίβλεψη της σύμβασης προμήθειας για ενίσχυση δράσεων για την Ευρωπαϊκή 

Εβδομάδα Κινητικότητας                                                                                                                                    

Πραγματοποιήθηκε η συνδρομή τμήματος στην σύνταξη προτάσεων στο πλαίσιο διαφόρων 

προγραμμάτων σε συνεργασία με άλλα τμήματα  

Πραγματοποιήθηκαν ενέργειες για την υλοποίηση του διαγωνισμού  προμήθειας για το υποέργο 

“Εγκατάσταση σταθμών κοινοχρήστων ποδηλάτων” στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης 
Αστικής Ανάπτυξης – ΣΒΑΑ  

Ξεκίνησε η επίβλεψη της υπ. αρ. 102/2017 μελέτης προμήθειας για το υποέργο «Εγκατάσταση 

σταθμών κοινοχρήστων ποδηλάτων” στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, 
ενέργειες για τη διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών, προετοιμασία τευχών διαγωνισμού 

Εγκρίθηκε η συμμετοχή στη ΦΑΣΗ Ι του έργου space4people με χρηματοδότηση από το 

πρόγραμμα  URBACT III και ξεκίνησαν οι εργασίες 

 Πραγματοποιήθηκε η δημιουργία τοπικής ομάδας δράσης και η οργάνωση της επίσκεψης 
εκπροσώπου του ειδικού συμβούλου του έργου  (Lead Expert), στην πόλη μας. 

Πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή στελέχους του τμήματος στην εναρκτήρια συνάντηση εργασίας 
στο Bielefeld της Γερμανίας, τον Σεπτέμβριο 2019  

Πραγματοποιήθηκε η επίβλεψη της παροχής υπηρεσιών Συμβούλου στο πλαίσιο του έργου 

SPACE4PEOPLE του προγράμματος URBACT  
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Πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή στις εξ αποστάσεως τεχνικές συναντήσεις με την πόλη Lecce στο 

πλαίσιο σχετικού προγράμματος του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΩΝ (Covenant of Mayors 2018 

twinning programme) 

 

6. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

Ενέργειες αναφορικά με τις δημόσιες συγκοινωνίες π.χ. ζητήματα στεγάστρων και επικαιροποίηση 

στοιχείων αστικών συγκοινωνιών σε επαφή με το Αστικό ΚΤΕΛ και ενέργειες προς την Περ. 

Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και το Υπεραστικό 

ΚΤΕΛ αναφορικά με τις δημόσιες υπεραστικές συγκοινωνίες (θερινά και χειμερινά δρομολόγια,  

κίνηση λεωφορείων εντός αστικού ιστού κ.ά.) 

Συντάχθηκε υπ. αρ. 11/2019 μελέτη “Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και 
τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την 
εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Δήμου Σερρών” προϋπολογισμού 102.300 ευρώ, που 

χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ.         

                                  

7. ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ          

         Οργανώθηκε για 9η συνεχόμενη χρονιά της συμμετοχής του Δήμου στην Ευρωπαϊκή 

Εβδομάδα Κινητικότητας  

Πραγματοποιήθηκαν αυτοψίες στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής και ενημέρωση για τη 

συντήρηση αυτού  

Πραγματοποιήθηκε η συμμετοχή σε ποικίλες επιτροπές πχ Διαγωνισμών, παραλαβής έργων, 

προμηθειών, παροχής Υπηρεσιών, στην ομάδα επιμόρφωσης του Δήμου σχετικά με την  

“Ανίχνευση εκπαιδευτικών αναγκών”, στην Επιτροπή Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κ.λ.π. 

Συμμετοχή σε διάφορα προγράμματα του Δήμου (πρόγραμμα eco festival, “καθαρές πινακίδες”) 

 

8. ΔΙΑΦΟΡΑ  ΕΓΓΡΑΦΑ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ 

Πραγματοποιήθηκαν διάφορες εργασίες συντήρησης και τοποθέτησης κατακόρυφης σήμανσης με 

το συνεργείο της τεχνικής Υπηρεσίας, σε συνεργασία με το συνεργείο του τμήματος οικοδομικών 

έργων. 

Πραγματοποιήθηκαν η τοποθέτηση της  κατακόρυφης σήμανσης σε θέσεις φορτοεκφόρτωσης και 
ΑμΕΑ, σύμφωνα με σχετικές Αποφάσεις,σε συνεργασία με το συνεργείο του τμήματος 
οικοδομικών έργων.  

Πραγματοποιήθηκε συμμετοχή των υπαλλήλων του τμήματος σε ποικίλες επιτροπές πχ 

Διαγωνισμών, Παραλαβής έργων, προμηθειών, παροχής Υπηρεσιών. 

Πραγματοποιήθηκε η τεχνική αστυνόμευση των οδικών τμημάτων που έχουν ανατεθεί στους 
υπαλλήλους του τμήματος.   

Οργανώθηκαν δύο δημόσιες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο              
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Π Ε Μ Π Τ Ο 

 

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

 

1. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΛΕΙΑΣ 

 

Α. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αγροτικής και Κτηνοτροφικής Παραγωγής 
και Αλιείας για το έτος 2019  προβήκαμε στα παρακάτω:   

 

Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης 

 Ενημέρωση αγροτών και κτηνοτρόφων για ζητήματα που τους αφορούν – προώθηση 

σχετικών εγγράφων στις κοινότητες, κλπ. 

 Καταχώρηση στοιχείων στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες ΚΗΜΔΗΣ και Διαύγεια.  

 Χορήγηση βεβαιώσεων (ορθής χρήσης των αρδευτικών υδάτων σε αγρότες, 
αρδευσιμότητας ή μή αγροτεμαχίων, για διέλευση ή μη αρδευτικών δικτύων επί 
γεωτεμαχίου κλπ). 

 Λειτουργία αρδευτικών δικτύων Λευκώνα και Μητρουσίου. Διερεύνηση και επίλυση 

ζητημάτων σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία των αρδευτικών δικτύων του Δήμου μας. 

 Καταγραφή και διερεύνηση για την επίλυση επειγουσών αναγκών συντήρησης των 

αρδευτικών δικτύων Μητρουσίου και Λευκώνα. (Επισκευή βλαβών στον υπόγειο αγωγό 

μεταφοράς νερού από το αντλιοστάσιο της ΕΒΖ στην Τάφρο Μπέλιτσας έως το αρδευτικό 

δίκτυο Λευκώνα, Καθαρισμός υδροληψίας αντλιοστασίου Μπέλιτσας - σύναψη σύμβασης 
παροχής υπηρεσιών αξίας 3.521,60 €). 

 Εξέταση αιτημάτων αγροτών για αποζημιώσεις λόγω ζημιών των καλλιεργειών τους από 

πλημμύρα οφειλόμενη σε Δημοτικό αρδευτικό δίκτυο και διοικητική διεκπεραίωση.  

 Διερευνητικές επαφές για εκπόνηση μελέτης για τη δημιουργία νέου αρδευτικού δικτύου σε 
περίπου 10.000 στρ. στα αγροκτήματα Μητρουσίου και Λευκώνα.  

 Συγκρότηση νέων επιτροπών για την ανεπιτήρητη και αυθαίρετη βόσκηση, έτους 2020. 

 Διερεύνηση καταγγελιών για ανεπιτήρητη και αυθαίρετη βόσκηση και διοικητική 

διεκπεραίωση (Ραχωβίτσα, Ελαιώνας, Ορεινή, Σέρρες). 

 Συμμετοχή στην Επιτροπή για την αυθαίρετη βόσκηση του Δήμου (επιτόπιοι έλεγχοι, 
διερεύνηση καταγγελιών, συγγραφή πρακτικών).  

 Ενέργειες για την απόκτηση άδειας λειτουργίας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου 

Σερρών, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου για την περισυλλογή ανεπιτήρητων 

βοοειδών.  

 Σύναψη σύμβασης αξίας 3.434,80 € με ιδιώτη κτηνοτρόφο του Δήμου μας για τη διαχείριση 

των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Δήμου 

(περισυλλογή, σταβλισμός και σίτιση).  

 Περισυλλογή ανεπιτήρητων βοοειδών από τη Ραχωβίτσα και ενέργειες για την εκποίησή 

τους σύμφωνα με το Νόμο.  



85 

Κυνοκομείο 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2019 στο δημοτικό κυνοκομείο Σερρών υλοποιήθηκε το πρόγραμμα 

του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «περισυλλογή, σήμανση, καταγραφή, 

εμβολιασμός, αποπαρασιτισμός, στείρωση, νοσηλεία, επανένταξη» αδέσποτων σκύλων. 

 Έγιναν οι διαδικασίες :α) για την προμήθεια ζωοτροφών και φαρμάκων, β) για την 

πρόσληψη με σύμβαση παροχής υπηρεσιών δύο κυνοκόμων και ενός κτηνιάτρου 

 Ετοιμάστηκε φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την οικονομική ενίσχυση του 

καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου μας. 

 Εξετάστηκαν ενστάσεις σχετικά με την επιβολή προστίμων σε δεσποζόμενα ζώα 

συντροφιάς και βεβαιώθηκαν πρόστιμα. 

 Εξετάστηκαν αιτήματα δημοτών σχετικά με την περισυλλογή αδέσποτων ζώων συντροφιάς 
με επιθετική συμπεριφορά και έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την περισυλλογή τους 
μετά από αποφάσεις της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης διαχείρισης αδέσποτων 

ζώων συντροφιάς του Δήμου. 

 Έγινε περισυλλογή και δεκαπενθήμερη ιατρική παρακολούθηση αδέσποτων επιθετικών 

σκύλων που δάγκωσαν δημότες. 

 Απεστάλησαν εκθέσεις απόψεων στις δικαστικές αρχές σχετικά με θέματα του 

κυνοκομείου. 

 Έγινε καταγραφή σε βάση δεδομένων των πιστοποιητικών ηλεκτρονικής σήμανσης 
(microchip) δεσποζόμενων ζώων.  

 Υλοποιήθηκε πρόγραμμα δωρεάν μαζικών στειρώσεων σε αδέσποτα ζώα του Δήμου μας σε 
συνεργασία με την οργάνωση  “VETS in ACTION “ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΣΕ ΔΡΑΣΗ και του 

Φιλοζωικού Ομίλου Σερρών από  2 έως και  6 Οκτωβρίου 2019 στο χώρο του κυνοκομείου 

του Δήμου  

 Έγιναν εργασίες βελτίωσης των υποδομών του κυνκομείου. 

 

Β. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών 
Δραστηριοτήτων για το έτος 2019  εκδόθηκαν: 

 

α) σχετικά με τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος  

188 γνωστοποιήσεις  λειτουργίας καταστημάτων 

13 παρατάσεις ωραρίου λειτουργίας  μουσικών οργάνων 

1 άδεια παροχής Υπηρεσιών διαδικτύου 

198 βεβαιώσεις υποβολής γνωστοποίησης 

2 άδεια για εκδιδόμενα με αμοιβή άτομα 

10 αποφάσεις προσωρινής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας καταστημάτων  

 

β) σχετικά με την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων 

259 άδειες χρήσης πεζοδρομίου (τραπεζοκαθίσματα, περίπτερα κλπ) εκ των οποίων οι 54 άδειες 
εντάχθηκαν στη ρύθμιση με προκαταβολή και πέντε δόσεις 
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17 άδειες παραχώρησης της Πλατείας Ελευθερίας 

27 άδειες εκδηλώσεων 

32 άδειες για συμμετοχή σε θρησκευτικές εορτές 

88 αποφάσεις για πρόστιμα για παραβάσεις αυθαίρετης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου 

 

γ) σχετικά με τη λαϊκή αγορά  

10 άδειες σε νέους δικαιούχους παραγωγούς 

94 ανανεώσεις αδειών παραγωγών δημοτών πωλητών λαϊκών αγορών 

82 ανανεώσεις αδειών παραγωγών ετεροδημοτών πωλητών λαϊκών αγορών 

3 ανανεώσεις αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών 

68 εγγραφές νέων παραγωγών στη λαϊκή αγορά 

3 μεταβιβάσεις επαγγελματικών αδειών 

4 διαγραφές επαγγελματιών πωλητών 

36 ανακλήσεις αδειών 

 

δ) σχετικά με το πλανόδιο – στάσιμο εμπόριο 

2 ανανεώσεις αδειών στάσιμου εμπορίου 

63 ανανεώσεις αδειών πλανοδίου εμπορίου 

20 βεβαιώσεις δραστηριοποίησης 

 

ε) γενικά 

17άδειες διενέργειας διαφήμισης 

13 άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας λούνα παρκ 

4 αποφάσεις ανάκλησης,8 αποφάσεις εκμίσθωσης και 2 παρατάσεις εκμίσθωσης περιπτέρων 

1 κατάργηση θέσης περιπτέρου 

και στάλθηκαν έγγραφα οφειλών σε επτά (7) εταιρίες – παρόχους ηλεκτρονικών επικοινωνιών  

 

3. ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

Tο Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής, όπως είχε ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο, στο εν 

λόγω πρόγραμμα περιλαμβάνονταν η δημιουργία υλικού προβολής, η συμμετοχή σε εκθέσεις 
τουρισμού εσωτερικού–εξωτερικού, καταχωρήσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, η οργάνωση 

φεστιβάλ γαστρονομίας, η συμμετοχή σε δράσεις προβολής σε γειτονικές χώρες κ.α. 

 

Στόχος του προγράμματος είναι η προβολή των τουριστικών προορισμών, η ιστορία του τόπου, ο 

θρησκευτικός πλούτος, η πολιτιστική κληρονομιά, τα τοπικά προϊόντα και η γαστρονομία του 

δήμου και της ευρύτερης περιοχής των Σερρών. Το τουριστικό «ανάγλυφο» του Δήμου µας είναι 
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αξιόλογο, που μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον και να ικανοποιήσει τις τουριστικές ανησυχίες 
και αναζητήσεις του εν δυνάμει επισκέπτη. Θρησκευτικός τουρισμός (προσκυνηματικές 
περιηγήσεις στις ιερές μονές στις εκκλησίες, στο κειμηλειαρχείο της ιεράς Μητροπόλεως Σερρών 

& Νιγρίτης κ.α.), μηχανοκίνητος – αθλητικός τουρισμός (αυτοκινητοδρόμιο), χειμερινός τουρισμός 
(Λαϊλιάς), τουρισμός πόλης, μουσειακός τουρισμός, κοιλάδα Αγίων Αναργύρων, Αι Γιάννης, κλπ.  

η προβολή των τουριστικών προορισμών, της ιστορίας του τόπου, του θρησκευτικού πλούτου, της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, των τοπικών προϊόντων και του γαστρονομικού πολιτισμού της 
ευρύτερης περιοχής των Σερρών.  

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ  2019  

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 

Για τις ανάγκες προβολής του δήμου Σερρών δημιουργούμε ή και αναπαράγουμε υλικό τουριστικής 
προβολής, το οποίο προσφέρεται σε επισκέπτες και σε επαγγελματίες του τουρισμού για να 

γνωρίσουν την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τους τουριστικούς προορισμούς της 
περιοχής μας.  

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

Ο Δήμος Σερρών συμμετείχε σε εκθέσεις εξωτερικού, σε χώρες στόχους και στα μεγάλα αστικά 

κέντρα της χώρας μας, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.   

 

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019  HOLIDAYS & SPA EXPO – ΣΟΦΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ 

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019  BELGRADE TOURISM FAIR – ΒΕΛΙΓΡΑ∆Ι ΣΕΡΒΙΑΣ 

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019  ΙΤΒ – ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019  MITT – ΜΟΣΧΑ ΡΩΣΙΑΣ  

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2019 UITT – ΚΙΕΒΟ ΟΥKΡΑΝΙΑΣ  

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 TOURISM, ADVENTURE & NATURE – ΝΙΣ ΣΕΡΒΙΑΣ  

  

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

ΙΟΥΛΙΟΣ 2019  GREEK TRAVEL SHOW 2019 – ΑΘΗΝΑ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 ∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2019 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019 5η  SEREXPO 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019   GREEK PANORAMA  

 

Οι εκθέσεις τουρισμού, αποτελούν βασική συνιστώσα τουριστικής προβολής. Απευθυνόμαστε τόσο 

στην εσωτερική όσο και στην αγορά του εξωτερικού σε χώρες στόχους. Η επιλογή των εκθέσεων 

έγινε και για το έτος 2019 με βασικό κριτήριο, κυρίως τη διατήρηση των υφισταμένων αγορών (π.χ. 

Ελλάδα, Βαλκανικές χώρες, Γερμανία, Ρωσία, και Πολωνία).  

Όσον αφορά στις μεγάλες διοργανώσεις τουριστικού ενδιαφέροντος στη χώρα μας, επιχειρήσαμε 
να ενισχύσουμε περαιτέρω την προσπάθεια ανάπτυξης του εσωτερικού τουρισμού. 
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ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΥΠΟ 

Η ανάδειξη του τόπου γίνεται μέσω της αναβαθμισμένης ιστοσελίδας του δήμου, του 

Αυτοκινητοδρομίου & άλλων ιστοσελίδων εντός και εκτός Νομού Σερρών. Ιδιαίτερη έμφαση 

δίνουμε και στην προβολή μέσω των κοινωνικών δικτύων, τα οποία έχουν μεγάλη απήχηση, 

ιδιαίτερα στην νεολαία. Είναι ένας τρόπος προβολής σύγχρονος, άμεσος και χωρίς μεγάλο κόστος.  

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΊΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Εγκρίθηκε η πρόταση που υποβάλαμε : Στρατηγική Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του 

Δήμου Σερρών, στο πλαίσιο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014 – 2020 και οι δράσεις που 

αφορούν στην τουριστική προβολή του δήμου μας : 

 

1. Εφαρμογές και σήμανση τουριστικών τοποσήμων και μνημείων  

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά αρχικά τη δημιουργία ιστοτόπου που θα περιλαμβάνει τις 
θεματικές ενότητες και σημεία ενδιαφέροντος τα οποία θα διαμορφωθούν στο πλαίσιο της Πράξης 
«Ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών», στη συνέχεια τη σήμανση αυτών ανάλογα με τις ομάδες – 

στόχο και εν τέλει τον σχεδιασμό και υλοποίηση πιλοτικών διαδρομών γνωριμίας από τους 
κατοίκους της περιοχής  

Συγκεκριμένα κατά την παρούσα πράξη προβλέπεται: 

1. Δημιουργία δικτυακού τόπου 

2. Φιλοξενία (web hosting) και τεχνική υποστήριξη 

3. Λογότυπα 

4. Σήμανση τουριστικών προορισμών και μνημείων 

5. Πιλοτικές διαδρομές γνωριμίας 

(30.000 €). 

 

2. Ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών  

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης «Ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών»  αφορά σε : 

1. Εκπόνηση marketing plan τουριστικού προϊόντος Δήμου Σερρών που θα αφορά στο γενικό 

τουριστικό κοινό. 

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η εκπόνηση ενός marketing plan το οποίο αφορά το 

τουριστικό προϊόν του Δήμου Σερρών και απευθύνεται στο γενικό τουριστικό κοινό. Μέσω αυτού 

του σχεδίου θα δημιουργηθεί ένα Σχέδιο Διαχείρισης και Προβολής Προορισμού που θα 

περιλαμβάνει: 

- καταγραφή υποδομών, πόρων και δραστηριοτήτων που μπορούν να δημιουργήσουν νέα 

τουριστικά προϊόντα 

- δημιουργία μιας νέας τουριστικής εικόνας που θα αποτελεί και τη βάση του σχεδίου προβολής-
προώθησης με συγκεκριμένες προδιαγραφές σε ότι αφορά στα εργαλεία προώθησης. 

Με αυτό τον τρόπο σκοπεύεται η πόλη των Σερρών να λειτουργήσει ως ορμητήριο για εξορμήσεις 
στην ευρύτερη περιοχή του νομού Σερρών. 
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2. Εκπόνησης πλάνου στρατηγικής για τη διεξαγωγή προγράμματος φιλοξενίας για επαγγελματίες 
του τουρισμού, δημοσιογράφους, travel bloggers αλλά και προσωπικότητες από άλλες χώρες 
ενδιαφέροντος όπως θα προσδιοριστούν από το marketing plan. Αναλυτικότερα τα προγράμματα 

φιλοξενίας που θα αναπτυχθούν κατά την εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος που θα 

περιλαμβάνουν τα εξής. 

- ανάπτυξη παρουσίας τουριστικής ιστορίας και εμπειρίας της πόλης των Σερρών και της ευρύτερης 
περιοχής. 

- διαμόρφωση πιθανής λίστας συμμετεχόντων στο πρόγραμμα φιλοξενίας σε σχέση με τις αγορές 
στόχους που έχουν υποδειχθεί από το marketing plan. 

- ανάπτυξη και παρουσίαση αναλυτικού πλάνου και δρομολογίων των προγραμμάτων φιλοξενίας. 

3. Δράσεις προβολής που αφορά την υλοποίηση προγραμμάτων φιλοξενίας και εξοικείωσης (fam 

trips) που περιγράφηκαν αναλυτικά από το παραπάνω επιχειρησιακό Σχέδιο, με καλεσμένους 
επιχειρηματίες από τον χώρο του τουρισμού από συγκεκριμένες αγορές – στόχους όπως αυτές 
υποδείχθηκαν από το marketing plan (70.000 €).  
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Ε Κ Τ Ο 

 

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Υγείας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών , είναι 
η κατεξοχήν υπηρεσία που εφαρμόζει τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας των πολιτών όπως 
έχουν ορισθεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθώς και της 
Κοινωνικής Πολιτικής και Προγραμμάτων του Δήμου Σερρών. 

Η Διεύθυνση κοινωνικής Προστασίας Υγείας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Σερρών, είναι 
Υπηρεσία της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Σερρών , η οποία με τον Ν. 3852/2010 

¨ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”  μεταβιβάσθηκε στο Δήμο Σερρών. 

Η υπηρεσίας μας διαρθρώνεται σε πέντε (5) τμήματα και συγκεκριμένα: 

1. Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Προγραμμάτων 

2. Τμήμα Δημόσιας Υγείας  

3. Τμήμα Παιδείας 

4. Τμήμα Δια βίου μάθησης 

5. Τμήμα Πολιτισμού – Αθλητισμού – Νέας Γενιάς. 

 

1. ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 

 

Έχει ως κύρια αποστολή του, την παροχή κοινωνικής Προστασίας , μέσα από διάφορα 

προγράμματα , την Κοινωνική Εργασία και την εποπτεία των Φιλανθρωπικών Σωματείων και των 

Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. 

 

Α΄. Εφαρμοζόμενα Προγράμματα 

1. Υποβολή αιτήσεων πολιτών στον ΟΠΕΚΑ για την χορήγηση προνοιακών επιδομάτων σε 

διάφορες κατηγορίες αναπήρων. 

2. Λειτουργία και έλεγχος των Κοινωνικών Δομών, όπως το Κοινωνικό Συσσίτιο, Κοινωνικό 

Φαρμακείο, Συμβουλευτικό Κέντρο κατά της βίας των γυναικών,Κέντρο Κοινότητας με 

Παράρτημα ΡΟΜΑ,Δημοτικός Λαχανόκηπος. 

3. Έλεγχος και εποπτεία των Φιλανθρωπικών Σωματείων – Έρανοι – Λαχειοφόρες Αγορές. 

4. Μείωση των Δημοτικών τελών σε κάποιες κατηγορίες πολιτών, όπως πολύτεκνοι, άτομα με 

67% αναπηρία ή πολίτες με χαμηλό εισόδημα (άποροι) 
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5. Χορήγηση διατακτικών για την ενίσχυση οικογενειών με χαμηλό εισόδημα, για την 

προμήθεια ειδών διατροφής και σχολικών ειδών 

6. Απαλλαγή από την φαρμακευτική επιβάρυνση ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών 

7. Διανομή προιόντων ξηρών και νωπών , καθώς και ειδών υγιεινής μέσω του Προγράμματος 

ΤΕΒΑ σε δικαιούχους ΚΕΑ. 

 

Β΄. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Ασκείται από τις κοινωνικούς Λειτουργούς που διενεργούν Κοινωνική Έρευνα  και μέσω 

συνέντευξης και άλλων τεχνικών Μεθόδων, παρέχουν στα άτομα και οικογένειες ψυχολογική 

στήριξη ή συμβουλευτική βοήθεια και συμμετέχουν γενικά σε όλα τα προγράμματα Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. 

 

Γ΄ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 

Μετά την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ , έχουν παραμείνει στην αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας ,  
ο έλεγχος και η εποπτεία των Φιλανθρωπικών Σωματείων , των Ιδιωτικών και Δημοτικών  

Παιδικών σταθμών και της Κατασκήνωσης στη Χρυσοπηγή (πρώην ΠΙΚΠΑ). 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ: 

Από 1-1-2019   η αρμοδιότητα χορήγησης των επιδομάτων , μεταβιβάσθηκε στον ΟΠΕΚΑ, Από 

την υπηρεσία μας υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αίτημα των πολιτών για την χορήγηση ή παράταση 

των προνοιακών επιδομάτων. Για το έτος 2019 υποβλήθηκαν398αιτήσεις χορήγησης ή παράτασης 
για τα παρακάτω προνοιακά επιδόματα προνοιακού επιδόματος.  

1. ΤΥΦΛΟΙ 

2.  ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ: 

3.  ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

4. ΑΤΟΜΑ  ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΚΑΙ AIDS 

5.ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ (ΣΠΑΣΤΙΚΑ) 

6. ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ -ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ 

7. ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ-ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

8. ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ 

9. ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ 

10.ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ & ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΜΕ 67%ΑΝΑΠΗΡΙΑ 

11. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ 

12. ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 

 

Για το έτος 2019, εκδόθηκαν 228αποφάσεις για δωρεάν φαρμακευτική περίθαλψηανασφάλιστων 

και Οικονομικά αδυνάτων πολιτών με σύνολο δικαιούχων με ενεργό δικαίωμα ανά κατηγορία 426 

άτομα. 
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Β.  Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η   Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α 

Με την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ οι πέντε (5) Κοινωνικοί Λειτουργοί και η μία (1) 

Ψυχολόγος που υπηρετούσαν στην υπηρεσία μας, τοποθετήθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα 

Σερρών, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει Κοινωνική λειτουργός. στην υπηρεσία μας. 

Η Κοινωνική Εργασία διενεργείται από τις κοινωνικούς Λειτουργούς που προσλαμβάνονται  με το 

Πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ και μία πρόσληψη κοινωνικής λειτουργού με 
σύμβαση μίσθωσης έργου  για ένα χρόνο για να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας.. Διενεργούν 

κατ΄ οίκον αυτοψίες , συζητούν και επιλύουν προβλήματα ατόμων και οικογενειών. Συμβάλλουν 

στην ένταξη των ενδιαφερομένων στα Προγράμματα που εφαρμόζει η Υπηρεσία μας ή άλλοι 
φορείς και ελέγχουν τις περιπτώσεις των επιδοτούμενων όπου από την νομοθεσία προβλέπεται 
αναθεώρηση. 

 

Γ΄  Ι Δ Ρ Υ Μ Α Τ Α 

1. Εποπτεία των Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής & Διαπαιδαγώγησης που 

λειτουργούν από ιδιώτες Επιχειρηματίες  ο αριθμός των οποίων  μέχρι τώρα είναι δέκα 

επτά(17) Βρεφονηπιακοί – Παιδικοί Σταθμοί και σε Δημοτικούς  Παιδικούς Σταθμούς , ο 

αριθμός των οποίων είναι επτά (7). Μέσα στο έτος 2019 εκδόθηκε μία (1) νέα άδεια 

λειτουργίας και έγιναν δύο  (2) αναθεωρήσεις αδειών. 

2. Εποπτεία   8  Φιλανθρωπικών Σωματείων που  δραστηριοποιούνται στο Νομό 

3. Έχει εξ ολοκλήρου την ευθύνη λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής στην περιοχής της 
Χρυσοπηγής , η οποία τα έτη 2011 ως και 2019 δεν λειτούργησε με εντολή του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

 

Στα πλαίσια της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου μας 

- Πραγματοποιήθηκε  το 12/ήμερο Φεστιβάλ για την Παγκόσμια ημέρα ΑΜΕΑ, με τον τίτλο 

“ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ” . 

- Διατέθηκαν  367 Διατακτικές για την αγορά τροφίμων σε ισάριθμες οικογένειες απόρων δημοτών 

το Πάσχα και   τα Χριστούγεννα , συνολικού ποσού 29.360,00 € ,καθώς επίσης δημιουργήθηκε νέα 

κατηγορία  δικαιούχων   διατακτικών,  για την αντιμετώπιση σχολικών δαπανών .  ΄Ετσι δόθηκαν 

σε 21 οικογένειες με 37 συνολικά παιδιά σχολικής ηλικίας ,  διατακτικές ποσού 40,00 ευρώ  και 
συνολικού ποσού 21 χ  2 χ 40= 1.680,00   ευρώ. (Σεπτέμβριο και Χριστούγεννα 2019 ) 

- Από την πώληση ειδικά σηματοδοτημένων προϊόντων  ‘’ΓΙΑ ΚΑΛΟ ΣΚΟΠΟ’’   απo την ΑΒ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ , δόθηκαν 82  δωροεπιταγές  αξίας 10 ευρώ η μία για αγορά τροφίμων της 
Κοινωνικής Κουζίνας του Δήμου Σερρών. 

-Συνεχίσθηκε κανονικά  η λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου κατά της βίας των γυναικών 

στο διαμορφωμένο κτίριο ΄΄ΟΙΚΙΑ ΜΑΛΛΙΟΥ΄΄ . Για το 2019 πραγματοποιήθηκαν 125 νέες 
υποδοχές και επανήλθαν 43 παλιές περιπτώσεις. 

- Εκδόθηκαν 37αποφάσεις μείωσης των δημοτικών τελών μέχρι 50% ή απαλλαγή για 

άπορους, άτομα με αναπηρία και πολύτεκνους και απορρίφθηκαν 8 περιπτώσεις. 

- Συνεχίσθηκε  η υλοποίηση του Επιχειρησιακού  Πρόγραμματος  «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» που ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ από το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.). Το έτος  2019  ωφελούμενοι ήταν 1822  

δημότες. Μοιράστηκαν :  Ξηρά 5.475 τεμχ.  Νωπά 4.375 τεμχ.  ΒΥΣ 3.543 τμχ. και 101. 
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Οργανώθηκαν δύο ημερίδες ενημέρωσης  των  υπαλλήλων σχετικά με την διαδικασία διανομής 
προϊόντων ΤΕΒΑ, την 15-2-2019 και την 26-2-2019 . 

-  Λειτούργησαν κανονικά το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σερρών με Παράρτημα ΡΟΜΑ στα 

πλαίσια της πράξης  ΄΄Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με Παράρτημα ΡΟΜΑ΄΄ στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΄΄Κεντρική Μακεδονία 2014-2020΄΄.  Το σύνολο νέων εγγραφών για το 

2019 ήταν 1021 άτομα και στο παράρτημα ΡΟΜΑ ήταν 423  άτομα. 

- Συνεχίσθηκε η λειτουργία των δομών για την καταπολέμηση της φτώχειας που λειτουργεί ο 

Δήμος Σερρών στα πλαίσια της πράξης ΄΄Δομή παροχής συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου 

Σερρών΄΄  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘’Κεντρική Μακεδονία  2014-2020΄΄. 

Συγκεκριμένα λειτουργεί: 

1. Την Κοινωνική Κουζίνα, η οποία παρέχει καθημερινά ζεστό φαγητό σε 200 περίπου άτομα και 

λειτουργεί από το 2012. 

2. Το Κοινωνικό  Φαρμακείο, το οποίο παρέχει φάρμακα σε 1.430  αναξιοπαθούντες συμπολίτες 
μας,  οι οποίοι είναι ανασφάλιστοι ή έχουν οφειλές στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Επίσης το Κοινωνικό 

Φαρμακείο καλύπτει ανάγκες σε φάρμακατις Φυλακές Νιγρίτας, το Γηροκομείο Σιδηροκάστρου  

΄΄ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ΄΄, Γιατροί του Κόσμου (μέσω αυτών στείλαμε φάρμακα στους πρόσφυγες), 
Κοινωνικό Ιατρείο- Φαρμακείο ΘΕΑΓΕΝΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, Αστυνομικά Τμήματα του 

Νομού,  ΄΄ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΕΙΟ ΣΤΕΓΗ΄΄, Φιλοζωικός ΄Ομιλος Σερρών, Κυνοκομείο Δήμου 

Σερρών. 

- Λειτούργησε κανονικά ο Δημοτικός Λαχανόκηπος με 19 καλλιεργητές , οι οποίοι πρόσφεραν το 

10% της παραγωγής τους για τις ανάγκες του Κοινωνικού Συσσιτίου του Δήμου Σερρών. 

- Συνεργασία με τη Μ.Κ.Ο. Ελληνικό Καραβάνι Αλληλεγγύης  προκειμένου να καταγραφούν τα 

ορφανά παιδιά μέχρι 16 ετών -συνεργασία με όλα τα δημοτικά σχολεία του Δήμου- και να 

ενισχυθούν οικονομικά.  

- ΄Εγιναν δωρεάν Τεστ Μνήμης στο «Σπίτι της Γυναίκας» και στο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ. Νομού Σερρών 

- Δημιουργία θεσμού «Χαριστικό Παζάρι εξωσχολικών βιβλίων». Κάθε μητέρα που δεν δύναται να 

αγοράσει εξωσχολικά βιβλία, μπορεί να λάβει έως τρία βιβλία για το παιδί της είτε από την 

πρόνοια, είτε από το «Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών». 

- Δημιουργία 4 σχολών γονέων σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Όασις» 

Σερρών.(ψυχολογική υποστήριξη σε γονείς και παιδιά). 

-Πρόγραμμα "Όλοι μαζί μπορούμε" για την Κοινωνική Κουζίνα του Δήμου Σερρών, βραβευμένο 

με τιμητική διάκριση από την ένωση «Μαζί για το παιδί». Το 2013 απέσπασε το βραβείο 

«European CSR Award» στο πλαίσιο των «Ευρωπαϊκών Bραβείων Eταιρικής Kοινωνικής 
Eυθύνης». 

 

2. ΤΜΗΜΑ  ΥΓΕΙΑΣ 

 

Έκθεση πεπραγμένων  έτους 2019  

1. Δεν διενεργήθηκαν  εμβολιασμοί παιδιών   (B.C.G)  και δερμοαντίδραση mantoux στο Δήμο 

Σερρών λόγω αλλαγής των κατευθυντήριων οδηγιών.  
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Σχετικό έγγραφο αρ.πρωτ.Γ1α/Γ.Π..οικ.69076/16-9-2016 Υπουργείο Υγείας. 

Διενεργούνται αναμνηστικοί αντιλυσσικοί εμβολιασμοί στο προσωπικό του κυνοκομείου  του 

Δήμου Σερρών.  

Διενεργήθηκαν εμβολιασμοί σε 159 οικογένειες ΡΟΜΑ μετά από τηλεφωνικά ραντεβού ραντεβού 

στο ιατρείο του Διοικητηρίου υπό την εποπτεία του Νομίατρου.  

2.Χορηγηθήκαν 5 άδειες άσκησης κουρέα - κομμωτή - κομμώτριας και  2 άδειες άσκησης τεχνίτη 

περιποίησης χεριών – ποδιών.   

3. Διενεργήθηκαν 2 αυτοψίες σχολικών κτιρίων (υγειονομικός έλεγχος σχολικών κτιρίων ). 

4. Στα πλαίσια της υλοποίησης του έργου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ  στα όρια του Δήμου 

Σερρών, λειτουργούν συνολικά 50 συσκευές Κουμπί Πανικού-Μέτρησης Πίεσης, 7 Συσκευές 
Εντοπισμού θέσεις σε δημότες που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, 20 ζυγαριές μέτρησης 
βάρους και 32 πιεσόμετρα μετά από εισηγήσεις των υπευθύνων κοινωνικών λειτουργών ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ και γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής. Ενημερώνουν τη βάση δεδομένων και τις 
ηλεκτρονικές καρτέλες υγείας των εξυπηρετούμενων από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας το οποίο έχει 
την ευθύνη της εφαρμογής και της υλοποίησης του έργου, απολογιστικών στοιχείων αυτού, 

εκτάκτων συμβαινόντων και ανατροφοδότησης του ηλεκτρονικού συστήματος ως 
εξουσιοδοτημένοι χρήστες .  

5. Όσον αφορά την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» πουΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ από το Ταμείο 

Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.),», με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  από 

το έτος 2015 ορίστηκαν οι υπάλληλοι του Τμήματος ως υπεύθυνοι για την εφαρμογή του 

προγράμματος στο Δήμο Σερρών. Με την απόφαση Δημάρχου 76/2019 οι υπάλληλοι του Τμήματος 
ορίστηκαν πλέον ως επιτροπή υγειονομικού ελέγχου των προμηθειών ΤΕΒA και της καταλληλότητας 
του αποθηκευτικού χώρου των προϊόντων,  σύνταξη φύλλων ελέγχου σε συνεργασία με τους επόπτες 
της Π.Ε. Σερρών, εφαρμογή της νομοθεσίας περί διακίνησης, διάθεσης και αποθήκευσης  τροφίμων. 

Α.Δ.Σ.131/2019. 

6. Όσον αφορά την εφαρμογή του αντικαπνιστικού νόμου κατά το έτος 2019 διενεργήθηκαν 

τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις από κοινά κλιμάκια αποτελούμενα από το τμήμα δημόσιας 
υγείας με εντεταλμένα όργανα της Π.Ε. Σερρών. 

Συγκεκριμένα 

Διενεργήθηκαν  122 τακτικές επιθεωρήσεις σε  Ν.Π.Δ.Δ, Ν.Π.Ι.Δ, σχολικές μονάδες  & 

καταστήματα  υγειονομικού ενδιαφέροντος και 22 έκτακτες επιθεωρήσεις εκτός ωραρίου εργασίας.  
Το Τμήμα  αποστέλλει κάθε μήνα την έκθεση ελέγχου για την εφαρμογή του Νόμου στο  

Υπουργείο Υγείας  και  διεκπεραιώνει  όλα  τα εισερχόμενα αιτήματα των δημοτών σε συνεργασία 

με το Τμήμα  Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. Σερρών, για να μην υπάρχουν επικαλύψεις στους 
ελέγχους και στην επιβολή  των ανάλογων προστίμων .  

7. Υλοποιήθηκε στις 17/01/2019 ημερίδα σε εκπαιδευτικούς για την πρόληψη της ιλαράς. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι παρουσιάστηκαν όλα τα στοιχεία από τον έλεγχο των βιβλιαρίων υγείας  όλων των 

παιδιών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης   του Δήμου Σερρών,σε συνεργασία με τον Νομίατρο , 

πρόκειται  για μια έρευνα  που διήρκησε 4 μήνες από το κλιμάκιο των υγειονομικών υπαλλήλων, 

μετά από την έγκριση από την 4η ΥΠΕ. 

8.Στα πλαίσια της πληροφόρησης και προαγωγής της υγείας διενεργήθηκαν εκπαιδευτικές 
παρουσιάσεις α) ενημερωτική δράση για την ηπατίτιδα Α και C (προφύλαξη, τήρηση κανόνων 

υγιεινής, Εμβολιαστική κάλυψη μαθητικού πληθυσμού του Δήμου Σερρών) σε σχολεία μετά από 

εγκρίσεις του Ι.Ε.Π. και του Υπουργείου Παιδείας. Διενεργήθηκαν επίσης εκπαιδευτικές 
παρουσιάσεις σε συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, που αφορούσαν την Εμβολιαστική κάλυψη 
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μαθητικού πληθυσμού του Δήμου Σερρών. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικές ημερίδες σχεδιάστηκαν και 
υλοποιήθηκαν εφόσον εγκρίθηκαν εκ των προτέρων από την αρμόδια Υ.ΠΕ. Σχετική απόφαση 

Φ2.1/21831/Δ7/13-2-2019. 

9. Στο πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε εκπαιδευτική 

ημερίδα με τίτλο: Πρόληψη και προαγωγή της εργασιακής ασφάλειας και υγείας για τους 
εργαζομένους του Δήμου, εφόσον εγκρίθηκε εκ των προτέρων από την αρμόδια Υ.ΠΕ. 

10. Στα πλαίσια αναβάθμισης του λογισμικού του κοινωνικού φαρμακείου του Δήμου Σερρών 

υποβλήθηκε σχετική πρόταση στο Ελληνικό  Διαδημοτικό Δίκτυο υγειών πόλεων η οποία έγινε δεκτή 

με αποτέλεσμα το κοινωνικό φαρμακείο να τρέχει το νέο λογισμικό δωρεάν από τον Οκτώβριο του 

2019.   

11. Συνέχιση της χορήγησης του επιδόματος Κ Ε Α σε συνεργασία με τα Κέντρα Κοινότητας. 

Καθότι οι υπάλληλοι του τμήματος είναι εξουσιοδοτημένοι χρήστες, οι επόπτες του προγράμματος 
αλλά και το πρόσωπο αναφοράς για το Υπουργείου Εργασίας ( ΟΠΕΚΑ )  .  

12. Από 1/1/2019 ο Δήμος Σερρών με την 938/2018 Α.Δ.Σ. είναι μέλος του  ΕΔΥΠΥ.   Στα πλαίσια 

της πληροφόρησης και προαγωγής της υγείας διοργανώθηκε  στις 6-11-2019 ημερίδα  ενημέρωσης  
με θέμα: ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ σε συνεργασία με Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών 

πόλεων. 

13. Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας συμμετείχε για πρώτη φορά στο 15ο Πανελλήνιο συνέδριο του 

Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου υγειών πόλεων με δυο προφορικές ανακοινώσεις στις 14 και 
16/11/2019 με τίτλο  “Κοινωνική φροντίδα στο Δήμο Σερρών”  και “Εμβολιαστική κάλυψη της 
ιλαράς στο μαθητικό πληθυσμό των σχολικών μονάδων του Δήμου Σερρών”. Αποτέλεσμα αυτής 
της συμμετοχής καθώς και των υποβληθέντων ανακοινώσεων είναι  η επίσκεψη και τίμηση του 

Δήμου Σερρών ως πόλη μέλος του Εθνικού Δικτύου του Π.Ο.Υ. στις 26/2/2020 από την κα Δρ 

Γιαμαρέλλου, καθηγήτριας Ιατρικής του ΕΚΠΑ και συνεργάτη του ΕΔΔΥΠΠΥ . 

14. Τον Ιούλιο  του 2019 υποβλήθηκαν 5 προτάσεις εκπαιδευτικών προγραμμάτων  στο 

Υπουργείου Παιδείας για έγκριση και άδεια εισόδου στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών, για έξι εκπαιδευτικές ενότητες .που αφορούν την 

προαγωγή και αγωγή της υγείας σε μαθητές των σχολικών μονάδων.  Εγκρίθηκαν με την 

Φ/2.1/ΕΧ/14155/Δ7/31-01-2020 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας . 

15. Από το έτος 2019 με εισήγηση του Τμήματος, τοποθετήθηκε ένας αυτόματος εξωτερικός 
απινιδωτής στο πρώην Διοικητήριο. Να σημειωθεί ότι στο Διοικητήριο υπηρετούν έξι  υγειονομικοί  
ως πιστοποιημένοι χρήστες. Επίσης έχοντας υπόψη την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας με θέμα : 

Κανόνες  χρήσης  εξωτερικού απινιδωτή προγραμματίστηκε  η προμήθεια άλλων πέντε εξωτερικών 

απινιδωτών εντός  του 2020. Σχετική δαπάνη έχει προϋπολογισθει, ψηφισθεί και εγκριθεί στο 

τρέχοντα προϋπολογισμό. Ταυτόχρονα , κατά το έτος 2019  έχουν επιμορφωθεί από το ΕΚΑΒ σε 
κλειστά τμήματα 40 μέχρι τώρα δημοτικοί υπάλληλοι  και τέλος έχει σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί 
ακόμη ένα σεμινάριο πιστοποίησης χρηστών στην απινίδωση και στην ΚΑΡΠΑ  εντός του 

Φεβρουάριου, ανεβάζοντας τον αριθμό των χρηστών στους 60 συνολικά, με επιθυμητό αποτέλεσμα 

τους 100 υπαλλήλους μέχρι το τέλος του 2020. 

16. Με την απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιο 644/2019  εγκρίνεται η συμμετοχή του Δήμου 

Σερρών στο πρόγραμμα εκμάθησης αγγλικών με την μέθοδο Linguaphone .Το Τμήμα Δημόσιας 
Υγείας έχει αναλάβει την διεκπεραίωσή, τον έλεγχο των υποβληθέντων δικαιολογητικών  και την 

επιστασία του εν λόγω προγράμματος , με την απόφαση Δημάρχου 17/2020.   

17. Με την απόφαση Δημάρχου 14/2020 από τον Ιανουάριο το Τμήμα Δημόσιας Υγείας έχει 
ορισθεί υπεύθυνο εκ νέου  για την διαδικασία ελέγχου της αντικαπνιστικής νομοθεσίας και με την  

απόφαση Δημάρχου αρ. 38/2020 το Τμήμα έχει ορισθεί ως σημείο επαφής με την Εθνική αρχή 

Διαφάνειας και το Υπουργείο Υγείας. 
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18. Από τον Σεπτέμβριο του 2019 , το Τμήμα διαχειρίστηκε τις αιτήσεις των πολιτών σχετικά με το  

θεσμό του κοινωνικού  φροντιστηρίου σε μαθητές  της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και με τα 

κοινωνικά  μαθήματα  ωδείου – χορού σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης  καθώς και μουσικής 
προπαιδειας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας  κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 2019 – 2020. 

19. Το Νοέμβριο του 2019 πραγματοποιήθηκε αυτοψία στον καταυλισμό των προσφύγων- 

μεταναστών, με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας ( σχετική έκθεση), επίσης έπειτα από 

γραπτό αίτημα του Τμήματος Παιδείας διεξήχθησαν  υγειονομικοί έλεγχοι στις εγκαταστάσεις του 

Μουσικού σχολείου Σερρών, όσον αφορά τα έτοιμα γεύματα και την σίτιση των μαθητών.  

(σχετική έκθεση ελέγχου )  

20. Κατά τη διάρκεια του έτους 2019 εξετάστηκαν 52 αιτήσεις για επανασύνδεση καταναλωτών 

παροχής ρεύματος των οποίων διακόπηκαν λόγω ληξιπρόθεσμων χρεών, με ικανοποίηση 26 

αιτημάτων (επανασύνδεση)  σύμφωνα με την εξεταστική επιτροπή.  

21. Κατά το έτος 2019 διενεργήθηκαν από κοινού με το Τμήμα Υγειονομικού Ελέγχου της Π.Ε. 

Σερρών, επτά αυτοψίες σε ανθυγιεινές εστίες και σε δύο εισαγγελικές παραγγελίες, όσον αφορά την 

τήρηση της Υγειονομικής Νομοθεσίας. 

22.Κατά το έτος 2019 διεξήχθηκαν πρακτικές ασκήσεις  σε δυο σπουδαστές, μια του ΕΠΑΣ και ένα 

φοιτητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μετά από σχετική έγκριση.  

 

3. ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

Όσο αφορά το σύνολο των αρμοδιοτήτων του διεκπεραίωσε τα κάτωθι  τα οποία συνίστανται ως 
εξής:   

Έγιναν  όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για το έτος 2019 προς το Υπ. Εσωτερικών για τις 
χρηματοδοτήσεις των μισθωμάτων των Νηπιαγωγείων μέχρι 31/12/2019 και για την απόδοση 

αυτών στους ιδιοκτήτες. 

Πραγματοποιήθηκε πέντε συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας και εκδόθηκαν 

8γνωμοδοτήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών. 

Διατηρεί το μητρώο των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων των σχολικών μονάδων του Δήμου 

Σερρών βάσει του Ν.3852 αρ. 94 παρ. 4. 

Συνέταξε μελέτη και πραγματοποίησε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την διενέργεια 

διαγωνισμού ύψους194.723,40€ για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Δήμου 

Σερρών διδακτικού έτους 2019-2020και μέχρι την εξόφληση λογαριασμού του προμηθευτή. 

Συγκέντρωσε στοιχεία για την σύνταξη μελέτης για την προμήθεια υλικών καθαρισμού για τις 
ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων και  φαρμακευτικού υλικού. 

Πραγματοποιήθηκε εκ νέου η εκμίσθωση του 24ου Νηπιαγωγείων του Δήμου Σερρών σε ιδιόκτητο 

χώρο. 

«Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Δήμου Σερρών». 

Με βάση το Φ.Ε.Κ. 1143 Φ.2  την 06/06/2011 συγχωνεύτηκαν όλες οι πρώην Σχολικές Επιτροπές 
του Δήμου Σερρών,  65 στον αριθμό  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε ένα νέο Ν.Π.Δ.Δ. με 
διακριτικό τίτλο «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών»   και  
20 στον αριθμό της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  σε ένα νέο Ν.Π.Δ.Δ. με διακριτικό τίτλο 

«Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών». 

Κατά την περίοδο από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 έγιναν και ολοκληρώθηκαν τα παρακάτω για 

το Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών» 
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Πραγματοποιήθηκαν 15 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ελήφθησαν 86 αποφάσεις 
σε ισάριθμες εισηγήσεις του γραμματέα 

Συγγράφηκαν και καθαρογράφτηκαν ισάριθμα πρακτικά των συνεδριάσεων.     

Έγινε πρόσληψη και κατάρτιση συμβάσεων για 47 εργαζόμενους ως καθαριστές/στριες σε σχολεία  

καθώς και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την χρηματοδότησή τους από το  Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ  

Έγινε πρόσληψη και κατάρτιση συμβάσεων για 23 εργαζόμενους ως σχολικοί τροχονόμοι σε 
σχολεία.    

Εκδόθηκαν μισθοδοσίες για την περίοδο 01-01-2019 εως 31-12-2019 για 47 εργαζόμενους ως 
καθαριστές/στριες σε σχολεία καθώς και οι αποδόσεις φόρων σε Ι.Κ.Α. και Ελληνικό Δημόσιο. 

Εκδόθηκαν καταστάσεις εξόδων κίνησης για την περίοδο 01-01-2019 εως 31-12-2019 για 23 

εργαζόμενους ως Σχολικοί τροχονόμοι καθώς και οι αποδόσεις φόρων στο  Ελληνικό Δημόσιο. 

Ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία των ΔΥΕΠ.  

Συγκεντρώθηκαν και διασταυρώθηκαν οι μηνιαίοι απολογισμοί των 65 Συμβουλίων Σχολικών 

Κοινοτήτων, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία τους. 

Προκηρύχθηκε ένας (1) πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμετάλλευση κυλικείου στο εξής13ο 

Δημοτικό Σχολείο Σερρών   και καταρτίστηκε σύμβαση μίσθωσης, καθώς και πραγματοποιήθηκε η 

παράταση συμβάσεων μίσθωσης κυλικείων σε δύο σχολικές μονάδες (10ο -24ο Δημοτικό Σχολείο 

& 15ο -21ο   Δημοτικό Σχολείο) 

Έγινε η καταχώρηση όλων των παραστατικών Κ.Β.Σ. δαπανών των σχολικών μονάδων. 

Αποδεχθήκαμε το ποσό των728.717,33ευρώ από την επιχορήγηση Κ.Α.Π. καθώς και την έκτακτη 

συμπληρωματικήγια την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων. 

Πραγματοποιήθηκε  η αποπληρωμή της δαπάνης εξόδων κίνησης των σχολικών τροχονόμων και 
έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. 

Αποδεχθήκαμε την χρηματοδότηση για την μισθοδοσία των συμβασιούχων καθαριστών/τριών από 

το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  και έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. 

Έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την απόδοση των προσόδων των σχολικών αγρών στα 

αντίστοιχα Δημοτικά Σχολεία. 

Από λοιπά έσοδα αποδεχθήκαμε το ποσό των 31.655,02ευρώ   

Έγιναν όλες οι ενέργειες ώστε να κατανεμηθούν οι επιχορηγήσεις και οι πρόσοδοι στα Συμβούλια 

Σχολικών Κοινοτήτων. 

Αποδεχθήκαμε από την ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ το ποσό των 15.600,00για έργα συντήρησης Σχολικών 

κτιρίων, κατόπιν χρηματοδότησης από τον Δήμο Σερρών.   

Έγιναν όλες οι ενέργειες καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ βάσει του Ν. 4412/2016.  

Πραγματοποιήθηκαν 70 συμβάσεις παροχής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες 
των σχολικών μονάδων της Α/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών.  

Χορηγήθηκαν Μέσα Ατομικής Προστασίας  σε 47 καθαρίστριες της Α/θμιας Εκπαίδευσης καθώς 
και σε όλες τις συμβασιούχες. 

Ολοκληρώθηκε το έργο “Μεταφορά της χρηματοδότησης που αφορά το έργο του Π.Δ.Ε  με κωδικό 

2018ΣΕ04700021 της ΣΑΕ 047 με τίτλο «Δράση εξοπλισμού των Δημοτικών Σχολείων 

ενταγμένων στο σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης» στο 

οικονομικό  έτος 2019” Αξίας 18.000,00 για έξι σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας Εκπ/σης του 

Δήμου Σερρών. 
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Κατά την περίοδο από 01/01/2019 μέχρι 31/12/2019 έγιναν και ολοκληρώθηκαν τα παρακάτω για 

το Ν.Π.Δ.Δ. «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών» 

Πραγματοποιήθηκαν 17 συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και ελήφθησαν 77 αποφάσεις 
σε ισάριθμες εισηγήσεις του γραμματέα 

Συγγράφηκαν και καθαρογράφτηκαν ισάριθμα πρακτικά των συνεδριάσεων.   

Πραγματοποιήθηκαν 70 συμβάσεις παροχής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για τις ανάγκες 
των σχολικών μονάδων της Β/βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών.  

Έγινε πρόσληψη και κατάρτιση συμβάσεων για 37 εργαζόμενους ως καθαριστές/στριες σε σχολεία  

καθώς και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την χρηματοδότησή τους από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  

Εκδόθηκαν μισθοδοσίες για την περίοδο 01-01-2019 εως 31-12-2019 για 37 εργαζόμενους ως 
καθαριστές/στριες σε σχολεία καθώς και οι αποδόσεις φόρων σε Ι.Κ.Α. και Ελληνικό Δημόσιο. 

Συγκεντρώθηκαν και διασταυρώθηκαν οι μηνιαίοι απολογισμοί των 20 Συμβουλίων Σχολικών 

Κοινοτήτων, καθώς και τα οικονομικά στοιχεία τους.  

Χορηγήθηκαν Μέσα Ατομικής Προστασίας  σε 36 καθαρίστριες της Β/θμιας Εκπαίδευσης καθώς 
και σε όλες τις συμβασιούχες. 

Πραγματοποιήθηκαν τέσσερις (4) παρατάσεις μισθώσεων για την εκμετάλλευση κυλικείων του 5ου 

Γυμνασίου Σερρών , του 4ου Γυμνάσιου Σερρών, του 2ου Γυμνάσιου -Λυκείου Σερρών και του 

2ου ΕΠΑΛ Σερρών καταρτίστηκαν συμβάσεις μίσθωσης. 

Έγινε η καταχώρηση όλων των παραστατικών Κ.Β.Σ. δαπανών των σχολικών μονάδων. 

Ολοκληρώθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία των ΔΥΕΠ.  

Αποδεχθήκαμε το ποσό των 646.081,3 ευρώ από την επιχορήγηση Κ.Α.Π. για την κάλυψη 

λειτουργικών αναγκών των Σχολικών Μονάδων, και έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. 

Αποδεχθήκαμε την χρηματοδότηση για την μισθοδοσία των συμβασιούχων καθαριστών/τριών από 

το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.  και έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες. 

Αποδεχθήκαμε το ποσό  70.583,66€ευρώ από προσόδους σχολικής περιουσίας και λοιπά έσοδα 

Αποδεχθήκαμε από την ΣΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ το ποσό των 14.400,00για έργα συντήρησης Σχολικών 

κτιρίων, κατόπιν χρηματοδότησης από το Δήμο Σερρών και πραγματοποιήθηκαν και εκτελεστήκαν  

συμβάσεις έργων  για όλο το παραπάνω ποσό.  

Έγιναν όλες οι ενέργειες καταχώρησης στο ΚΗΜΔΗΣ βάσει του Ν. 4412/2016.  

 

4. ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ 

Το έτος 2019 ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Δια  Βίου Μάθησης  του Δήμου Σερρών . 

Κατατέθηκαν 84 αιτήσεις υποψηφίων εκπαιδευομένων και λειτούργησαν 4 τμήματα α) Αγωγή 

Υγείας- Α΄Βοήθειες, β) Αγγλικά στον χώρο εργασίας, γ) Διαδικτυακά εργαλεία στην καθημερινή 

ζωή,   δ) Εικαστικό Εργαστήρι . 

 

5. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ - ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 

Για την επίτευξη του ετήσιου προγράμματος πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του έτους 
2019 ο Δήμος Σερρών συνεργάστηκε με διάφορους φορείς, αθλητικούς συλλόγους, εκπαιδευτικά 
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ιδρύματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία καθώς και με 
διακεκριμένους καλλιτέχνες. 

Οι διοργανώσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους 2019 είναι οι παρακάτω: 

 

1. ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΣΙΚΝΟΠΕΜΠΤΗΣ (28 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ) 

Ο Δήμος Σερρών συμμετέχοντας στην αποκριάτικη ατμόσφαιρα την ημέρα της Τσικνοπέμπτης 
διοργανώνει εκδήλωση με τη συμμετοχή Dj και μικρών νεανικών συγκροτημάτων. Με τη βοήθεια 

μικροφωνικής εγκατάστασης από την κεντρική πλατεία «Ελευθερίας» και σε όλους σχεδόν τους 
πεζόδρομους και το εμπορικό κέντρο θα μεταδίδονται ήχοι, μουσικές και τραγούδια σε ελληνικούς, 
ξένους, latin και αποκριάτικους ρυθμούς. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    1.868,43€ 

 

2. ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (2 και 9 ΜΑΡΤΙΟΥ) 

Στο πνεύμα των αποκριάτικων ημερών και των λαογραφικών παραδόσεων του τόπου μας θα 

πραγματοποιηθούν δύο εκδηλώσεις με τη συμμετοχή και συνεργασία των πολιτιστικών συλλόγων, 

φορέων και σωματείων του Δήμου μας, τον εμπορικό σύλλογο και σερραϊκές επιχειρήσεις και 
καταστήματα, με ομάδες κρουστών και μουσικών συνόλων, Djs, και υπαίθριων δράσεων για 

μικρούς και μεγάλους.  

Παραδοσιακά τραγούδια της αποκριάς, χοροί, έθιμα, δρώμενα, συνήθειες, όπως το «Γαϊτανάκι» και 
οι «Κουδουνοφόροι» θα δημιουργήσουν μια εορταστική ατμόσφαιρά δίνοντας έναν άλλο τόνο και 
χρώμα στην καθημερινότητα των Σερραίων.    

Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στην Κεντρική Πλατεία «Ελευθερίας», στους πεζοδρόμους 
και στο εμπορικό κέντρο της πόλης. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ     3.423,64€ 

 

3. ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ (ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ) 

Αφορούν την προκριματική - ημιτελική φάση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του 

Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος σκάκι για τις ηλικιακές κατηγορίες Δημοτικό, Γυμνάσιο 

και Λύκειο. Συμμετέχουν 120 - 150 μαθητές της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Το πρόγραμμα 

διεξάγεται σε μία ημέρα και αφορά ατομικούς αγώνες. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   1.835,26€ 

 

4. ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑΣ MTB ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ (16-

17/3/2019) 

Το άθλημα της ποδηλασίας γνωρίζει τα τελευταία χρόνια μεγάλη άνοδο στις προτιμήσεις της 
νεολαίας και όχι μόνο, αποτελώντας εξαιρετική επιλογή ήπιας άσκησης σε άμεση επαφή με τη 

φύση.  

Ο Δήμος Σερρών σε συνεργασία με τοπικούς ποδηλατικούς συλλόγους, αθλητικούς φορείς και τις 
Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα διοργανώσει την Κυριακή, 10 Μαρτίου, ποδηλατική εκδήλωση στο 

στρατόπεδο «Παπαλουκά» για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων. 



100 

Όλη η εβδομάδα θα είναι αφιερωμένη στο ποδήλατο, με διάφορες δράσεις και εκδηλώσεις και 
αποκορύφωμα το πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας Βορείου Ελλάδος.   

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ποδηλασίας σε συνεργασία με την Ένωση Ποδηλατικών Σωματείων 

Μακεδονίας - Θράκης και το Σύλλογο Α.Π.Σ. «ΜΑΧΗΤΗ» Σερρών θα διοργανώσουν για 2
η
 

συνεχή φορά στην πόλη μας στις 15 - 16 και 17 Μαρτίου, στην κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων και 
σε διαδρομές του περαστικού δάσους της περιοχή, το πρωτάθλημα Ορεινής Ποδηλασίας ΜΤΒ, 

όλων των κατηγοριών.Στο πρωτάθλημα αναμένεται να συμμετάσχουν όλοι οι αθλητές από την 

περιφέρεια της Μακεδονίας και τη Θράκης, ένα σύνολο 250 περίπου ατόμων μεταξύ των οποίων 

και κορυφαίοι Πρωταθλητές του αγωνίσματος. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  4.232,62€ 

 

 

5. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΑΛΗΣ ( 16 - 17 ΜΑΡΤΙΟΥ) 

Ο Δήμος Σερρών συνδιοργαάνωσε στις Σέρρες με την Ελληνική Ομοσπονδία Φιλάθλων 

Πάλης το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης Παίδων - Κορασίδων. Στη διοργάνωση συμμετείχαν 

250 αθλητές μαζί με τους προπονητές τους από συλλόγους από όλη την Ελλάδα. Οι κορυφαίοι 
αθλητές και αθλήτριες της κατηγορίας έρχονται στον Δήμο μας, σε μια πραγματική γιορτή του 

αθλητισμού. Οι αγώνες αποτελούν πρόκριση για συμμετοχή σε διεθνείς διοργανώσεις με τις 
Εθνικές ομάδες. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  5.696,68€ 

 

6. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ (20 ΜΑΡΤΙΟΥ2019) 

Η Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης εορτάζεται κάθε χρόνο στις 21 Μαρτίου. Η αρχική έμπνευσή της 
ανήκει στον Έλληνα ποιητή Μιχαήλ Μήτρα, ο οποίος το φθινόπωρο του 1997 πρότεινε στην 

Εταιρεία Συγγραφέων να υιοθετηθεί ο εορτασμός της ποίησης στην Ελλάδα, όπως και σε άλλες 
χώρες, και να οριστεί συγκεκριμένη μέρα γι’ αυτό. Τον Οκτώβριο του 1999, στη Γενική Διάσκεψη 

της UNESCO στο Παρίσι, η 21η Μαρτίου ανακηρύχθηκε Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Σε 
συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕ και με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Ν. Σερρών στην κεντρική σκηνήτου 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. «ΑΣΤΕΡΙΑ» παρουσιάστηκε ηδραματοποιημένη παράσταση «στης ρίμας το υφάδι…». 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    627,44€ 

 

7. «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ - ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ» (18/3/2019) 

Ο Δήμος Σερρών σε συνεργασία με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. Σερρών, την Τροχαία 

Σερρών και το «Ίδρυμα Πάνος Μυλωνάς» διοργανώνει τη δράση «ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ - 

ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ». Οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
καλούνται να συμμετέχουν στα πλαίσια του σχολικού περιβαλλοντικού προγράμματός τους στον 

καθαρισμό των πινακίδων σήμανσης που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των σχολικών τους 
μονάδων από γκράφιτι, συνθήματα και αυτοκόλλητα που δημιουργούν κινδύνους στην οδική 

ασφάλεια. Ταυτόχρονα θα γίνει ενημέρωση κυκλοφοριακής αγωγής από την Τροχαία Σερρών. 
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Εκατόν τριάντα πέντε μαθητές από το 1
ο
, 2

ο
, 3

ο
, 4

ο
, 5

ο
 και 6

ο
 Γυμνάσιο Σερρών, μαζί με τους 

συνοδούς καθηγητές τους, παρακολούθησαν την Δευτέρα 18 Μαρτίου 2019, στο χώρο 

εκδηλώσεων της Κ.Ε.ΔΗ.Σ., από τις 11.00πμ - 13.00μμ, το πρόγραμμα εκπαίδευσης του 

«Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μυλωνάς», «Κάν’ το σωστά». Κατά τη διάρκεια του 

προγράμματος οι μαθητές μέσα από προβολή videos ενημερώθηκαν και συζήτησαν για τα κύρια 

αίτια, τα στατιστικά, τα αποτελέσματα των τροχαίων δυστυχημάτων και την ασφαλή οδήγηση. 

Παράλληλα με την ενημερωτική ημερίδα (19) μαθητές του 2
ου

 ΓΕΛ Σερρών κινήθηκαν κατά μήκος 
της οδού Χατζηπανταζή (από Εθν. Αντίστασης έως Ι. Δραγούμη) και καθάρισαν 20 πινακίδες 
σήμανσης, (45) μαθητές του 5

ου
 ΓΕΛ Σερρών κινήθηκαν εκατέρωθεν της οδού Εθν. Αντίστασης 

και καθάρισαν 27 πινακίδες και σήματα σήμανσης και (14) μαθητές  του 2
ου

 ΕΠΑΛ Σερρών 

κινήθηκαν κατά μήκος της οδού Χατζηπανταζή (από Εθν. Αντίστασης έως Μεγ. Αλεξάνδρου) και 
καθάρισαν 15 πινακίδες σήμανσης καλυμμένες με αυτοκόλλητα ή σπρέι που αποτελούσαν 

σημαντικό κίνδυνο για την ασφάλεια πεζών και οδηγών. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  368,28€ 

 

8. «ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ(30 ΜΑΡΤΙΟΥ-7 

ΑΠΡΙΛΙΟΥ) 

Ο Δήμος Σερρών σε συνεργασία με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας,  τον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α., την 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ., το τμήμα Unesco Σερρών και το σύλλογο Φίλων του Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, 
διοργάνωσε τη δράση «ΓΝΩΡΙΖΩ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΣΕΡΡΩΝ».  

Πρόκειται για μια εβδομάδα εκδηλώσεων που περιλάμβανε καθημερινές επισκέψεις μαθητών και 
ιδίως πολιτών στο χώρο του μουσείου, καθημερινές διαλέξεις - ομιλίες που αφορούν στην 

Ανακύκλωση, στην Παγκόσμια ημέρα ΓΗΣ, στα αρωματικά και φαρμακευτικά βότανα, στην 

Ψηφιακή Γεωργία και στο Πράσινο στις πόλεις. Επίσης διοργανώθηκαν οργανωμένες επισκέψεις 
πολιτών στα μουσεία της πόλης, συμμετοχή του κέντρου ΝΟΗΣΙΣ Θεσσαλονίκης ενώ η εβδομάδα 

ολοκληρώθηκε την Κυριακή 7 Απριλίου με καλλιτεχνικές και πολιτιστικές δράσεις. 

Συνολικά πάνω από 500 πολίτες μικροί και μεγάλοι συμμετείχαν στις δράσεις που διοργανώθηκαν. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   3.552,60€ 

 

9. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019) 

Ο θεσμός διοργανώνεται επί ετησίας βάσεως από την Unesco με σκοπό την προώθηση και την 

προβολή της ανάγνωσης. Η Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου είναι συγχρόνως και μια γιορτή των 

εκδοτών και των πνευματικών δικαιωμάτων. 

Η ημερομηνία της 23ης Απριλίου επελέγη για πρώτη φορά το μακρινό 1925 από βιβλιοπώλες της 
Καταλονίας επειδή συνέπιπτε με την ημερομηνία θανάτου του Θερβάντες. Το 1995, η Unesco 

καθιέρωσε την 23η Απριλίου ως ημερομηνία εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Βιβλίου, επειδή 

συμπίπτει με τον θάνατο και ενός άλλου κλασικού των διεθνών γραμμάτων, του Ουίλιαμ Σαίξπηρ.  

Το νόημα της παγκόσμιας ημέρας του βιβλίου μπορεί να συμπυκνωθεί, με απαράμιλλη πληρότητα, 

στην πασίγνωστη φράση του Χόρχε Λουίς Μπόρχες: «Το σύμπαν είναι μια μεγάλη βιβλιοθήκη. 

Υπό το πρίσμα αυτό κάθε βιβλίο αποτελεί μέρος της αλήθειας, κρυφής και φανερής, του κόσμου» 
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και καταλήγει με την ευχή: «οι αναγνώστες συνεχώς να πληθαίνουν και η ανάγνωση, ως κορυφαία 

στάση αντίστασης στην φθορά, ν’ αποτελεί ζωογόνο συνθήκη στην ανηφορική πορεία της ζωής». 

Την Ημέρα Βιβλίου καλούμε τους νέους να ανακαλύψουν την απόλαυση της ανάγνωσης, 
συνειδητοποιώντας το μέγεθος της συμβολής της στην κοινωνική και την πολιτιστική ανάπτυξη της 
ανθρωπότητας. 

Στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών πραγματοποιήθηκε αφήγηση παραμυθιών και 
παρουσίαση της «Βαλίτσας της γραφής» από τη Σερραία συγγραφέα κ. Κυρμανίδου Σωτηρία με 
την συμμετοχή πενήντα πέντε (55) νηπίων από το 7

ο
 ,10

ο
 και 24

ο
 νηπιαγωγείο του Δήμου Σερρών.  

Στην πλατεία Ελευθερίας διακόσιοι περίπου (200) μαθητέςτηςΕ΄ & ΣΤ΄ τάξης, του 1
ου

, του 7
ου

, του 

19
ου

 και του 23
ου

 δημοτικού σχολείου του Δήμου Σερρών συμμετείχαν σε βιωματικές δράσεις με 
την Κινητή Βιβλιοθήκη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σερρών. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  590,68€ 

 

 

10. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΟΡΟΥ (29/3/2019 ΚΑΙ 4/5/2019) 

Ο Δήμος Σερρών σε συνεργασία με το  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., την Κ.Ε.ΔΗ.Σ, τους πολιτιστικούς συλλόγους 
και των σχολών χορού που δραστηριοποιούνται στο Δήμο μας διοργανώνουνδύο εκδηλώσεις για 

την παγκόσμια ημέρα χορού. Η ημέρα καθιερώθηκε από την Επιτροπή Χορού του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Χορού (CID) της Unesco, το 1982,  η οποία εορτάζεται στις 29 Απριλίου με έναυσμα 

την ημερομηνία  γέννησης του δημιουργού του σύγχρονου μπαλέτου, Ζαν - Ζορζ Νοβέρ (1727 - 

1810). Η εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στους πεζοδρόμους της πόλης και στην κεντρική 

σκηνή του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.  

Τα χορευτικά τμήματα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και οι χορευτικές ομάδες των ιδιωτικών σχολών χορού 

«ΝΑΤΑΛΙ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ», «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΕΓΚΟΥ», «BOLERO» και «SIOTI» 

παρουσίασαν ένα μοναδικό χορευτικό πρόγραμμα με χορογραφίες σύγχρονου χορού, jazz, 

μπαλέτου, μοντέρνου χορού κ.α. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   1.072,85€ 

 

11. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΜΠΑΣΚΕΤ «3Χ3» (20&21/4/2019 ΣΕΡΡΕΣ) - ΜΑΪΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ -

(6/10/2019 ΛΕΥΚΩΝΑΣ) 

Πρόκειται για μια εκδήλωση για αγόρια και κορίτσια μαθητές Δημοτικών και Γυμνασίων του 

Δήμου μας. Η εκδήλωση θεσμός πραγματοποιείται στην πόλη μας εδώ και 23 συνεχόμενα χρόνια 

από το 1996 σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης. Οι συμμετοχές των 

παιδιών ξεπερνούν τις 2000 (πρώτοςΔήμος σε συμμετοχές παιδιών) και σε συνδυασμό με την άρτια 

διοργάνωση έχουν καταστήσει το Δήμο μας τον μοναδικό στην Ελλάδα στον οποίο η Ελληνική 

Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης δίνει κάθε χρόνο την συγκεκριμένη διοργάνωση.  

Θα πρέπει να τονίσουμε ότι στην συγκεκριμένη εκδήλωση συμμετέχουν πολλά παιδιά για πρώτη 

φορά σε οργανωμένη μορφή άθλησης και αυτό ήταν η αιτία ώστε να συνεχίσουν και μετά στον 

αθλητισμό, πράγμα απαραίτητο για την νεολαία μας σήμερα. 

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στην Πλατεία Ελευθερίας και στον πεζόδρομο της Κωνσταντίνου 

Καραμανλή και διαρκεί δύο μέρες. 
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Φέτος για τρίτη φορά σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης η εκδήλωση 

θα πραγματοποιηθεί και στις Δ.Κ. Σκουτάρεως, Λευκώνα και στην Τ.Κ. Προβατά. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 8.455,36€ 

 

12. ΑΘΛΟΡΑΜΑ (ΜΑΪΟΣ) ΚΑΙ ΝΕΟ ΑΘΛΟΡΑΜΑ (12/10/2019) 

Πρόκειται για μια εκδήλωση σε συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Σύλλογο Κλασσικού Αθλητισμού 

«ΣΕΡΡΕΣ 93΄» με στόχο τη διάδοση του κλασσικού αθλητισμού. Τα παιδιά στον πεζόδρομο της 
οδού Κων. Καραμανλή έρχονται σε επαφή με αγωνίσματα του στίβου, με μαζική συμμετοχή και 
χωρίς διαγωνιστικό χαρακτήρα.  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ     2.302,06€ 

 

 

13. ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ(5-6/4/2019) 

Ο κλάδος της Οικονομίας και η Ρομποτική (STEM) αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας και μια από τις κύριες κατευθύνσεις της Δημόσιας και Ιδιωτικής 
Εκπαίδευσης τα επόμενα χρόνια. Είναι γεγονός πως οι σύγχρονες τάσεις επιβάλουν και 
καθοδηγούν την εισαγωγή των ανωτέρω μορφωτικών και γνωστικών αντικειμένων από τα 

μαθησιακά χρόνια του ατόμου, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο δημοτικό σχολείο.  

Η WROHELLAS, το Ελληνικό Τμήμα του Παγκόσμιου Οργανισμού για τη Ρομποτική και ο 

Πρόεδρος της, Άρης Λούβρης, θα διοργανώσουν στην πόλη των Σερρών δωρεάν διημερίδα με 
θεωρητικές εισηγήσεις και πρακτικά εργαστήρια για όλους του καθηγητές πληροφορικής, 
ψηφιακών μέσων και ρομποτικής της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, τους μαθητές αλλά και για 

κάθε ενδιαφερόμενο. Με το πέρας της δράσης θα κληρωθούν έως και 10 KIT (LegoWeDo) σε 

σχολικές μονάδες του Δήμου μας.   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ     3.621,42€ 

 

14. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΑΣΤΡΙΜΑΡΓΙΑΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ) 

Πρόκειται για τον 4ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Μαγειρικής (Γαστριμαργίας) που διοργανώνει 
η Ομοσπονδία Επαγγελματικών Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων Σερρών Ο.Ε.Β.Ε.Σ. σε 
συνεργασία με την Ένωση Εστιατόρων Σερρών και το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Σερρών.  

Στο διαγωνισμό συμμετέχουν δωρεάν 150 και πλέον σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. της χώρας, με την 

εποπτεία των εκπαιδευτών τους και διακεκριμένων Chef. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα 

γίνουν συναντήσεις διευθυντών ξενοδοχειακών μονάδων και επιχειρήσεων σίτισης και των 

εκπαιδευτών με τους βραβευθέντες καθώς και υπαίθρια  - δημόσια μαγειρική  (streetfood)στην 

κεντρική πλατεία «Ελευθερίας» και στους πεζόδρομους της πόλης και του εμπορικού κέντρου. Θα 

δοθεί η δυνατότητα καρποφόρου διαλόγου με όλους τους συμμετέχοντες για επαγγελματικές 
ευκαιρίες εξέλιξης και σταδιοδρομίας, με μια δυναμική για επαγγελματική συνεργασία - 

απασχόληση. Τα νέα ταλέντα που θα αναδειχθούν μέσα από το διαγωνισμό, με τις κατάλληλες 
προϋποθέσεις,  μπορούν να αξιοποιηθούν από επιχειρήσεις. 
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Επιπλέον, θα δοθεί η ευκαιρία  στους παριστάμενους να γνωρίσουν τις εξαιρετικές γεύσεις που 

αναδεικνύονται από τοπικά προϊόντα της Σερραϊκής γης, είτε μαγειρεμένα με τον επαγγελματισμό 

των σπουδαστών, είτε ως καταναλωτικά είδη που θα εκτίθενται στο χώρο. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   5.330,76€ 

 

15. 8
Ο

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ MRNATURALHELLAS (25 - 26 ΜΑΪΟΥ2019) 

Μετά τις 3 διοργανώσεις το 2012, το 2014, το 2018 και το 2019 το «NATURALHELLAS» 

συνεχίζει στις Σέρρες στην πόλη που το φιλοξένησε για πρώτη φορά στον Ελλαδικό χώρο. 

Πρόκειται για ένα διαγωνισμό σωματικής διάπλασης αθλητών στον οποίο οι συμμετέχοντες 
υποβάλλονται σε τεστ ανίχνευσης απαγορευμένων ουσιών. Η διοργανωτές είναι εξ αρχής μέλη της 
INBAGLOPAL, της μεγαλύτερης παγκοσμίως διοργανώτριας αρχής αγώνων «DRUGGFREE». 

Στους αγώνες, για δύο ημέρες, θα παραβρέθηκαν στις Σέρρες περίπου 150 αθλητές, προπονητές, 
συνοδοί και φίλοι του αθλήματος.  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ      1.374,91€ 

 

16. SCHOOLMUSICFESTIVAL (31/8/2019) 

Πρόκειται για μια εκδήλωση θεσμό, όπου μουσικά σύνολα μαθητών του Δήμου και του Νομού 

Σερρών αλλά και του ευρύτερου Ελλαδικού χώρου συμμετέχουν παρουσιάζοντας κάθε σχήμα ένα 

μουσικό πρόγραμμα επιλεγμένο από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο από όλα τα είδη της 
μουσικής.  

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για 9η συνεχόμενη χρονιά στο Ανοικτό Θεατράκι του Κεντρικού 

Πάρκου.  

Συμμετείχαν ένα μουσικό συγκρότημα από το 2ο ΕΠΑΛ Σερρών, το 2ο ΓΕΛ Σερρών, το Ειδικό 

ΕΠΑΛ Σερρών, τέσσερα σχολικά μουσικά συγκροτήματα από το Μουσικό Σχολείο Σερρών και η 

τζαζ μπάντα μαθητών της Δημοτικής Επιχείρησης Κομοτηνής. 

Συνολικά 52 νεαροί καλλιτέχνες συμμετείχαν σε ένα μοναδικό μουσικό καλλιτεχνικό πρόγραμμα 

εκφράζοντας τις μουσικές ευαισθησίες τους και  ξεδιπλώνοντας το ταλέντο τους. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    3.800,60€ 

 

17. «ΑΣΤΡΟΒΡΑΔΙΑ» (24-25/8/2019) 

Πρόκειται για μια εκδήλωση θεσμό πλέον για τον Δήμο μας. Πραγματοποιείται κάθε χρόνο στα 

μέσα Αυγούστου στην μαγευτική τοποθεσία της Άνω Βροντούς. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας 
(ειδικά τηλεσκόπια) αλλά και με τις διαλέξεις αναγνωρισμένων επιστημόνων στο χώρο της 
αστροφυσικής, οι συμμετέχοντες έχουν την δυνατότητα να θαυμάσουν τα μυστικά του ουρανού 

ενώ συγχρόνως διοργανώνονται και διαφορές άλλες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές 
δράσεις και εκδηλώσεις.  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ     3.855,78€ 
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18. ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ «SIRRIS 22,7km» (Ημιμαραθώνιος) (29/9/2019) 

Ανοιχτός αγώνας δρόμου σε συνεργασία με το σύλλογο μαραθωνοδρόμων Ν. Σερρών και τη  

συμμετοχή πολλών αθλητώνσε διαδρομές 5.000, 10.000 και 22.700 μέτρων, εντός των ορίων του 

Δήμου Σερρών, με αφετηρία και τερματισμό τον πεζόδρομο «Κωνσταντίνος Καραμανλής», στην 

πλατεία του Επιμελητηρίου.  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   2.507,28€ 

 

19. «ΜΠΕΚΙΑΡΕΙΑ»  (28/9/2019) 

Η Ε.Α.Σ. ΣΕΓΑΣ Ανατολικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το μουσικό - γυμναστικό σύλλογο 

«ΟΡΦΕΑΣ» πραγματοποιούν κάθε χρόνο τα «ΜΠΕΚΙΑΡΕΙΑ» στις εγκαταστάσεις του Δημοτικού 

Σταδίου Σερρών. Τελούνται στη μνήμη του Αθανασίου Μπεκιάρη, αθλητή του ΟΡΦΕΑ Σερρών, 

Πανελληνιονίκη στις αποστάσεις 10.000 και 5.000 μέτρων και Βαλκανιονίκη. Αφορούν 

αγωνίσματα του ανοιχτού στίβου, όλων των ηλικιακών κατηγοριών και συμμετέχουν 450 αθλητές 
από όλη την Ελλάδα.   

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ   1.863,35€ 

 

 

20. ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  (13-26/10/2019) 

Για δεύτερη χρονιά στις Σέρρες πραγματοποιήθηκε η «ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ» με την 

συνεργασία Σερραίων ζωγράφων και της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός της εκδήλωσης η 

γνωριμία μαθητών και ενηλίκων με την τέχνη της ζωγραφικής μέσα από εκθέσεις, ομιλίες, 
δημόσιες επιδείξεις και βιωματικές δράσεις.  

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης και συγκεκριμένα από 14-24 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν 

ξεναγήσεις και εικαστικές δράσεις έκφρασης από τους καλλιτέχνες: Γεωργιτζίκη Δήμο, Γκένιο 

Ανδρέα, Διαμαντάκη Στέλιο, Δρούνο Ευάγγελο, Εμμανουηλίδη Σταύρο, Θεοδώρου 

Χαρούλα,Καραγιάννη Ράνια, Καραγιάννη Νίκο, Μπακιρτζίδη Γιάννη, Μπαντάζου Έφη, Πανανάκη 

Γεώργιο, Πατμανίδη Αναστάσιο,  Σπαθαρά Αικατερίνη, Τραγάκη Δημήτριο και Χαιρόπουλο 

Παναγιώτη,σε (360) μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης και συγκεκριμένα της Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ 
τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών, της Γ΄και Ε΄ τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών, της Ε΄ τάξης του 23ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών,της Ε΄ τάξης του 19ου Δημοτικού 

Σχολείου,της ΣΤ΄ τάξης του 14ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών, της Ε΄ τάξης του 4ου Δημοτικού 

Σχολείου Σερρών,της ΣΤ΄ τάξης  του Δημοτικού Σχολείου Σκουτάρεως, της Γ΄ τάξης του 

Πειραματικού Σχολείου Σερρών και σε σπουδαστές του Εργαστηριακού Κέντρου και του ΙΕΚ 

Σερρών. 

Όλες τις μέρες οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης δημιούργησαν τα δικά τους έργα και έλαβαν 

αναμνηστικά συμμετοχής και έργα αφιερωμένα από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες.  

Την έκθεση επισκέφθηκε πλήθος Σερραίων πολιτών και απέσπασε τις καλύτερες εντυπώσεις. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  2.578,70€ 
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21. 5
ο
 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ KIDKUPTAEKWONDOWTF (8-10/11/2019) 

Πρόκειται για μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί για 5η χρονιά στην πόλη των Σερρών σε 
συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο TAEKWONDOΣερρών. Αφορά τη διοργάνωση ανοιχτού 

πρωταθλήματος TAEKWONDOWTFτου αυθεντικού Ολυμπιακού Αθλήματος, για τις κατηγορίες 
παίδων, πανπαίδων, κορασίδων, πανκορασίδων, με τη συμμετοχή 1000 και πλέον αθλητών, 

προπονητών και συνοδών από την Ελλάδα και γειτονικές χώρες. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ      1.565,25€ 

 

22. 35
ος ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΕΡΡΩΝ (3/11/2019) 

Πρόκειται για την παλαιότερη αθλητική εκδήλωση θεσμό του Δήμου μας με συνεχή ιστορία 35 

ετών. Στην εκδήλωση συμμετέχουν άνδρες, γυναίκες και παιδιά όλων των ηλικιών καθώς και 
άτομα Α.Μ.Ε.Α. καλύπτοντας, τρέχοντας ή περπατώντας, μια απόσταση από 250 μέτρα έως 5 

χιλιόμετρα, με κεντρικό σύνθημα «ο αθλητισμός είναι τρόπος ζωής, ο αθλητισμός είναι δικαίωμα 

όλων, ΝΑΙ στον αθλητισμό, ΝΑΙ στη ζωή».  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 6.036,43€ 

 

23. ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ RABIT (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ) 

Αφορούν το ομαδικό πρωτάθλημα Rabit (γρήγορο σκάκι) Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για 

όλες τις ηλικίες. Συμμετέχουν 25 - 30 ομάδες, 120 - 150 αθλητές από τις Σέρρες έως και το Νομό 

Έβρου. Το πρόγραμμα διεξάγεται σε μία ημέρα. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    1.350,36€ 

 

24. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ     

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ)                                                                                              

Πρόκειται για εκδήλωση θεσμό, η οποία υλοποιείται από το Δήμο Σερρών εδώ και 24 χρόνια. Στην 

εν λόγω εκδήλωση μετέχουν 300 και πλέον συμπολίτες μας, ηλικίας 25 έως 65 ετών, οι οποίοι και 
δημιουργούν ομάδες που αγωνίζονται στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα. Λόγω της οικονομικής 
κρίσης δυστυχώς το Πρωτάθλημα μετονομάστηκε σε Πρωτάθλημα εργαζομένων και Ανέργων και 
αποκτά πιο επιτακτική την αναγκαιότητα πραγματοποίησης και συνέχισης της ύπαρξής του. Όλοι 
οι αγωνιζόμενοι  έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μια οργανωμένη μορφή άθλησης για 8 

μήνες, στα κλειστά Γυμναστήρια της Ομόνοιας και του Σκουτάρεως, με όλα τα θετικά 

αποτελέσματα για αυτούς.  

Ο τελικός του τουρνουά πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2019 με βραβεύσεις πολλών 

κατηγοριών. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ     9.433,03€ 
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25. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕΡΡΩΝ και του Περιφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

(ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) (ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ) 

Πρόκειται για τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών σε όλα τα προγράμματα σχολικών 

δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών σε συνεργασία 

με το νεοσύστατο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμό (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), που θα 

πραγματοποιηθούν στον Δήμο μας και αφορούν δράσεις στον τομέα, περιβαλλοντολογικής 
εκπαίδευσης, πολιτιστικών θεμάτων και αγωγής υγείας.  

Οι ανωτέρω δράσεις πραγματοποιούνται από εκπαιδευτικούς και μαθητές της Δευτεροβάθμιας και 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τοπικούς και πανελλήνιους, θεσμικούς, 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και σκοπό έχουν την εκπαίδευση, αγωγή, γνώση, συμμετοχή κι 
εμπειρία των μαθητών και της κοινωνίας.    

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    6.125,66€ 

 

Β) ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ (ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ) 

 

 

26. «ΣΤΟΛΙΖΩ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΥ» ( 13/12/2019 ) 

Πρόκειται για μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για 9η συνεχή χρονιά την περίοδο των 

Χριστουγέννων, σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δημοτικά, 

Γυμνάσια, Λύκεια) με στόχο να κινητοποιήσει τους μαθητές, ώστε να παρουσιάσουν τον στολισμό 

ενός Χριστουγεννιάτικου δέντρου, όπως κάθε σχολείο το φαντάζεται. Τα δέντρα αυτά θα 

τοποθετηθούν σε κεντρικά σημεία της πόλης μας δίνοντας ένα όμορφο εορταστικό κλίμα. 

Χίλιοι περίπου μαθητές πλημμύρισαν τον πεζόδρομο της οδού Κ. Καραμανλή προκειμένου να 

συμμετέχουν στην εκδήλωση “Στολίζω την πόλη μου” που διοργάνωσε ο Δήμος Σερρών και το 

Τμήμα Πολιτισμού Αθλητισμού και Νέας Γενιάς σε συνεργασία με την Α΄ Βάθμια και Β΄ Βάθμια 

Εκπαίδευση Ν. Σερρών για ένατη συνεχή χρονιά. 

Η εκδήλωση διανθίστηκε με ζωντανή μουσική και τραγούδια από το Μουσικό Σχολείο Σερρών και 
από άλλους τους συμμετέχοντες μαθητές. Με το τέλος της εκδήλωσης σε όλους τους μαθητές 
απονεμήθηκαν αναμνηστικά διπλώματα συμμετοχής. 

Με το τέλος των εορτών τα δέντρα, τα οποία θα είναι φυσικά, με το χώμα και το ριζικό τους 
σύστημα, δόθηκαν σε σχολεία για δεντροφύτευση στις αυλές τους.  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ    2.749,82€ 

 

27. WORLDMUSICFESTIVAL - ΜΟΥΣΙΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ (19-20/12/2019) 

Πρόκειται για ένα σημαντικό θεσμό του Δήμου, το Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής, με τίτλο 

«Μουσικές του Κόσμου». Τα συγκροτήματα Markab Trio και Banda En Topica  παρουσίασαν, στο 

κέντρο της πόλης, στην Πλατεία Ελευθερίας, μια γιορτή ήχων, κεφιού, χρωμάτων και 
χορούμεμουσικές σύγχρονες και αντιπροσωπευτικές από διαφορετικά μέρη του κόσμου. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ       14.572,48€ 
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28. ΧΟΡΩΔΙΑΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ (14-15/12/2019) 

Πρόκειται για ένα νέο θεσμό του Δήμου Σερρών σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Σερρών 

και Νιγρίτης και την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Υλοποιήθηκε για 2η χρονιά εν όψει των εορτών των 

Χριστουγέννων με σκοπό να ενώσει χορωδίες θρησκευτικής μουσικής από διάφορα μέρη της 
Ελλάδας σε ένα διήμερο γεμάτο κατάνυξη και εορταστικές μελωδίες.  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ  3.595,51€ 

 

Γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

29. «ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ» (27/11/2019-9/12/2019) 

Πρόκειται για ένα δεκαήμερο εκδηλώσεων με τον τίτλο «ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ» αφιερωμένο στην 

Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Σερρών & 

Νιγρίτης, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών, την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Ν. 

Σερρών, το Κ.Α.Α.με.Α. Σερρών, το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Σερρών, το Ειδικό 

Επαγγελματικό  Γυμνάσιο & Λύκειο Σερρών, το Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών, το Κ.Δ.Α.Π. Μ.Ε.Α., τον 

ΚΕ.Θ.Ι.Σ, το Σύλλογο Μ.Γ.Σ. Πανσερραϊκός, Α.Μ.Ε.Α. και Συλλόγους ατόμων με αναπηρία και 
οικογενειών παιδιών με αναπηρία του Ν. Σερρών.  

Διοργανώθηκαν ομιλίες από καταξιωμένους επιστήμονες, έκθεση δημιουργημάτων των παιδιών 

από τα Ειδικά Σχολεία, κατασκευές, προβολή κινηματογραφικών ταινιών, θεατρικές παραστάσεις, 
διοργάνωση συναυλιών, παραστάσεις από καλλιτέχνες πανελλαδικής εμβέλειας, παιδικές 
παραστάσεις, ξυλοπόδαροι, κλόουν κ.λ.π. 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ            2.265,00€ 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Ε Β Δ Ο Μ Ο 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

1. Τμήμα αποκομιδής απορριμμάτων και  ανακύκλωσης 

 

Α:   ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 

Κατά τη διάρκεια του έτους 2019 έγινε αποκομιδή των απορριμάτων της πόλης των Σερρών, των 

οικισμών και των Δημοτικών κοινοτήτων και μεταφέρθηκαν στο ΧΥΤΑ 16.543,110 tn , δηλαδή 

περί τα 1.378,60 tn απορριμμάτων τον μήνα. 

Εξυπηρετήθηκαν στο σύνολο τους όλα τα αιτήματα των δημοτών τα οποία καθημερινά ανέρχονταν 

τουλάχιστον ως προς τον αριθμό τους σε ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ (35) και αφορούσαν θέματα 

καθαριότητας για την μεταφορά στερεών μη αποβλήτων (όπως μπάζα, κλαδιά δένδρων κλπ) με τα 

φορτηγά της Υπηρεσίας μας και τα οποία μεταφέρθηκαν στην εταιρεία Διαχείρισης ογκωδών και 
Αποβλήτων  Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων. Από τα οποία ήταν τα ΕΚΑ 20 (ογκώδη) 

6.921,79 tn και ΕΚΑ 17 (μπάζα) 1.291,80 tn. Μεταφέρθηκαν ως υπόλειμμα στον ΧΥΤΑ 

1.264,878tn. 

Τους θερινούς μήνες πλύθηκαν από το πλυντήριο της υπηρεσίας μας 8.500 κάδοι απορριμάτων 

στην πόλη και στις Δημοτικές κοινότητες του Δήμου μας. 

 

Β:   ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

Αναπτύχθηκε το δίκτυο ανακύκλωσης με την τοποθέτηση 50 νέων κάδων και αντικαταστάθηκαν 

και επιδιορθώθηκαν 103 κάδοι. Μεταφέρθηκαν με τα απορριμματοφόρα μας 3.522,67 tn στην 

ΕΕΑΑ.ΑΕ εταιρεία ανακύκλωσης και μεταφέρθηκαν επίσης στον ΧΥΤΑ 1.279,50 tn ως υπόλειμμα 

απο την ανωτέρω εταιρεία. Ακόμη αναπτύχθηκε το δίκτυο συλλογής καθαρού χαρτιού 

τοποθετώντας περί τους 150 κίτρινους κάδους σε διάφορες υπηρεσίες, σχολεία κ,τ,λ. 

 

Γ:   ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΔΩΝ 

Μεταφέρθηκαν και επισκευάστηκαν εντός του αμαξοστασίου περί τους 690 κάδους απορριμάτων. 

Ακόμη  συντάχθηκαν μελέτες και έγιναν όλες οι απαραίτητες προμήθειες, για την σωστή 

λειτουργία του τμήματος, όπως προμήθεια υλικών για την επισκευή κάδων , νέοι κάδοι 
απορριμμάτων 240 lt για το πρόγραμμα πόρτα-πόρτα ,απαγορευτικές πινακίδες κ.τ.λ.  

 

2. Τμήμα καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων & ειδικών συνεργείων 

 

Στα πλαίσια του απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής για το έτος 2019, θα ήθε-        

λα να θέσω υπόψη σας τα παρακάτω πεπραγμένα του Τμήματος ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ: 

Το Τμήμα καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων & ειδικών συνεργείων έχει την ευθύνη και διενεργεί 
με τα κατάλληλα συνεργεία και τεχνικά μέσα το έργο του καθαρισμού των οδών και των λοιπών 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου. Τα απορρίμματα -από τις οδούς, τα μεταλλικά δοχεία 
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(καλαθάκια) και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους- συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων 

και από εκεί προωθούνται σε χώρους μεταφόρτωσης. Στα πλαίσια αυτά κατά το έτος 2020 : 

Διενεργήθηκαν εργασίες καθαριότητας και αποκομιδής απορριμμάτων από το προσωπικό του 

Τμήματος -με υπηρεσίες καθημερινά (πρωί & απόγευμα κατά τις εργάσιμες ημέρες της αγοράς), τα 

Σαββατοκύριακα και τις αργίες- στις οδούς της πόλης, στις πλατείες, στις νησίδες, στους ναούς και 
ανά τακτά διαστήματα, στο σύνολο των 24 κοινοτήτων που ανήκουν στον Δήμο Σερρών. 

Σε εκτέλεση του παραπάνω ετήσιου προγράμματος καθαριότητας αντιστοιχούν 10 χιλ. την ημέρα. 

Τον Οκτώβριο του 2019 παρελήφθησαν και εντάχθηκαν οργανικά στο Τμήμα 3 ηλεκτροκίνητα 

ημιφορτηγά αυτοκίνητα. 

Στα πλαίσια του σχεδιασμού του το Τμήμα διαθέτει έναν επιστάτη για τον έλεγχο της καθαριότητας 
στον χώρο της λαϊκής αγοράς.   

 

3. Τμήμα Κίνησης και Συντήρησης Οχημάτων 

 

Συνέταξε όλες τις απαραίτητες μελέτες (ανταλλακτικά-ελαστικά, επισκευή συντήρηση οχημάτων-

μηχανημάτων, καύσιμα, ασφάλειες και μελέτες για έκτακτες επισκευές) και έγιναν όλες οι 
προμήθειες ανταλλακτικών για τη σωστή λειτουργία του Τμήματος.  

Διεξήγαγε όλους τους διαγωνισμούς που αφορούν παροχή υπηρεσιών, ηλεκτρονικούς και μη. 

Διεκπεραίωσε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που αφορούν τα τιμολόγια προμήθειας 
ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών (εντολές, έλεγχος, παραλαβή κ.λπ.). 

Συντήρησε και επισκεύασε τυχών προβλήματα των οχημάτων - μηχανημάτων όλων των υπηρεσιών 

του Δήμου, εκτελώντας και τις αναγκαίες προμήθειες ανταλλακτικών, ελαστικών, συσσωρευτών 

κ.λπ. Οι δαπάνες συντήρησης όλων των οχημάτων - μηχανημάτων των υπηρεσιών του Δήμου 

καταγράφηκαν ανά αυτοκίνητο. 

Παρακολούθησε και επόπτευσε την κίνηση και την κατανάλωση καυσίμων των οχημάτων - 

μηχανημάτων του Δήμου. 

Συνέταξε την απαραίτητη μελέτη και διέθεσε τα απαραίτητα καύσιμα για την κίνηση των 

αυτοκινήτων και μηχανημάτων όπως και τα καύσιμα θέρμανσης για τις ανάγκες των κτηρίων του 

Δήμου. 

Προχώρησε στην έκδοση των απαιτούμενων αδειών κυκλοφορίας για τα νέα οχήματα ή 

μηχανήματα, όπως και στην ασφάλιση όλων των οχημάτων - μηχανημάτων. 

Μερίμνησε για την παράδοση στις αρμόδιες υπηρεσίες των άχρηστων οχημάτων. 

Σχεδίασε και εφάρμοσε τα προγράμματα προληπτικής συντήρησης των κάθε είδους οχημάτων και 
κινητών μηχανημάτων του Δήμου, τόσο στο δημοτικό όσο και στα ιδιωτικά συνεργεία. 

 

4. Τμήμα Αποθήκης  

 

Στην διαχείριση υλικών από μεταφορά της προηγούμενης χρονιάς υπήρχε υπόλοιπο 168.112,87 

ειδών σε (γραφική ύλη , είδη καθαριότητας , ανταλλακτικά αυτοκινήτων , λιπαντικά αυτοκινήτων , 

είδη ατομικής προστασίας , εργαλεία , μηχανογραφικό υλικό  

αναλώσιμα διάφορα , ηλεκτρολογικό υλικό , οικοδομικά υλικά) . 
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Κατά την διάρκεια του έτους 2019 εισήλθαν στην αποθήκη 489.302,84είδη και εξήλθαν 453.974,71 

είδη . Για το έτος 2020 έμειναν υπόλοιπα σεείδος 203.441 . 

Επιπλέον συνεχίστηκε μέσα στο έτος 2019 η ολοκλήρωση της κωδικοποίησης των ειδών που 

βρίσκονται στην διαχείριση της αποθήκης τουΔήμου Σερρών . 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Ο Γ Δ Ο Ο 

Δ/ΝΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 

 

Απολογισμός πεπραγμένων του ΚΕΠ 0341 ΣΕΡΡΩΝ 2019: 

 

Σας πληροφορούμε ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 0341 εκτελεί  περίπου 2500 

πιστοποιημένες διαδικασίες από όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Κατά χρονικές περιόδους 
εκτελούνται διαδικασίες για πρώτη φορά οι οποίες ως επείγουσες  εντάσσονται στις αρμοδιότητες 
και σταδιακά αποκτούν μόνιμο χαρακτήρα, όπως για παράδειγμα έκδοση ΑΜΚΑ, έκδοση 

εισιτήριων ΟΓΑ κτλ. 

Οι συχνότερες  διαδικασίες είναι:  

 Έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων 

 Αιτήσεις απογραφής στρατευσίμων 

 Χορήγηση αναβολής στράτευσης 

 Διακοπή αναβολών στράτευσης 

 Παροχή μειωμένης θητείας στους στρατεύσιμους  

 Κατάταξη πρότακτου 

 Δελτία  Κοινωνικού Τουρισμού ΟΓΑ 2019 

 Δελτία θεάματος-θεάτρων  ΟΓΑ 2019 

 Κουπόνια για αγορά βιβλίων  ΟΓΑ 2019 

 Έκδοση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ 2019 

 Έκδοση ΑΜΚΑ (απονομές –μεταβολές ) 

 Διάθεση παραβόλων 

 Πληροφορίες σχετικά με τους εκλογικούς καταλόγους 

 Πληροφορίες για αριθμούς τηλεφώνων διαφόρων υπηρεσιών 

 Πληροφορίες στους πολίτες μέσω διαδικτύου 

 Θεώρηση γνησίου υπογραφής 

 Αιτήσεις ετεροδημοτών 

 Πιστοποιητικά δημοτολογίων-ληξιαρχείων,  

 Ποινικά μητρώα,  

 Διαδικασίες ΟΑΕΔ,  

 Ψηφιακά Πιστοποιητικά 

 Δ/νση μεταφορών, μεταβιβάσεις, άρση κυριότητας, ανανέωση κάρτας οδήγησης, 
αντικατάσταση άδειας οδήγησης κτλ. 

Συγκεκριμένα, οι συνολικές διαδικασίες που διεκπεραίωθηκαν από το ΚΕΠ Δήμου Σερρών 0341 

από 01/01/2019 έως 31/12/2019 σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ermis απαριθμούνται 
λεπτομερώς ως εξής: 
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Αρ. Υποθέσεων ανά διαδικασία από 01/01/2019 έως 31/12/2019 

 

Κωδικός Περιγραφή Πλήθος 

0000 Υπηρεσία Γενικής Χρήσης 332 

0014 
Μεταδημότευση συζύγων και τέκνων από άλλο Δήμο όταν όλα τα μέλη της 

οικογένειας είναι εγγεγραμμένα στον αυτό δήμο ή κοινότητα 
7 

0017 Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης 1727 

0022 Βεβαίωση περί μη οφειλής ΤΑΠ 3 

0023 Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών 579 

0024 Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης 8483 

0025 Έκδοση πιστοποιητικού ιθαγένειας 1 

0026 Μεταδημότευση υποψηφίου για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 29 

0049 
Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες) - τύπου Α - 

τύπου Β 
500 

0050 Μεταφορά οπλιτών ή στρατεύσιμων σε υπόχρεους μειωμένης θητείας 131 

0056 Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης ΟΑΕΕ (πρώην ΤΕΒΕ) 1 

0062 
Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου από ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ για τη στρατολογία ή για 

άλλη χρήση 
4 

0063 
Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών (σπουδαστικής κατάστασης) από ΤΕΙ και 

ΑΣΠΑΙΤΕ 
98 

0064 Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας από ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ 14 

0107 
Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου πανεπιστημίου για τη στρατολογία ή για άλλη 

χρήση 
48 

0109 Χορήγηση βεβαίωσης αποδοχών για υπηρετούντες καθηγητές 1 

0111 Χορήγηση βεβαίωσης προϋπηρεσίας για αναπληρωτές καθηγητές 2 
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0112 Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου 44 

0113 Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου 226 

0114 
Χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσιακής κατάστασης και μεταβολών για δασκάλους 

ή νηπιαγωγούς 
1 

0117 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ 17 

0118 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από τον ΟΓΑ 1 

0121 
Χορήγηση απαλλαγής από την υποχρέωση στράτευσης πατέρων τεσσάρων ή 

περισσότερων τέκνων 
1 

0123 Ανανέωση άδειας οδήγησης 3 

0124 Αντικατάσταση παλαιάς άδειας οδήγησης με νέου τύπου 3 

0132 
Χορήγηση αντιγράφου άδειας οδήγησης (ελληνικής ή άλλου κράτους - μέλους της 

Ε.Ε.) λόγω απώλειας ή κλοπής ή φθοράς ή αλλοίωσης 
2 

0146 Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για κύρια σύνταξη ΤΣΜΕΔΕ 1 

0159 Αλλαγή χρώματος οχήματος 1 

0160 
Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ή 

ρυμουλκούμενου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής 
1 

0167 Χορήγηση βεβαίωσης ασφάλισης για τον κλάδο υγείας ΤΣΜΕΔΕ 2 

0171 Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου 4 

0174 Διόρθωση επωνύμου, πατρώνυμου, μητρώνυμου 2 

0176 Εγγραφή στο δημοτολόγιο 1 

0177 
Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός του 

τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του 
9 

0179 
Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων χωρίς τέκνα σε Δήμο ή 

Κοινότητα εκτός του τόπου καταγωγής τους 
1 

0180 
Μεταδημότευση συζύγων λόγω γάμου σε διαφορετικό δήμο ή κοινότητα εκτός των 

δήμων ή κοινοτήτων καταγωγής τους 
4 
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0181 Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης 21 

0182 Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας 102 

0183 Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων 6 

0184 Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας 106 

0187 
Άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας 

ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) 
1 

0193 
Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ή 

μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (ΙΧ) 
14 

0200 Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης 1 

0209 

Έκδοση αποδεικτικού απολύσεως, πιστοποιητικού σπουδών Μέσης Εκπαίδευσης, 
πιστοποιητικού σπουδών για στρατολογική χρήση, υπηρεσιακού σημειώματος 
φοίτησης μαθητών και βεβαίωσης συμμετοχής σε γενικές ή εισιτήριες εξετάσεις 

Γ/θμιας εκπαίδευσης 

8 

0211 
Χορήγηση παπύρου από πανεπιστήμιο (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος ή 

διδακτορικό) 
1 

0222 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη λύσης γάμου 2 

0230 Χορήγηση αντιγράφου ποινικού μητρώου γενικής χρήσης ή δικαστικής χρήσης 5 

0264 Χορήγηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας 5 

0278 
Μεταδημότευση διαζευγμένων ή εν χηρεία συζύγων με τέκνα σε δήμο ή κοινότητα 

εκτός του τόπου καταγωγής τους 
1 

0281 
Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε υποψήφιους σπουδαστές ανώτερων ή ανώτατων 

σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού 
29 

0283 
Αναβολή κατάταξης για την απόκτηση Ιατρικής ή Οδοντιατρικής ή Κτηνιατρικής 

ειδικότητας 
1 

0287 Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε μόνιμους κατοίκους εξωτερικού 1 

0288 Χορήγηση αρχικής αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών 432 

0292 Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε πολιτογραφηθέντες 3 
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0294 
Συμπλήρωση ή καταχώριση στρατολογικών μεταβολών που λείπουν από τη 

στρατολογική μερίδα 
30 

0297 Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε νοσηλευόμενους 1 

0303 Διόρθωση του έτους γέννησης με το οποίο έγινε εγγραφή στα μητρώα αρρένων 1 

0309 Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στο ΙΚΑ 2 

0310 Έκδοση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ 2 

0376 Επισημείωση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης 46 

0683 Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ανηλίκων 3 

0684 Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία ενηλίκων 77 

0700 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης 561 

0701 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου 367 

0702 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου 583 

0767 Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2018 33 

0767 Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2019 330 

0777 
Βεβαίωση χορήγησης επιδόματος σε μοναχικά άτομα άνω των 65 ετών και 

ανασφάλιστα άτομα 
1 

1166 

Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση σύνταξης θανόντος 
συνταξιούχου ? πολιτικού ή στρατιωτικού - στην οικογένεια (χήρα σύζυγο και 

ορφανά τέκνα) 

40 

1167 
Διεκπεραίωση αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού συνταξιοδοτικής κατάστασης 

αποβιώσαντος (για χρήση σε αίτημα για καταβολή εξόδων κηδείας) 
106 

1168 
Αίτηση - δήλωση συνταξιούχου για αλλαγή διεύθυνσης (Γ.Λογιστήριο του 

Κράτους/Συντάξεις Δημοσίου) 
1 

1208 Βεβαίωση τελεσιδικίας (Διοικητικά Εφετεία) 1 

1212 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη διώξεως ως φυγόποινου 2 
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1236 
Έκδοση και αποστολή κοινοτικού εντύπου Ε 104 (για συνυπολογισμό χρόνου 

ασφάλισης) από τον ΟΓΑ 
1 

1249 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από ΟΓΑ 13 

1252 Χορήγηση βεβαίωσης καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από τον ΟΓΑ 2 

1253 
Χορήγηση βεβαίωσης περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και 

λοιπές βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση από τον ΟΓΑ 
31 

1254 
Χορήγηση βεβαίωσης για έγκριση ασφάλισης από τον ΟΓΑ - προώθηση δελτίου 

απογραφής για έκδοση βιβλιαρίου υγείας 
1 

1257 
Χορήγηση βεβαίωσης από τον ΟΓΑ καταβληθεισών συντάξεων όποιου έτους για 

φορολογική χρήση 
1 

1258 
Χορήγηση βεβαίωσης περί συνταξιοδότησης - διακοπής / αναστολής της 

συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις για τη συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ. 
20 

1264 
Χορήγηση από τον ΟΓΑ βεβαίωσης λήψεως - μη λήψεως ισόβιας σύνταξης - 

πολυτεκνικού επιδόματος - επιδόματος τρίτου παιδιού 
2 

1268 Αλλαγή τόπου πληρωμής σύνταξης - επιδομάτων από τον ΟΓΑ 1 

1374 Εξαγορά υπηρεσίας από το ΚΕΑΝ και παροχή σύνταξης 1 

1380 Χορήγηση ενημερωτικού σημειώματος ΚΕΑΝ 1 

1382 
Χορήγηση βεβαίωσης για το ύψος των μηνιαίων αποδοχών κύριας και επικουρικής 

σύνταξης από το ΝΑΤ 
2 

1386 Χορήγηση βεβαίωσης διαγραφής από τον Οίκο Ναύτου 3 

1404 Συμπληρωματικές παροχές μητρότητας από τον ΟΑΕΔ σε ασφαλισμένες του ΙΚΑ 1 

1406 Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 6 

1407 Πιστοποιητικό Σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α' Κύκλου, ΤΕΕ Β' Κύκλου) 3 

1408 
Αντίγραφο πιστοποιητικού σπουδών (ΙΕΚ, ΚΕΚ, Μαθητείας, ΤΕΕ Α' Κύκλου, ΤΕΕ 

Β' Κύκλου) 
2 

1409 Βεβαίωση για το χρόνο επιδότησης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 16 
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1410 Βεβαίωση χρόνου μη επιδοτούμενης ανεργίας ΟΑΕΔ 1 

1411 Βεβαίωση του ποσού της επιδοτούμενης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ 1 

2086 Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ 28 

2114 Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας προς τον ΟΓΑ 58 

2139 Βεβαίωση καταβολής εισφορών για φορολογική χρήση από ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ 3 

2140 Βεβαίωση μη οφειλής για συμμετοχή σε διαγωνισμούς από ΟΑΕΕ-πρώην ΤΕΒΕ 1 

2151 Αλλαγή διεύθυνσης αποστολής λογαριασμού της ΔΕΗ 1 

2156 Διακοπή ρεύματος με λύση συμβολαίου - αίτηση τελικού διακανονισμού (ΔΕΗ) 81 

2157 Διόρθωση λανθασμένων στοιχείων του λογαριασμού της ΔΕΗ 1 

2159 Έλεγχος μετρητή τριφασικού (ΔΕΗ) 1 

2164 Προσωρινή διακοπή ρεύματος χωρίς λύση συμβολαίου 1 

2165 Χορήγηση βεβαίωσης αρχικής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ 8 

2203 
Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που είχε ο 

ίδιος ή οι γονείς του 
33 

2269 Αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό κατανάλωσης υδροληψίας (ΕΥΔΑΠ) 2 

2307 
Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων) 
53 

3042 
Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για μεταβίβαση μερίσματος θανόντος 

μερισματούχου στην οικογένεια (χήρα σύζυγο και ορφανά τέκνα) 
30 

5008 Χορήγηση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ανηλίκου 22 

5014 

Απαλλαγή από την υποχρέωση στράτευσης των ομογενών, οι οποίοι διέκοψαν τη 

μόνιμη κατοικία τους σε χώρα του τέως Ανατολικού Συνασπισμού ή την Τουρκία, 

ήρθαν στην Ελλάδα και εγγράφηκαν στο Μητρώο Αρρένων μετά την συμπλήρωση 

του 35ου έτους της ηλικίας τους ή είχαν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους 
κατά την 1-1-2006 

1 

5018 Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων - ανωτάτων σχολών 24 
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5019 
Διακοπή Αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές 

σπουδές, ιατρική ειδικότητα - διδακτορικό) 
9 

5019 
Διακοπή Αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές 

σπουδές, ιατρική ειδικότητα ? διδακτορικό) 
201 

5023 
Παραπομπή στρατευσίμου ή εφέδρου σε Επιτροπή Απαλλαγών, λόγω αδυναμίας 

προσέλευσης για κατάταξη, για λόγους υγείας 
57 

5025 Προσφυγή κατά απορριπτικού εγγράφου Στρατολογικού Γραφείου 1 

5028 Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης 28 

5029 
Εκτίμηση λόγων ανωτέρας βίας ή ανυπέρβλητου κωλύματος για μη τήρηση 

υποχρέωσης που τίθεται από τη στρατολογική νομοθεσία 
2 

5035 Διαγραφή από το Μητρώο Αρρένων διπλοεγγεγραμμένων 1 

5036 Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης 7 

5037 
Επανεξέταση της σωματικής ικανότητας στρατευσίμου ή εφέδρου σε Επιτροπή 

Απαλλαγών, λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη, για λόγους υγείας 
10 

5039 

Μειωμένη θητεία ομογενών, που προέρχονται από χώρα του τέως Ανατολικού 

Συνασπισμού ή την Τουρκία, οι οποίοι διέκοψαν την μόνιμη κατοικία τους στο 

εξωτερικό, ήρθαν στην Ελλάδα και κατατάχθηκαν στις Ένοπλες Δυνάμεις εντός 
πενταετίας από την εγγραφή τους σε Μητρώο Αρρένων 

2 

5040 Κατάταξη πρότακτου στις Ένοπλες Δυνάμεις 20 

5041 Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους 20 

5043 Εκπρόθεσμη συμπλήρωση - υποβολή Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) 29 

 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 0341 ΑΠΟ 1/1/2019 ΕΩΣ 31/12/2019 

 

Σύνολο: 16054 ολοκληρωμένες υποθέσεις κατά το 2019. 

 

Συμπερασματικά στο ΚΕΠ  Δήμου Σερρών 0341 προσήλθαν το 2019 για διάφορες διαδικασίες που 

δεν συγκαταλέγονται στο σύστημα ermis (Επικυρώσεις, Πληροφόρηση για θέματα διοίκησης, 
Αιτήσεις από τις εξωτερικές εφαρμογές του συστήματος που δεν περιλαμβάνονται στις 
πιστοποιημένες διαδικασίες) περίπου 60000. Οι αιτήσεις που καταχωρήθηκαν στο Κεπ μέσω 

συστήματος  είναι σύμφωνα με το αρχείο του συστήματος ermis 16054. 
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Απολογισμός Πεπραγμένων έτους 2019 του ΚΕΠ  0973  Μητρούσι:  

 

Σας πληροφορούμε ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ 0973, το οποίο στεγάζεται στον 

Προβατά Ν. Σερρών στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Κ. Μητρουσίου, έχει ως βασικό σκοπό την 

άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών, τη διευκόλυνση τους στις συναλλαγές με τις λοιπές 
δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και την πληροφόρηση τους γύρω από διοικητικές 
διαδικασίες. 

Σας πληροφορούμε ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ 0973, το οποίο στεγάζεται στον 

Προβατά Ν. Σερρών στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Κ. Μητρουσίου, έχει ως βασικό σκοπό την 

άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών, τη διευκόλυνση τους στις συναλλαγές με τις λοιπές 
δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και την πληροφόρηση τους γύρω από διοικητικές 
διαδικασίες. 

Το έτος 2019 η ετήσια κίνηση υποθέσεων ανέρχεται σε 4605 από τις οποίες οι 1888 

διεκπεραιώθηκαν μέσω της εφαρμογής e-kep σε 0 διαφορετικές διαδικασίες, οι 2717 από on-line 

υπηρεσίες της εφαρμογής  

Ορισμένες από τις πιστοποιημένες υποθέσεις που αναλαμβάνει το ΚΕΠ είναι:  

 Πιστοποιητικά Δήμων ( πιστοποιητικά οικογ. κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις, 
πιστοποιητικά πλησιεστέρων συγγενών κτλ. ) 

 Πιστοποιητικά από Στρατολογία ,δηλώσεις περιοδεύων, αναβολές κατάταξης, διακοπές 
αναβολών, κατάταξη πρότακτου, και μεταφορά στρατεύσιμων σε υπόχρεους μειωμένης 
θητείας  

 Υποθέσεις Δ/νσης Μεταφορών και Συγκοινωνιών (μεταβιβάσεις αδειών κυκλοφορίας, 
έκδοση/ανανέωση άδειας οδήγησης κτλ.) 

 Δελτία ελεύθερης μετακίνησης ΑΜΕΑ 

 Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού ΟΓΑ. 

 Δελτία Θεάματος και Αγοράς Βιβλίων 

 Βεβαιώσεις χρόνου επιδοτούμενης ή μη ανεργίας,  του ποσού επιδότησης από τον ΟΑΕΔ, 

και βεβαιώσεις εξατομικευμένης παρέμβασης. 

 Θέματα ασφαλιστικών ταμείων ( ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝΠΥ, ΝΑΤ) , 

εκδόσεις ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης, έκδοση και αποστολή κοινοτικών εντύπων.  

 Μεταβίβαση, διακοπή σύνταξης λόγω θανάτου, έξοδα κηδείας από το ΓΛΚ. 

 Πιστοποιητικά από το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας 
(πιστοποιητικά Θαλάσσιας υπηρεσίας, ερασιτεχνικές άδειες αλιείας ατομικές και σκάφους,  
άδειες εκτέλεσης πλόων κ.λ.π.) 

 Βεβαιώσεις Σπουδών και αντίγραφα Πτυχίων από Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά 

Ιδρύματα της χώρας. 

Συγκεκριμένα, οι συνολικές διαδικασίες που διεκπεραιώθηκαν από το ΚΕΠ 0973 Δήμου Σερρών, 

το έτος 2019 σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το  http://kepstats.yap.gov.gr/ και από το 

https://portal.elga.gr/elgawebproduction έχουν ως ακολούθως:  
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ΚΕΠ 0973 ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

Σύνολο Μέσω ΚΕΠ 
Μέσω 

ΕΡΜΗ 

Μέσω ΚΕΠ 

Online 

4605 1888 0 2717 

 

Κωδικός Υπηρεσία 
Ημερολογιακό 

Εύρος 
Πλήθος 

0024 Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης 1->12/2019 892 

51 

Χορήγηση δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού, Ιαματικού 

Τουρισμού, Εκδρομικού Προγράμματος και Δελτίων 

Θεάματος της Αγροτικής Εστίας έτους 2018 

1->12/2019 815 

50 
Αιτήσεις Αγροτικής Εστίας ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ) έτους 
2018 

1->12/2019 773 

30 ΟΑΕΔ 1->12/2019 292 

27 

α) Βεβαίωση Καταβολής Ασφαλιστικής Εισφοράς β) 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενημερότητας γ) Βεβαίωση 

Καταβολής Αποζημιώσεων ΕΛΓΑ και Κρατικών 

Οικονομικών Ενισχύσεων για Φορολογική Χρήση δ) 

Αναλυτική Κατάσταση Καταβολής Αποζημιώσεων 

Φυτικής Παραγωγής και Ζωικού Κεφαλαίου ΕΛΓΑ ε) 

Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής ΕΛΓΑ ζ) 
Ανάλυση καταβολής εισφορών υπέρ ΕΛ.Γ.Α. 

1->12/2019 226 

29 Έκδοση αντιγράφου ποινικού μητρώου 1->12/2019 221 

0023 Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών 1->12/2019 186 

0702 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου 1->12/2019 148 

0182 Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας 1->12/2019 146 

0017 Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης 1->12/2019 142 

5 
Χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου 

Θέρμανσης 
1->12/2019 131 

15 Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) 1->12/2019 104 

0000 Υπηρεσία Γενικής Χρήσης 1->12/2019 75 
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46 

Εφαρμογή Καταχώρησης της Κράτησης Δωματίου για τα 

Προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού 

ΛΑΕ/ΟΓΑ 

1->12/2019 53 

47 Νέα Απογραφή Στρατευσίμου 1->12/2019 51 

0767 Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ 1->12/2019 50 

0700 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης 1->12/2019 44 

0376 
Επισημείωση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
Σύμβασης της Χάγης 

1->12/2019 38 

0701 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου 1->12/2019 31 

0049 
Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου 

Α (πλήρες) - τύπου Α - τύπου Β 
1->12/2019 17 

2086 Βεβαιώσεις χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ 1->12/2019 14 

2114 
Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας 
προς τον ΟΓΑ 

1->12/2019 12 

54 Διαχείριση Μηνιαίων Δελτίων ΕΛΤΑ των ΚΕΠ 1->12/2019 12 

0063 
Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών (σπουδαστικής 
κατάστασης) από ΤΕΙ και ΑΣΠΑΙΤΕ 

1->12/2019 11 

16 Ασφαλιστικές Ενημερότητες ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 1->12/2019 10 

35 
Πρόγραμμα Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων και 
Βραβείων σε Πολύτεκνες Μητέρες 

1->12/2019 7 

53 
Αιτήσεις Ετεροδημοτών και Ελλήνων Εκλογέων Κατοίκων 

ΕΕ 
1->12/2019 6 

0288 Χορήγηση αρχικής αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών 1->12/2019 5 

0193 

Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου 

επιβατηγού αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης 
(ΙΧ) 

1->12/2019 5 

0184 Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας 1->12/2019 5 

41 Αποτελέσματα Αιτήσεων Ανθρωπιστικής Κρίσης 1->12/2019 5 
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0281 

Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε υποψήφιους 
σπουδαστές ανώτερων ή ανώτατων σχολών εσωτερικού ή 

εξωτερικού 

1->12/2019 4 

0050 
Μεταφορά οπλιτών ή στρατεύσιμων σε υπόχρεους 
μειωμένης θητείας 

1->12/2019 4 

2156 
Διακοπή ρεύματος με λύση συμβολαίου - αίτηση τελικού 

διακανονισμού (ΔΕΗ) 
1->12/2019 4 

0117 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ 1->12/2019 4 

1249 
Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από 

ΟΓΑ 
1->12/2019 4 

7 Βεβαιώσεις Συντάξεων ΙΚΑ για Φορολογική Χρήση 1->12/2019 4 

1259 
Χορήγηση εξόδων κηδείας και καταβολή ανείσπρακτων 

συντάξεων από τον ΟΓΑ  
1->12/2019 3 

2203 
Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής 
δημοτικότητας που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του 

1->12/2019 3 

28 Τρίμηνo Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων 1->12/2019 3 

0113 Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου 1->12/2019 3 

0181 Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης 1->12/2019 3 

0264 Χορήγηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας 1->12/2019 2 

0040 
Ανανέωση βιβλιαρίου ασθενείας άμεσα ασφαλισμένου στο 

ΙΚΑ 
1->12/2019 2 

2307 
Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική 

χρήση (Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) 
1->12/2019 2 

1162 
Διεκπεραίωση αίτησης και δικαιολογητικών για καταβολή 

ΕΚΑΣ 
1->12/2019 2 

1212 Χορήγηση πιστοποιητικού περί μη διώξεως ως φυγόποινου 1->12/2019 2 

5040 Κατάταξη πρότακτου στις Ένοπλες Δυνάμεις 1->12/2019 2 

1219 Χορήγηση σύνταξης αναπηρίας από τον ΟΓΑ 1->12/2019 2 
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5043 
Εκπρόθεσμη συμπλήρωση - υποβολή Δελτίου Απογραφής 
(ΔΑ) 

1->12/2019 2 

1237 
Έκδοση και αποστολή Κοινοτικού εντύπου Ε 111 (για 

προσωρινή διαμονή) από τον ΟΓΑ 
1->12/2019 2 

2611 
Επανεκτύπωση βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ φυσικού 

προσώπου 
1->12/2019 1 

11 Βεβαίωσεις Συντάξεων ΟΓΑ για Φορολογική Χρήση 1->12/2019 1 

1167 

Διεκπεραίωση αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού 

συνταξιοδοτικής κατάστασης αποβιώσαντος (για χρήση σε 
αίτημα για καταβολή εξόδων κηδείας) 

1->12/2019 1 

1220 
Χορήγηση σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων από τον 

ΟΓΑ 
1->12/2019 1 

1372 Μεταβίβαση σύνταξης ΝΑΤ 1->12/2019 1 

0196 

Χορήγηση αντιγράφου άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού 

αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης λόγω 

απώλειας, φθοράς ή κλοπής 
1->12/2019 1 

0309 Έκδοση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στο ΙΚΑ 1->12/2019 1 

37 Αιτήσεις συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ 1->12/2019 1 

39 

Αναζήτηση και Εκτύπωση Αποτελεσμάτων - Υποβολή 

Αιτήματος Επανεξέτασης (Ένσταση) - Καταχώρηση 

Συμπληρωματικών Στοιχείων 

1->12/2019 1 

0112 
Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας 
πανεπιστημίου 

1->12/2019 1 

43 
Εφαρμογή υποβολής αίτησης για τη διάθεση ΦΕΚ σε 
έντυπη μορφή από το Εθνικό Τυπογραφείο 

1->12/2019 1 

0118 
Χορήγηση βεβαίωσης περί μη συνταξιοδότησης από τον 

ΟΓΑ 
1->12/2019 1 

0171 Άνοιγμα οικογενειακής μερίδας λόγω γάμου 1->12/2019 1 

5018 
Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων - 

ανωτάτων σχολών 
1->12/2019 1 
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Οι “Μέσω ΚΕΠ Online Διαδικασίες” που διεκπεραιώθηκαν μέσω των εξωτερικών εφαρμογών 
αφορούν σε : 

α) έκδοση αντιγράφου Ποινικού Μητρώου 

β) αιτήσεις για χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης, 

γ) έκδοση ΑΜΚΑ (απονομές - μεταβολές) 

δ) αιτήσεις στη ΔΕΔΔΗΕ για Ευάλωτους Πελάτες / Πελάτες Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου  

ε) έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ ΕΤΑΜ 

στ) Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) 

ζ) Βεβαιώσεις ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΝΑΤ) 

η) Ηλεκτρονική Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων 

θ) αιτήσεις Αγροτικής Εστίας ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ) και χορήγηση των δελτίων  στους 
δικαιούχους 

ι) ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΟΑΕΔ 

κ) ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ 

λ) Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 

Επίσης διεκπεραιώθηκε πλήθος άλλων μη πιστοποιημένων υποθέσεων που δεν καταγράφονται 
μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη, είτε αυτό γίνεται με 
αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με τηλεφωνική εξυπηρέτηση ή ακόμα και με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. Ορισμένες από τις μη πιστοποιημένες υποθέσεις και άλλες ενέργειες : 

1. Διοικητική πληροφόρηση 

2. Πληροφόρηση, διάθεση προκηρύξεων και εντύπων  

3. Πληροφόρηση για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ασφαλισμένων και ανέργων από τον 

ΟΑΕΔ 

4. Πληροφορίες εκλογικών καταλόγων 

5. Πληροφορίες για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα 

6. Πληροφορίες για την εισοδηματική ενίσχυση μειονεκτικών περιοχών και οικογενειών με 
ανήλικα τέκνα,  

7. Ανανέωση άδειας οδήγησης γεωργικού μηχανήματος και μεταβίβαση γεωργικού μηχανήματος 
ελκυστήρα.  

8. Επικύρωση διοικητικών εγγράφων και θεώρηση γνήσιου υπογραφής 

9. Χορήγηση υπεύθυνων δηλώσεων, εξουσιοδοτήσεων 

10. Διαδικτυακή εκτύπωση βεβαιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ποσού επιδότησης αγροτών, 

βεβαίωσης εγγραφής ΜΑΑΕ, βεβαίωσης κατά κύριο επάγγελμα αγρότη και ενημέρωση των 

δικαιούχων για την Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου 

11. Διαδικτυακή εκτύπωση Βεβαίωσης Εισφορών αγροτών από τον ΟΓΑ για φορολογική χρήση  

 

Λόγω της απομακρυσμένης θέσης του ΚΕΠ 0973 Σερρών ΔΕ Προβατά που βρίσκεται σε απόσταση 

20 χλμ από το κέντρο του δήμου Σερρών, εξυπηρετεί εκτός από τους κατοίκους της δημοτικής 
ενότητας και πολλούς διερχόμενους πολίτες.  Υπολογίζεται ο,τι η κίνηση των μή πιστοποιημένων 
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διαδικασιών όπως γνήσια υπογραφής, πληροφόρηση άλλων διαδικασιών, ενημέρωση 

προγραμμάτων κ.λ.π. είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή των πιστοποιημένων υποθέσεων. 

 

Απολογισμός Πεπραγμένων έτους 2019 του ΚΕΠ  0846 Σκουτάρεως:  

 

Σας πληροφορούμε ότι το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών ΚΕΠ 0846, το οποίο στεγάζεται στο 

Σκούταρι Ν. Σερρών στο κτήριο του πρώην Δημαρχείου Σκουτάρεως, έχει ως βασικό σκοπό την 

άμεση και ποιοτική εξυπηρέτηση των πολιτών, τη διευκόλυνση τους στις συναλλαγές με τις λοιπές 
δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και την πληροφόρηση τους γύρω από διοικητικές 
διαδικασίες. 

Το έτος 2019 διεκπεραιώθηκαν 4742      πιστοποιημένες υποθέσεις μέσω της εφαρμογής e-kep 

(2440 μέσω ΚΕΠ, 2 μέσω ΕΡΜΗΣ και 2300  μέσω online. Παράλληλα ανατέθηκαν στόν υπάλληλο 

του ΚΕΠ Βερβέρη Δημήτριο  οι αρμοδιότητες ληξιαρχείου ΔΕ Σκουτάρεως Δήμου Σερρών 
(ΦΕΚ2719/13-10-2014 τεύχος Δεύτερο)  , όπου διεκπεραιώθηκαν 194 υποθέσεις Ληξιαρχείου 

που αφορούν σε σύνταξη και έκδοση Ληξιαρχικών πράξεων, μέχρι 01/04/2019. Επίσης  
καθήκοντα ανταποκριτή ΟΓΑ και καθήκοντα ανταποκριτή ΕΛΓΑ.  Ορισμένες από τις 
πιστοποιημένες υποθέσεις που αναλαμβάνει το ΚΕΠ είναι:  

Πιστοποιητικά Δήμων ( πιστοποιητικά οικογ. κατάστασης, ληξιαρχικές πράξεις, πιστοποιητικά 

πλησιεστέρων συγγενών κτλ. ) 

Πιστοποιητικά από Πρωτοδικεία, Εισαγγελίες, Ειρηνοδικεία 

Πιστοποιητικά από Στρατολογία ,δηλώσεις περιοδεύων, αναβολές κατάταξης, διακοπές αναβολών, 

κατάταξη πρότακτου, και μεταφορά στρατεύσιμων σε υπόχρεους μειωμένης θητείας  

Υποθέσεις Δ/νσης Μεταφορών και Συγκοινωνιών (μεταβιβάσεις αδειών κυκλοφορίας, 
έκδοση/ανανέωση άδειας οδήγησης κτλ.) 

Δελτία ελεύθερης μετακίνησης ΑΜΕΑ 

Δελτία Κοινωνικού Τουρισμού ΟΓΑ. 

Δελτία Θεάματος και Αγοράς Βιβλίων 

Βεβαιώσεις χρόνου επιδοτούμενης ή μη ανεργίας,  του ποσού επιδότησης από τον ΟΑΕΔ, και 
βεβαιώσεις εξατομικευμένης παρέμβασης. 

Θέματα ασφαλιστικών ταμείων ( ΟΑΕΕ, ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΤΑΝΠΥ, ΝΑΤ) , εκδόσεις 
ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης, έκδοση και αποστολή κοινοτικών εντύπων.  

 Μεταβίβαση , διακοπή σύνταξης λόγω θανάτου, έξοδα κηδείας από το ΓΛΚ. 

Πιστοποιητικά από το Υπουργείο Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας (πιστοποιητικά 

Θαλάσσιας υπηρεσίας, ερασιτεχνικές άδειες αλιείας ατομικές και σκάφους,  άδειες εκτέλεσης 
πλόων κ.λ.π.) 

Βεβαιώσεις Σπουδών και αντίγραφα Πτυχίων από Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

της χώρας. 

Δηλώσεις Ζημιών Φυτικής Παραγωγής (ΕΛΓΑ)  

Δηλώσεις Ζημιάς ζωικού κεφαλαίου (ΕΛΓΑ)  

Συγκεκριμένα, οι συνολικές διαδικασίες που διεκπεραίωθηκαν από το ΚΕΠ 0846 Δήμου Σερρών, 

το έτος 2019 σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του ermis απαριθμούνται λεπτομερώς ως εξής:  
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Αρ. Υποθέσεων ανά διαδικασία από 01/01/2019 έως 31/12/2019 

 

 

Κωδικός Περιγραφή Πλήθος 

0000 Υπηρεσία Γενικής Χρήσης 37 

0017 Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης  290 

0023 Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών 179 

0024 Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης 1076 

0049 
Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες) - τύπου Α - 

τύπου Β  
24 

0050 Μεταφορά οπλιτών ή στρατεύσιμων σε υπόχρεους μειωμένης θητείας 4 

0063 
Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών (σπουδαστικής κατάστασης) από ΤΕΙ και 

ΑΣΠΑΙΤΕ  
3 

0112 Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου 1 

0113 Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου 8 

0181 Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης 1 

0182 Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας 164 

0184 Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας 7 

0193 
Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού αυτοκινήτου ή 

μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (ΙΧ)  
6 

0200 Χορήγηση πιστοποιητικού περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης  6 

0264 Χορήγηση πιστοποιητικού θαλάσσιας υπηρεσίας  2 

0281 
Χορήγηση αναβολής κατάταξης σε υποψήφιους σπουδαστές ανώτερων ή ανώτατων 

σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού 
1 

0288 Χορήγηση αρχικής αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών  14 

0376 Επισημείωση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης 1 

0390 Διαγραφή από το δημοτολόγιο λόγω θανάτου  2 
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0700 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης  119 

0701 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου  87 

0702 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου  290 

0767 Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2018 6 

0767 Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2019 56 

1167 
Διεκπεραίωση αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού συνταξιοδοτικής κατάστασης 

αποβιώσαντος (για χρήση σε αίτημα για καταβολή εξόδων κηδείας) 
3 

1258 
Χορήγηση βεβαίωσης περί συνταξιοδότησης - διακοπής / αναστολής της 

συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις για τη συνταξιοδότηση από τον ΟΓΑ. 
1 

2114 Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας προς τον ΟΓΑ  25 

2156 Διακοπή ρεύματος με λύση συμβολαίου - αίτηση τελικού διακανονισμού (ΔΕΗ) 2 

2166 Χορήγηση βεβαίωσης κλειστού ακινήτου από τη ΔΕΗ 1 

2414 
Έκδοση αντιγράφων ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως, γάμου, θανάτου, προσθήκης ή 

μεταβολής ονόματος ή επωνύμου (προξενική πράξη)  
5 

2765 Ανανέωση άδειας οδήγησης αγροτικού μηχανήματος  1 

5019 
Διακοπή Αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές, 

ιατρική ειδικότητα ? διδακτορικό) 
15 

5023 
Παραπομπή στρατευσίμου ή εφέδρου σε Επιτροπή Απαλλαγών, λόγω αδυναμίας 

προσέλευσης για κατάταξη, για λόγους υγείας 
1 

5028 Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης 1 

5043 Εκπρόθεσμη συμπλήρωση - υποβολή Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) 3 

 

Μέσω των εξωτερικών εφαρμογών διεκπεραιώθηκε και πλήθος υποθέσεων που αφορούν σε : 

α) αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα Ανθρωπιστικής Κρίσης    

β) αιτήσεις για χορήγηση εισιτηρίου Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας 

γ) αιτήσεις για χορήγηση Επιδόματος Κατανάλωσης Πετρελαίου Θέρμανσης,  

δ) έκδοση ΑΜΚΑ (απονομές - μεταβολές) 

ε) αιτήσεις στη ΔΕΔΔΗΕ για Ευάλωτους Πελάτες / Πελάτες Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου  

στ) έκδοση φορολογικής ενημερότητας  
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ζ) έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ ΕΤΑΜ 

η) Έκδοση ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) 

θ) Βεβαιώσεις ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ) 

ι) Ηλεκτρονική Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατευσίμων. 

Επίσης διεκπεραιώθηκε πλήθος άλλων μη πιστοποιημένων υποθέσεων που δεν καταγράφονται 
μέσα στα πλαίσια της ευρύτερης διοικητικής εξυπηρέτησης του πολίτη, είτε αυτό γίνεται με 
αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με τηλεφωνική εξυπηρέτηση ή ακόμα και με ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο. Ορισμένες από τις μη πιστοποιημένες υποθέσεις και άλλες ενέργειες : 

 Διοικητική πληροφόρηση 

 Πληροφόρηση, διάθεση προκηρύξεων και εντύπων  

 Πληροφόρηση για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού ασφαλισμένων στο ΙΚΑ 

 Πληροφορίες εκλογικών καταλόγων 

 Πληροφορίες για το στεγαστικό φοιτητικό επίδομα 

 Πληροφορίες για την εισοδηματική ενίσχυση μειονεκτικών περιοχών και οικογενειών με 
ανήλικα τέκνα,  

 Ανανέωση άδειας οδήγησης γεωργικού μηχανήματος και μεταβίβαση γεωργικού 

μηχανήματος ελκυστήρα.  

 Επικύρωση διοικητικών εγγράφων και θεώρηση γνήσιου υπογραφής 

 Χορήγηση υπεύθυνων δηλώσεων, εξουσιοδοτήσεων,  μεγαρόσημων. 

 Διαδικτυακή εκτύπωση βεβαιώσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ποσού επιδότησης αγροτών, 

βεβαίωσης εγγραφής ΜΑΑΕ, βεβαίωσης κατά κύριο επάγγελμα αγρότη και ενημέρωση των 

δικαιούχων για την Επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου 

 Διαδικτυακή εκτύπωση από τον ΕΛΓΑ βεβαιώσεων Καταβολής Ασφαλιστικής Εισφοράς, 
και Καταβολής Αποζημιώσεων ΕΛΓΑ και Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων για 

Φορολογική Χρήση Διαδικτυακή. εύπση Βεβαίωσης Εισφορών αγροτών από τον ΟΓΑ για 

χήη 

Απολογισμός Πεπραγμένων έτους 2019 του ΚΕΠ  0747 Λευκώνα.     

    

Το ΚΕΠ 747 Σερρών ΔΕ Λευκώνα ιδρύθηκε με το ΦΕΚ 841/Β/26-06-2003 και ξεκίνησε τη 

λειτουργία του στις 15-09-2003 ως ΚΕΠ 747 Δήμου Λευκώνα Ν. Σερρών. 

Στα ΚΕΠ εφαρμόζεται ειδικό  ωράριο λειτουργίας, το οποίο προβλέπεται από την 

ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ/1692/27-6-2006 (ΦΕΚ 769/Β) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την ΔΙΔΑΔ/Φ. 

70Α/29/1329/12-02-2020 (ΦΕΚ 409/Β) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Παναγιώτη 

Θεοδωρικάκο. 

Οι εργαζόμενοι των ΚΕΠ είναι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ) και τα 

καθήκοντά τους ορίζονται από το άρθρο 31 του νόμου 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α). Το ΚΕΠ 0747 

Σερρών ΔΕ Λευκώνα λειτουργεί ως αυτοτελές γραφείο, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του ιδίου 

άρθρου. Παράλληλα το ΚΕΠ 0747 Σερρών ΔΕ Λευκώνα λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παραγράφου 10, του άρθρου 25, του νόμου 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α), ως Ληξιαρχείο ΔΕ Λευκώνα 

και ως έδρα του ανταποκριτή ΕΦΚΑ Αγροτών.  
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Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρέχονται από το site της Υπηρεσίας Ανάπτυξης 
Πληροφορικής (ΥΑΠ) kepstats.yap.gov.gr η ετήσια κίνηση πρωτοκολλημένων υποθέσεων για το 

2019 στο ΚΕΠ 0747 Σερρών ΔΕ Λευκώνα είναι 6.286 υποθέσεις σε 53 διαφορετικές διοικητικές 
διαδικασίες, (Πίνακας Ι) από τις οποίες οι 2.725 έγιναν από on line υπηρεσίες. Η κατάταξη του 

ΚΕΠ 0747 Σερρών ΔΕ Λευκώνα σε επίπεδο Δήμου είναι στη 2η θέση (Πίνακας ΙΙ). 

1.1.1.1. Ο δείκτης απόδοσηςδείκτης απόδοσηςδείκτης απόδοσηςδείκτης απόδοσης του ΚΕΠ 0747 Σερρών ΔΕ Λευκώνα, όσο αφορά τις 
πρωτοκολλημένες υποθέσεις είναι 77778888,,,,58585858 και κατατάσσεται σε επίπεδο Δήμου στη σε επίπεδο Δήμου στη σε επίπεδο Δήμου στη σε επίπεδο Δήμου στη 1111η η η η 
θέση θέση θέση θέση (Πίνακας ΙΙΙ). (Δείκτης απόδοσης είναι το πηλίκο των πρωτοκολλημένων 
υποθέσεων προς τον εβδομαδιαίο χρόνο λειτουργίας των ΚΕΠ, προς το σύνολο των 
εργαζομένων στο ΚΕΠ) 

2.2.2.2. Η κίνηση υποθέσεων ανά υπάλληλουποθέσεων ανά υπάλληλουποθέσεων ανά υπάλληλουποθέσεων ανά υπάλληλο στο ΚΕΠ 0747 Σερρών ΔΕ Λευκώνα είναι 3333....143143143143 
υποθέσεις και η κατάταξη του ΚΕΠ σε επίπεδο Δήμου είναι στη 1111η θέσηη θέσηη θέσηη θέση (Πίνακας VΙ) 

Γεωγραφικά το ΚΕΠ 0747 Σερρών ΔΕ Λευκώνα τοποθετείται βορειοδυτικά του Δήμου Σερρών, 

στον κύριο άξονα της οδού Σερρών Θεσσαλονίκης, μόλις σε απόσταση 5 χιλ. από το κέντρο των 

Σερρών. Εξυπηρετεί πολίτες της ευρύτερης περιοχής, διερχόμενους πολίτες άλλων περιοχών αλλά 

και κατοίκους των Σερρών. Επίσης εξυπηρετεί το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου της ΒΙΠΕ, 

αλλά και ΑμεΑ λόγω της εύκολης πρόσβασής τους. 

Έχοντας υπόψιν τα παραπάνω υπολογίσαμε ότι η κίνηση από μη πιστοποιημένες διαδικασίες, 
(ενημέρωση διοικητικών διαδικασιών, γνήσια υπογραφής κ.α.) είναι πολλαπλάσια των 

πιστοποιημένων διαδικασιών. 

 

Πλήθος Διοικητικών Διαδικασιών του ΚΕΠ 0747 Σερρών ΔΕ Λευκώνα 

 

Α/Α Κωδικός Διαδικασία Πλήθος 

1 24 Χορήγηση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης 2061 

2 17 Χορήγηση αντιγράφου πιστοποιητικού γέννησης 343 

3 702 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης θανάτου 222 

4 23 Χορήγηση πιστοποιητικού εγγύτερων συγγενών 173 

5 182 Χορήγηση βεβαίωσης μόνιμης κατοικίας 162 

6 1249 Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας από ΟΓΑ 105 

7 700 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γέννησης 104 

8 701 Χορήγηση αντιγράφου ληξιαρχικής πράξης γάμου 80 

9 767 Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2019 51 

10 49 
Έκδοση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης τύπου Α (πλήρες) - τύπου 

Α - τύπου Β 
43 

11 0 Υπηρεσία Γενικής Χρήσης 26 

12 184 Χορήγηση πιστοποιητικού εντοπιότητας 22 
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Α/Α Κωδικός Διαδικασία Πλήθος 

13 5019 
Διακοπή Αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές 
σπουδές, ιατρική ειδικότητα ? διδακτορικό) 

17 

14 2114 Αίτηση έκδοσης ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης ασθενείας προς τον ΟΓΑ 16 

15 288 Χορήγηση αρχικής αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών 12 

16 113 Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών πανεπιστημίου 11 

17 50 Μεταφορά οπλιτών ή στρατεύσιμων σε υπόχρεους μειωμένης θητείας 10 

18 376 Επισημείωση εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης της Χάγης 7 

19 181 Μεταδημότευση συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη δημότης 7 

20 5023 
Παραπομπή στρατευσίμου ή εφέδρου σε Επιτροπή Απαλλαγών, λόγω 

αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη, για λόγους υγείας 
7 

21 107 
Χορήγηση αντιγράφου πτυχίου πανεπιστημίου για τη στρατολογία ή για άλλη 

χρήση 
7 

22 63 
Χορήγηση πιστοποιητικού σπουδών (σπουδαστικής κατάστασης) από ΤΕΙ και 
ΑΣΠΑΙΤΕ 

7 

23 2307 
Χορήγηση βεβαίωσης τόκων δανείου για φορολογική χρήση (Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων) 
6 

24 2203 
Μεταδημότευση ενηλίκου για την ανάκτηση της αρχικής δημοτικότητας που 

είχε ο ίδιος ή οι γονείς του 
5 

25 26 Μεταδημότευση υποψηφίου για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 5 

26 767 Χορήγηση δελτίων μετακίνησης ΑΜΕΑ για το έτος 2018 5 

27 193 
Μεταβίβαση και έκδοση άδειας κυκλοφορίας ενάριθμου επιβατηγού 

αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας Ιδιωτικής Χρήσης (ΙΧ) 
4 

28 177 
Μεταδημότευση άγαμου ενηλίκου σε δημοτολόγιο δήμου ή κοινότητας εκτός 
του τόπου καταγωγής του ίδιου ή των γονέων του 

4 

29 5041 Αναβολή κατάταξης για κοινωνικούς λόγους 3 

30 5018 Διακοπή αναβολής κατάταξης υποψηφίων ανωτέρων - ανωτάτων σχολών 3 

31 1167 

Διεκπεραίωση αίτησης για χορήγηση πιστοποιητικού συνταξιοδοτικής 
κατάστασης αποβιώσαντος (για χρήση σε αίτημα για καταβολή εξόδων 

κηδείας) 
3 

32 5040 Κατάταξη πρότακτου στις Ένοπλες Δυνάμεις 3 

33 123 Ανανέωση άδειας οδήγησης 2 

34 172 Διαγραφή από τα μητρώα αρρένων πολλαπλώς εγγεγραμμένων 2 

35 5028 Εξαγορά πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης 2 
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Α/Α Κωδικός Διαδικασία Πλήθος 

36 2165 Χορήγηση βεβαίωσης αρχικής ηλεκτροδότησης από τη ΔΕΗ 2 

37 1253 
Χορήγηση βεβαίωσης περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και 
λοιπές βεβαιώσεις σχετικές με την ασφάλιση από τον ΟΓΑ 

2 

38 684 
Χορήγηση πιστοποιητικού νοσηλείας ή εξέτασης σε εξωτερικά ιατρεία 

ενηλίκων 
2 

39 160 
Αντικατάσταση κρατικών πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή 

μοτοσικλέτας ή ρυμουλκούμενου λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής 
1 

40 5036 Άρση πρόσθετης στρατιωτικής υποχρέωσης 1 

41 5035 Διαγραφή από το Μητρώο Αρρένων διπλογραμμένων 1 

42 5019 
Διακοπή Αναβολής κατάταξης λόγω σπουδών (για κύριες ή μεταπτυχιακές 
σπουδές, ιατρική ειδικότητα - διδακτορικό) 

1 

43 2156 
Διακοπή ρεύματος με λύση συμβολαίου - αίτηση τελικού διακανονισμού 

(ΔΕΗ) 
1 

44 2157 Διόρθωση λανθασμένων στοιχείων του λογαριασμού της ΔΕΗ 1 

45 1532 
Έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων 

από τα ΚΕΠ 
1 

46 5043 Εκπρόθεσμη συμπλήρωση - υποβολή Δελτίου Απογραφής (ΔΑ) 1 

47 5037 
Επανεξέταση της σωματικής ικανότητας στρατευσίμου ή εφέδρου σε Επιτροπή 

Απαλλαγών, λόγω αδυναμίας προσέλευσης για κατάταξη, για λόγους υγείας 
1 

48 1247 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών ΟΓΑ 1 

49 5026 Μετεγγραφή σε Μητρώα Αρρένων 1 

50 290 
Υγειονομική εξέταση όσων αδυνατούν να καταταγούν στις ένοπλες δυνάμεις 
για λόγους υγείας 

1 

51 117 Χορήγηση βεβαίωσης περί μη ασφάλισης στον ΟΓΑ 1 

52 112 Χορήγηση πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας πανεπιστημίου 1 

53 183 Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής στα μητρώα αρρένων 1 
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Ταξινόμηση ΚΕΠ Δήμου Σερρών ως προς Σύνολο υποθέσεων 

 

 

Α/Α Κωδικός ΚΕΠ 

Υποθέσεις από 
Σύνολο 

υποθέσεων 

Ώρες 
εβδομαδιαίας 
λειτουργίας 

Αριθμός 
υπαλλήλων 

Δείκτης 
απόδοσης ΚΕΠ ΕΡΜΗΣ Online 

1 0341 Σερρών 15.641 413 19.330 35.384 66 12 44,68 

2 0747 Λευκώνα 3.555 6 2.725 6.286 40 2 78,56 

3 0846 Σκουτάρεως 2.440 2 2.300 4.742 40 2 59,28 

4 0973 Καπ. Μητρούση 1.888 0 2.717 4.605 40 2 57,56 

5 0976 Ορεινής 183 0 0 183 40 1 4,58 
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Ταξινόμηση ΚΕΠ Νομού Σερρών ως προς Δείκτη Απόδοσης 

 

 

Α/Α Κωδικός ΚΕΠ 

Υποθέσεις από 
Σύνολο 

υποθέσεων 

Ώρες 
εβδομαδιαίας 
λειτουργίας 

Αριθμός 
υπαλλήλων 

Δείκτης 
απόδοσης ΚΕΠ ΕΡΜΗΣ Online 

1 0747 Λευκώνα 3.555 6 2.725 6.286 40 2 78,58 

2 0973 Σκουτάρεως 2.440 2 2.300 4.742 40 2 59,28 

3 0846 Καπ. 

Μητρούση 1.888 0 2.717 4.605 40 2 57,56 

4 0341 Σερρών 15.641 413 19.330 35.384 66 12 44,68 

5 0976 Ορεινής 183 0 0 183 40 1 4,58 
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Ταξινόμηση ΚΕΠ Δήμου Σερρών ως προς Σύνολο υποθέσεων ανά υπάλληλο 

 

 

Α/Α Κωδικός ΚΕΠ 
Υποθέσεις από Σύνολο 

υποθέσεων 

Αριθμός 
υπαλλήλων 

Σύνολο υποθέσεων 

ανά υπάλληλο ΚΕΠ ΕΡΜΗΣ Online 

1 0747 Λευκώνα 3.555 6 2.725 6.286 2 3.143 

2 0341 Σερρών 15.641 413 19.330 35.384 12 2.949 

3 0973 Σκουτάρεως 2.440 2 2.300 4.742 2 2.371 

4 0846 Καπ. 

Μητρούση 

1.888 0 2.717 4.605 2 2.303 

5 0976 Ορεινής 183 0 0 183 1 183 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   ENATO 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

     

    Σας γνωρίζουμε  ότι το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ κατά τη διάρκεια του έτους 2019 υλοποίησε τα εξής:  

          Σας γνωρίζουμε  ότι το ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

ΚΑΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ κατά τη διάρκεια του έτους 2019 υλοποίησε τα εξής:  

Μερίμνησε για την διαφάνεια και ψηφιακή δημοσιοποίηση πράξεων του Δήμου τόσο μέσω του 

προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ και του ΚΗΜΔΗΣ, όσο και μέσω της επίσημης ιστοσελίδας διασφαλίζοντας την 

απρόσκοπτη λειτουργία τους. 

Εισηγήθηκε την επέκταση υπαρχόντων  εφαρμογών λογισμικού για την εξυπηρέτηση διαφόρων 

τμημάτων του Δήμου. 

Εισηγήθηκε την προμήθεια ειδών τεχνολογιών πληροφορικής & επικοινωνιών και πολυμηχανημάτων 

για τις ανάγκες του τμήματος μηχανογράφησης και των λοιπών υπηρεσιών του Δήμου Σερρών αλλά 

και για την αντιμετώπιση εκτάκτων βλαβών. 

Αποκατέστησε βλάβες στον μηχανογραφικό εξοπλισμό του Δήμου και παρείχε καθημερινή υποστήριξη 

στους υπαλλήλους του Δήμου σε διάφορα λογισμικά που χρησιμοποιούν. 

Συνεργάστηκε με το τμήμα Προμηθειών στην εκπόνηση της μελέτης για την προμήθεια αναλωσίμων 

για τους εκτυπωτές και τα φωτοτυπικά του Δήμου. 

Υλοποίησε ηλεκτρονικές κληρώσεις για την ανάδειξη μελών επιτροπών για έργα της Διεύθυνσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, μέσω ειδικού λογισμικού κατασκευής του τμήματος. 

Μερίμνησε για την αποκατάσταση βλαβών στο μητροπολιτικό δίκτυο οπτικών ινών. 

Συντήρησε και αποκατέστησε τη λειτουργία διαφόρων κόμβων του ασυρμάτου δικτύου του Δήμου. 

Μερίμνησε για την επικαιροποίηση του Μητρώου Ψηφιακής Υποδομής για το Δήμο Σερρών 

Σε συνεργασία με τα τμήμα Προσόδων εξήγαγε υπόχρεους οφειλών μέσω εξειδικευμένης εργασίας 

πάνω στην εφαρμογή των δημοτολογίων και συνέταξε και εξέδωσε χρηματικούς καταλόγους οφειλών. 

Μέσω εξειδικευμένης εφαρμογής κατασκευής του τμήματος, εξήγαγε από το Εθνικό Δημοτολόγιο τους 

υπόχρεους οφειλών τελών Νεκροταφείων. 

Συντήρησε και ανανέωσε μέρος του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου που ανέρχεται περίπου 

σε πάνω από 250 Η/Υ, 250 οθόνες,  100 εκτυπωτές - πολυμηχανήματα - φωτοτυπικά,  25 fax, 10 

συσκευές ασύρματης δικτύωσης, συσκευές, 15 κεντρικούς διακομιστές (server) και καλωδίωση 

οπτικών ινών. 

Υποστήριξε τεχνικά και οργανωτικά τις διαδικασίες για τη χορήγηση ψηφιακής υπογραφής σε 

υπόχρεους χρήσης αυτής. 

Υλοποίησε πλήθος τεχνικών και οργανωτικών αλλαγών σε όλο το μηχανογραφικό εξοπλισμό για την 

εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ 

(ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  - General Data Protection 

Regulation) στο Δήμο Σερρών. 

Μερίμνησε για την ορθή χρήση και εφαρμογή του λογισμικού της ηλεκτρονικής διακίνησης και 

διαχείρισης των εγγράφων του Δήμου Σερρών. 
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Μερίμνησε για την ορθή λειτουργία και συντήρηση της εφαρμογής Clicknspot μέσω της οποίας οι 

πολίτες, μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, κινητού ή οποιασδήποτε άλλης φορητής συσκευής, δύνανται 

να ενημερώνουν ηλεκτρονικά και να ενημερώνονται αυτόματα για το πρόβλημα/αίτημα τους και την 

πορεία του, καθώς και για όλες τις κατηγορίες προβλημάτων που αφορούν την καθημερινότητά τους. 

Συνέταξε τη μελέτη για την εφαρμογή του συστήματος προτεραιότητας στο Τμήμα Δημοτολογίου. 

Υλοποίησε ειδική εφαρμογή (στα πλαίσια Μεταπτυχιακού προγράμματος στο Διεθνές Πανεπιστημίου 

της Ελλάδας) καταγραφής και διαχείρισης αποτελεσμάτων Δημοτικών εκλογών, η οποία 

χρησιμοποιήθηκε και σε πραγματικό χρόνο στις Δημοτικές εκλογές του 2019.  
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Δ Ε Κ Α Τ Ο 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης, Ποιότητας και 
Αποδοτικότητας για το έτος 2019 πραγματοποιήθηκαν  τα εξής:  

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού σας ενημερώνουμε ότι, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του 

Τμήματος Προγραμματισμού Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας για το έτος 2019, 

πραγματοποιήθηκαν  τα εξής:  

 

Ενημέρωση των υπηρεσιακών παραγόντων και της Δημοτικής αρχής σχετικά με τις ανακοινώσεις και 
προσκλήσεις για την υποβολή προτάσεων στα Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα και στο 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ, καθώς και στις Κοινοτικές 
Πρωτοβουλίες. Επίσης, ενημέρωση για προσκλήσεις που χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους, όπως 
το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ κτλ.  

Οργάνωση φακέλου πράξεων προς ένταξη  και συμπλήρωση αιτήσεων και Τεχνικών Δελτίων Έργων και 
Υποέργων (ή αντίστοιχων Application Forms) στα ακόλουθα προγράμματα: 

 

α/α 

 

Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης 

 

Τίτλος πράξης 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης & 

Προϋπολογισμός έργου 

 

1 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας- ΣΒΑΑ 

 

Δημιουργία χαρτών ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων (Κοινωνικό 

GIS) Δήμου Σερρών 

Υποβλήθηκε 1/3/2019 

Προϋπολογισμός: 30.000,00 € 

 

2 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας- ΣΒΑΑ 

 

Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου 

εθελοντισμού υποστήριξης των 

ευπαθών ομάδων πληθυσμού στον 

Δήμο Σερρών 

 

Υποβλήθηκε 8/4/2019 

Προϋπολογισμός: 44.950,00 € 

 

3 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας- ΣΒΑΑ 

 

Ενοποίηση δικτύου 

ποδηλατοδρόμων στο Δήμο Σερρών 

Υποβλήθηκε 27/9/2019 

Προϋπολογισμός: 506.000,00  € 

4 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 2014-2020 

 

Συμμετοχή στην πρόταση 

"Προμήθεια Εξοπλισμού Συλλογής 
Βιοαποβλήτων στους Δήμους της 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας" 

 

Υποβλήθηκε 12/11/2019 από το 

ΦοΔΣΑ 

Προϋπολογισμός : 600.285,00 € 
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5 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας 

Συμμετοχή στην πρόταση 

“Ενίσχυση των υπηρεσιών 

διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε 

Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα 

Ένταξης Μεταναστών της 
Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας” 

Υποβλήθηκε 12/2019 από την 

ΕΕΤΑΑ. Σχετική η με αριθμό 

696/2019 ΑΔΣ. 

6 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ VIII, 

“Εκπόνηση μελετών και 
υλοποίηση μέτρων 

πυροπροστασίας στις 
σχολικές μονάδες της χώρας” 

 

Ενεργητική  Πυροπροστασία 

Σχολικών Μονάδων Δήμου Σερρών 

 

Υποβλήθηκε 29/11/2019 

Προϋπολογισμός: 404.240,00 € 

 

7 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, 
Πρόσκληση  X, Κατασκευή, 

επισκευή, συντήρηση, και 
εξοπλισμός εγκαταστάσεων 

καταφυγίων αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς 

Επισκευή - συντήρηση 

εγκαταστάσεων και προμήθεια 

εξοπλισμού του Δημοτικού 

καταφυγίου αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς του Δήμου Σερρών 

Υποβλήθηκε 30/12/2019 

Προϋπολογισμός: 300.000,00 € 

8 

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, 
Πρόσκληση ΙΧ «Κατασκευή 

ραμπών και χώρων υγιεινής 
για την πρόσβαση και την 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε 

σχολικές μονάδες» 

Κατασκευή ραμπών και χώρων 

υγιεινής για την πρόσβαση και την 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές 
μονάδες του Δήμου Σερρών 

Υποβλήθηκε 30/12/2019 

Προϋπολογισμός: 69.000,00 € 

 

Παρακολούθηση των παρακάτω ενταγμένων πράξεων και λοιπών δράσεων, επικοινωνία με τους 
αντίστοιχους φορείς (Διαχειριστικές Αρχές), αποστολή στοιχείων και τήρηση αρχείου: 

 

α/α 

 

Πρόγραμμα 

χρηματοδότησης 

 

Τίτλος πράξης 

 

 

Προϋπολογισμός έργου  

(εγκεκριμένος προϋπολογισμός)  

 

1 

Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  2014-2020 

 

 

 

Λειτουργία Κέντρου 

Συμβουλευτικής υποστήριξης 
γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο 

Σερρών 

413.000,00 € 

 

 

2 

Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  2014-2020 

 

 

Δομή  Παροχής Βασικών Αγαθών: 

Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό 

Φαρμακείο Δήμου Σερρών 
365.508,00 € 
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3 

Ε.Π. ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  2014-2020 

 

 

 

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών 

με παράρτημα ΡΟΜΑ 

1.276.838,11 € 

 

4 

Ε.Π. “ΥΠΟΔΟΜΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & 

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 

2014-2020” 

Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός 
των Δημοτικών Ξενώνων 

Χρυσοπηγής του Δήμου Σερρών 

 

300.000,00 € 

5 
Διασυνοριακό Πρόγραμμα 

συνεργασίας INTERREG V-

A  GREECE – BULGARIA 

Cultural Dipole 

Creation of a cultural dipole in the 

cross border area 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΕΝΑΚΗ 

 

 

683.996,00 € 

6 
Διασυνοριακό Πρόγραμμα 

συνεργασίας INTERREG V-

A  GREECE – BULGARIA 

Green Crew 

Green employment in the 

management of biowastes 

(Πράσινες θέσεις εργασίας στη 

διαχείριση βιοαποβλήτων) 

 

129.628,30 € 

7 
Διασυνοριακό Πρόγραμμα 

συνεργασίας INTERREG IPA 

CBC  GREECE – FYROM 

3Εm 

Εvaluating energy efficiency 

interventions 

(Αποτίμηση παρεμβάσεων 

ενεργειακής εξοικονόμησης σε 

δημόσια κτίρια) 

 

396.840,00 € 

8 

Διασυνοριακό Πρόγραμμα 

συνεργασίας INTERREG IPA 

CBC  GREECE – FYROM 

 

 

ZEFFIROS 

Zero – waste energy- efficient 

agricultural communities in the 

Greece-Republic of North 

Macedonia cross-border area 

(Αγροτικές κοινότητες μηδενικής 
παραγωγής αποβλήτων και 
ενεργειακής απόδοσης στη 

διασυνοριακή περιοχή) 

 

495.146,00 € 

 

9 

Europe for Citizens, 

Σκέλος 1, Ευρωπαϊκή μνήμη 

 

European Decades 

(EdUcade) 
12.500,00 € 

10 Ίδια έσοδα (Δήμου Σερρών) 

Παροχή υπηρεσιών 24ωρης 
υπηρεσίας τηλεφωνικής 
υποστήριξης (στο πλαίσιο 

λειτουργίας της πράξης «Κοινωνικό 

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 

Σύστημα του Δήμου Σερρών») 

8.976,00  € 
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11 

Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων 

του Συμφώνου των Δημάρχων 

για Πόλεις και  Περιφέρειες 

(Covenant of Mayors for 

Climate and Energy) 

Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων του 

Συμφώνου των Δημάρχων για 

Πόλεις και  Περιφέρειες 

(Covenant of Mayors for Climate 

and Energy) 

1.710,00 € 

12 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΣΒΑΑ Δήμου 

Σερρών) 

Υποστήριξη του Δήμου Σερρών ως 
Ενδιάμεσο Φορέα των ΣΒΑΑ του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Κεντρικής Μακεδονίας 

23.595,00 € 

13 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΣΒΑΑ Δήμου 

Σερρών) 

Προμήθεια (4) ηλεκτροκίνητων 

100% τετράκυκλων οχημάτων 
148.942,60 

14 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΣΒΑΑ Δήμου 

Σερρών) 

Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής 
διακίνησης εγγράφων 

20.584,00 € 

15 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΣΒΑΑ Δήμου 

Σερρών) 

Σύστημα ηλεκτρονικής 
εξυπηρέτησης-ενημέρωσης 

επιχειρήσεων 
10.020,00 € 

16 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΣΒΑΑ Δήμου 

Σερρών) 

Αναβάθμιση φωτεινών 

σηματοδοτών με προσθήκη 

ηχητικών διατάξεων για τα ΑμεΑ 
72.515,20 € 

17 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΣΒΑΑ Δήμου 

Σερρών) 

Εγκατάσταση σταθμών 

κοινόχρηστων ποδηλάτων 
103.316,8 € 

18 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΣΒΑΑ Δήμου 

Σερρών) 

Προμήθεια και εγκατάσταση 

σταθμών μέτρησης ρύπανσης 
ατμοσφαιρικού αέρα και λοιπών 

περιβαλλοντικών παραμέτρων 

140.368,00 € 

19 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΣΒΑΑ Δήμου 

Σερρών) 

Ανάπτυξη πλατφόρμας διαχείρισης 
Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου 

Σερρών 
19.579,60 

20 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΣΒΑΑ Δήμου 

Σερρών) 

Εφαρμογές και σήμανση 

τουριστικών τοποσήμων και 
μνημείων 

30.000,00 € 

21 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΣΒΑΑ Δήμου 

Σερρών) 

Ενέργειες προσέλκυσης επισκεπτών 70.244,28 € 

22 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και 
ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για 

59.660,00 € 



142 

Μακεδονίας 

 

Ρομά στον Δήμο Σερρών 

 

23 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 

 

Συμμετοχή στην πρόταση 

“Ενίσχυση των υπηρεσιών 

διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε 

Κέντρα Κοινότητας/Κέντρα 

Ένταξης Μεταναστών της 
Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας” 

Συνολικός προϋπολογισμός (για 

14 Δήμους): 696.960,00 € 

24 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας 

 

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών 

κτιρίων στον Δήμο Σερρών 

 

998.000,00 € 

25 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας- ΣΒΑΑ 

 

Έργα αστικής αναζωογόνησης 
Δήμου Σερρών (ΦΑΣΗ Ι) 

 

1.700.000,00 € 

26 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας- ΣΒΑΑ 

 

Δημιουργία χαρτών ευπαθών 

κοινωνικών ομάδων (Κοινωνικό 

GIS) Δήμου Σερρών 

 

30.000,00 € 

27 

Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων του Υπουργείου 

Εσωτερικών 

 

Επέκταση-συμπλήρωση δικτύου 

ΦΟΠ στους οικισμούς Αγίου 

Ραφαήλ και Φλωρίνης Δήμου 

Σερρών 

 

21.652,45 € 

 

28 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας- ΣΒΑΑ 

 

Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου 

εθελοντισμού υποστήριξης των 

ευπαθών ομάδων πληθυσμού στον 

Δήμο Σερρών 

 

43.400,00 € 

29 
ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

 

Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας 
από το πρόγραμμα 

 

767.400,00 € 

30 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

¨ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ" 

 

Aνοικτό Kέντρο Eμπορίου πόλης 
Σερρών 

 

1.822.000,00 € 

31 

«Δράσεις Περιβαλλοντικού 

Ισοζυγίου» Άξονας 
Προτεραιότητας (Α.Π.1) 

«Αστική Αναζωογόνηση 

2018», Β΄ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  

 

Αισθητική, λειτουργική και 
περιβαλλοντική αναβάθμιση 

κοινόχρηστων χώρων μέσω 

συστημάτων διαβαθμισμένης 
συμπίεσης υπόγειων κάδων στο 

Δήμο Σερρών 

 

221.454,00 € 
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Συναντήσεις εργασίας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας με σκοπό την εξειδίκευση των πράξεων - προετοιμασία προσκλήσεων της ΒΑΑ αλλά και 
προβλήματα υλοποίησης: 

8-01-2019: Συνάντηση εργασίας για την εξειδίκευση δράσεων ΕΚΤ (επενδυτικές προτεραιότητες 8iii, 8v 

και 9i) προς υποβολής στο ΣΒΑΑ Δ. Σερρών. 

18/4/2019: συνάντηση εργασίας με θέμα την υλοποίηση των δράσεων «Ανάπτυξη εφαρμογών 

ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων» και  «Σύστημα ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης-ενημέρωσης 
επιχειρήσεων».  

19/12/2019 : Συνάντηση εργασίας  για την εξειδίκευση δράσεων ΕΚΤ (επενδυτικές προτεραιότητες 8iii, 

8v και 9i)προς υποβολή στη ΣΒΑΑ Δ. Σερρών. 

Συναντήσεις εργασίας με τα στελέχη των δομών και τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, 
Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου στο πλαίσιο των αποφάσεων υλοποίησης με ίδια μέσα. 

Οι συγχρηματοδοτούμενες πράξεις από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), όπως: 

 Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στον Δήμο Σερρών 

(Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020) 

 Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Σερρών 

(Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020) 

 Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ (Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-

2020) 

υλοποιούνται μέσω των Αποφάσεων Υλοποίησης με ίδια μέσα (ΑΥΙΜ), δηλ. χωρίς προσφυγή σε 
εξωτερικό ανάδοχο, με τη χρησιμοποίηση ιδίων πόρων υπαρχόντων ή νέων με τη διαδικασία 

προσλήψεων ως προς το ανθρώπινο δυναμικό και μικρών αναθέσεων ως προς τα υλικά (που σημαίνει ότι 
Ανάδοχος και Αναθέτουσα Αρχή συμπίπτουν στον Δικαιούχο). Για τον λόγο αυτό, συστήνεται Ομάδα 

Διοίκησης, Παρακολούθησης και Παραλαβής του κάθε έργου για την εκτέλεση των απαραίτητων 

ενεργειών διοίκησης, σχεδιασμού, παρακολούθησης και συντονισμού όλων των συνιστωσών 

(διαδικασίες, φυσικό και οικονομικό αντικείμενο, προβολή και δημοσιότητα, δικτύωση) που συντελούν 

στην επιτυχή υλοποίηση του έργου και την επίτευξη των στόχων και των αποτελεσμάτων που έχουν 

τεθεί. Ο συγκεκριμένος τρόπος υλοποίησης είναι μια διαδικασία που απαιτεί συνεχής παρακολούθηση 

από το Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, δεδομένου ότι: 

 απαιτούνται συναντήσεις ανά τακτά χρονικά διαστήματα με τη Διεύθυνση Κοινωνικής 
Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου, καθώς και με τα στελέχη των 

ανωτέρων δομών για τον συντονισμό ενεργειών,  

 συντάσσεται σχετικό Πρακτικό της Ομάδας Διοίκησης, Παρακολούθησης και Παραλαβής ανά 

μήνα για την παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
πράξης, καθώς και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή/πιστοποίηση των παραδοτέων της 
πράξης, όπως περιγράφονται στην Απόφαση Ένταξης, 

 υποβάλλεται Δελτίο Δήλωσης Δαπανών ανά μήνα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 

(ΟΠΣ), δεδομένου ότι οι δαπάνες μισθοδοσίας των στελεχών εκτελούνται ανά μήνα και 
απαιτείται ένα σύνολο δικαιολογητικών εγγράφων για την πιστοποίησή τους από τη 

Διαχειριστική Αρχή (Σύνολο στελεχών που απασχολούνται στις ανωτέρω Δομές: 16 άτομα), 

 πέραν της συνεχούς παρακολούθησης του φυσικού αντικειμένου της κάθε πράξης 
(παραλαβή/πιστοποίηση παραδοτέων κτλ.) απαιτείται συνεχής παρακολούθηση του οικονομικού 

αντικειμένου, δεδομένου ότι οι επιλέξιμες δαπάνες διακρίνονται σε: α) άμεσες δαπάνες 
προσωπικού και β) έμμεσες δαπάνες, οι οποίες υπολογίζονται βάσει ποσοστού (%) επί του 

συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών προσωπικού.  

     Σε συνέχεια της παράτασης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων των Κέντρων Κοινότητας για τρία 

(3) επιπλέον έτη, βάσει της υπ’ αριθμ. 117366/5.11.2018 επιστολής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού της 
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Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, 
καθώς και του με αριθ. Πρωτ.: 2476/7.5.2019 εγγράφου της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, το Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας, σε συνεργασία 

με τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού, υπέβαλε αίτημα 

τροποποίησης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σερρών με παράρτημα ΡΟΜΑ» (Ε.Π. «Κεντρική 

Μακεδονία 2014-2020»), το οποίο εγκρίθηκε με την αριθ. 365/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. 

Με το εν λόγω αίτημα, τροποποιείται ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα της πράξης και δίνεται 
η δυνατότητα πρόσληψης νέου προσωπικού για το Κέντρο Κοινότητας και το Παράρτημα Ρομά 

(επιπλέον 6 άτομα), όπως: 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ): 

 ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών (2 άτομα) 

 ΠΕ Κοινωνιολόγων (1 άτομο) 

 ΠΕ Ψυχολόγων (1 άτομο) 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ 

 ΠΕ Οικονομικού, 1 άτομο (με εξειδικευμένη εμπειρία σε θέματα απασχόλησης ή διαχείρισης 
ανθρώπινου δυναμικού) καθώς και  

 ΤΕ Νοσηλευτών (1 άτομο), σε αντικατάσταση της ειδικότητας ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, η οποία 

προϋπήρχε στην αρχική Απόφαση Ένταξης καθώς και στην τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης 
της εν λόγω Πράξης (και κατόπιν παραίτησης του στελέχους της ειδικότητας ΤΕ Επισκεπτών 

Υγείας).  

Σε συνέχεια της με αριθ. 365/2019 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, ακολούθησε η με αριθ. Πρωτ.: 
4070/9.7.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας περί τροποποίησης της πράξης, 
συνολικού προϋπολογισμού 1.276.838,11  €.  

 Διενέργεια ελέγχων/ επιτόπιων επαληθεύσεων / επιτόπιων επισκέψεων 

 

 Στη διάρκεια του έτους 2019, το Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης, Ποιότητας και Αποδοτικότητας 
ανταποκρίθηκε, σε συνεργασία με άλλα τμήματα/υπηρεσίες του Δήμου (Τμήμα Λογιστηρίου, Τμήμα 

Ταμειακής Υπηρεσίας, Τμήμα Προσωπικού), σε έλεγχο από τις παρακάτω Αρχές Ελέγχου στα 

παρακάτω συγχρηματοδοτούμενα έργα: 

 

α/α Τίτλος 

Ημερομηνία 

Ελέγχου/Επιτόπιας 
Επαλήθευσης/Επιτόπιας 
επίσκεψης 

Πρόγραμμα/ Αρχή Ελέγχου 

1 

Διενέργεια επιτόπιας συνάντησης 
επαλήθευσης της ικανότητας του 

ενδιάμεσου φορέα/ αστική αρχή 

Δήμου Σερρών 

6/03/2019 
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας  

2 

Επιτόπιος έλεγχος για τη 

Λειτουργία Κέντρου 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών Θυμάτων Βίας στον 

Δήμο Σερρών 

 9/5/2019  - 10/5/2019 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης 
Ε.Π. Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας  
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3 

Επιτόπιος έλεγχος για την 

υλοποίηση της πράξης «Creation 

of a Cultural Dipole in the cross 

Border Area – Cultural Dipole» 

23/5/2019 
Επαληθεύτρια/ ελέγκτρια κα 

Παπαϊώαννου 

 

Παρακολούθηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σερρών  (δημοτικής περιόδου 2014-2019) 

Συνεργασία με τις υπηρεσίες και σύνταξη του Ετησίου Προγράμματος Δράσης 2019 (η με αριθμό 

135/2019 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου).   

Συνεργασία με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και σύνταξη της Έκθεσης Απολογισμού του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σερρών, δημοτικής περιόδου 2014-2019 (η με αριθμό 794/2019 

Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου). 

 

Άλλες Δράσεις 

 Λειτουργία του Δήμου Σερρών ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος   
«Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ανατέθηκαν στον Δήμο 

Σερρών καθήκοντα και αρμοδιότητες για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων. Συγκεκριμένα κατά 

το έτος 2019, το Τμήμα Προγραμματισμού, σε συνεργασία με το Σύμβουλο Υποστήριξης, βοήθησε την 

Ομάδα Τεχνικής Αξιολόγησης στη: 

 

Γνωμοδότηση για την αξιολόγηση των παρακάτω πράξεων: 

Έργα αστικής αναζωογόνησης Δήμου Σερρών (ΦΑΣΗ 1), στις 29/1/2019 

Δημιουργία χαρτών ευπαθών κοινωνικών ομάδων (Κοινωνικό Ανάπτυξη GIS) Δήμου Σερρών στις 
20/3/2019 

Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου εθελοντισμού υποτήριξης των ευπαθών ομάδων πληθυσμού στο Δήμο 

Σερρών, στις 15/5/2019 

Ενοποίηση δικτύου ποδηλατοδρόμων, στις 7/10/2019 

Γνωμοδότηση για : 

την ενεργοποίηση διαδικασίας εξειδίκευσης της πράξης: Αστικό Παρατηρητήριο Σερρών, στις 15/3/2019 

Ενεργοποίηση δράσεων ΕΚΤ που ανήκουν στις επενδυτικές προτεραιότητες 8iii, 8v και 9i, στις 9/4/2019  

Τέλος, το Τμήμα Προγραμματισμού, σε συνεργασία με το Σύμβουλο Υποστήριξης αλλά και αναδόχους 
πράξεων, συνέβαλε στην ενημέρωση του κοινού συμμετέχοντας σε δράση προβολής και ενημέρωσης για 

τη ΣΒΒΑ στο πλαίσιο της SEREXPO στις 25/9/2019. 

 Συνέχιση συνεργασίας στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης με το γερμανό 

εμπειρογνώμονα, κο Reinhart Koestlin, πρώην δήμαρχο του Δήμου Achern σε θέματα που 

αφορούν την ενέργεια, διαχείριση απορριμμάτων, αναπλάσεις, επιχειρηματικότητα και 
διαχείριση νερού. 

 Εκπόνηση Μελετών του Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης 

 

Το Τμήμα Προγραμματισμού & Ανάπτυξης προέβη το έτος 2019 στην εκπόνηση των παρακάτω 

μελετών: 

 Προμήθεια πολυμηχανημάτων, αναλωσίμων πολυμηχανημάτων & Η/Υ για τις ανάγκες 
λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας με παράρτημα Ρομά, προϋπολογισμού 5.505,60 ευρώ. 
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 Προμήθεια Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (στο πλαίσιο του έργου 3EM), 

προϋπολογισμού 1.500 €. 

 Παροχή υπηρεσιών «Ανάπτυξη και λειτουργία δικτύου εθελοντισμού υποστήριξης των ευπαθών 

ομάδων πληθυσμού στον Δήμο Σερρών», προϋπολογισμού 44.950,00  €. 

 Παροχή Υπηρεσιών 24ης Υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης, προϋπολογισμού  8.976,00 €. 

 Παροχή Υπηρεσιών Εκμάθηση ελληνικής γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων για 

ΡΟΜΑ στον Δήμο Σερρών, προϋπολογισμού 59.660,00 €. 

 Ανάπτυξη Πλατφόρμας Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων Δήμου Σερρών, προϋπολογισμού 

19.579,60 €.   

 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών γραφείου, πολυμηχανημάτων, αναλωσίμων πολυμηχανημάτων, 

επίπλων γραφείου και λοιπών ειδών για τις ανάγκες λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας με 
παράρτημα Ρομά, προϋπολογισμού 4.120,86 €. 

 Προμήθεια αναλώσιμων ειδών γραφείου & εκτυπωτών & λοιπών ειδών για τις ανάγκες 
λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών, προϋπολογισμού 629,99 € 

 Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες λειτουργίας της Κοινωνικής κουζίνας, προϋπολογισμού 

7.203,16 € 

 Παροχή υπηρεσιών οριζόντιας υποστήριξης των υποέργων του Δήμου Σερρών για την υλοποίηση 

της πράξης «ΑΝΟΙΚΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ», προϋπολογισμού 43.400,00 

€ 

 

Μέλη επιτροπών 2019 

Επιτροπή διαγωνισμών και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων ποσού έως 
60.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α , σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 3 του Ν. 4412/2016, όλων των Διευθύνσεων 

και των Αυτοτελών Τμημάτων του Δήμου Σερρών, πλην της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11 δ του Ν.4412/2016 όλων των 

Διευθύνσεων και των Αυτοτελών τμημάτων του Δήμου πλην της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

     Στη λειτουργία του Τμήματος βοήθησε η επιπλέον στελέχωση του Τμήματος Προγραμματισμού & 

Ανάπτυξης με προσωπικό ορισμένου χρόνου. Συγκεκριμένα: 

Στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα- Βουλγαρία 2014-2020 (INTERREG 2014-

2020), και συγκεκριμένα των πράξεων «Πράσινες θέσεις εργασίας στη διαχείριση βιοαποβλήτων» με 
ακρωνύμιο “Green Crew”  και «Δημιουργία πολιτιστικού Διπόλου στη διασυνοριακή περιοχή» με 
ακρωνύμιο “Cultural Dipole” προσελήφθη προσωπικό (2 άτομα) με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση των πράξεων.   

Στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG IPA Cross Border 

Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 και συγκεκριμένα της πράξης «Αποτίμηση 

παρεμβάσεων ενεργειακής εξοικονόμησης σε δημόσια κτίρια - 3ΕΜ»  προσελήφθη προσωπικό (1 

άτομο) με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης.  
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   ΕΝΔΕΚΑΤΟ 

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΔΟΜΗΣΗΣ 

 

Σας αναφέρουμε ότι στην Υπηρεσία μας υποβλήθηκαν κατά το έτος 2019 συνολικά 4.000 αιτήσεις-
έγγραφα και διεκπεραιώθηκαν τα εξής: 

1.πραγματοποιήθηκαν στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης ηλεκτρονικών αδειών δόμησης και εγκρίσεων 

εργασιών μικρής κλίμακας e-Αδειες 1340 έλεγχοι-εγκρίσεις-γνωμοδοτήσεις 

2.χορηγήθηκαν 1310 βεβαιώσεις σε πολίτες-Υπηρεσίες 

3.επικυρώθηκε πλήθος αρχιτεκτονικών σχεδίων και οικοδομικών αδειών-αδειών δόμησης-πολεοδομικών 

εγγράφων 

4.εκδόθηκαν 101 νομιμοποιήσεις περιγράμματος 

5.θεωρήθηκαν 100 περίπου οικοδομικές άδειες-άδειες δόμησης-νομιμοποιήσεις  για ηλεκτροδότηση-

υδροδότηση 

6.διενεργήθηκαν 230 αυτοψίες κατόπιν καταγγελιών-αιτημάτων πολιτών και εξετάστηκαν 230 ενστάσεις 
πολιτών 

7.κινήθηκε η διαδικασία για 33 αυθαίρετα και βεβαιώθηκαν στις αρμόδιες ΔΟΥ τα αντίστοιχα ποσά  

προστίμων ανέγερσης και διατήρησης αυτών, απεστάλησαν στις αρμόδιες ΔΟΥ και 46 ΑΦΕΚ 

διαγραφών προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών λόγω ένταξης των αυθαιρέτων στο Ν.4495/2017 και  

8.διαβιβάστηκαν και διεκπεραιώθηκαν 450 αιτήσεις  επικινδύνων-ετοιμορρόπων κτισμάτων 

9.εξυπηρέτηση κοινού καθημερινά αυτοπροσώπως, ηλεκτρονικά , fax και τηλεφωνικά, καθώς και 
χορήγηση αντιγράφων πλήθους οικοδομικών αδειών και πολεοδομικών εγγράφων 

10.εκπονήθηκαν 4 πράξεις τακτοποίησης προσκύρωσης και αναλογισμού αποζημιώσεων και 
εξετάζονται ακόμα 10 τροποποιήσεις σχεδίου πόλεως Σερρών (ενστάσεις-εισηγήσεις στο Δημοτικό 

Συμβούλιο-εξέταση ενστάσεων-αναρτήσεις-δημοσιεύσεις σε εφημερίδες) 

11.πραγματοποιήθηκε έλεγχος αρχείου παρελθόντων ετών εισφοράς γης σε χρήμα, διαβίβαση 30 

φακέλων-εγγράφων προς το Πρωτοδικείο Σερρών και προς τη Νομική Υπηρεσία Δήμου Σερρών μετά 

από προσφυγές δημοτών 

12.διεκπεραιώθηκαν αναθεωρήσεις- ενημερώσεις-ακυρώσεις οικοδομικών αδειών-αδειών δόμησης 

13.χορηγήθηκε πλήθος βεβαιώσεων χρήσεων γης-Εγκρίσεις Εργασιών Μικρής Κλίμακας (2.250) και 
δηλώσεων ιδιοκτησίας, εισφορών σε χρήμα, κυρίων χώρων και εστάλησαν  στατιστικά δελτία (ΙΝΟΔ) 

του ΥΠΑΠΑΕΝ προς την Στατιστική Υπηρεσία   

14.βεβαιώθηκαν 9 χρηματικοί κατάλογοι προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών προς την αρμόδια ΔΟΥ  

15.διακινήθηκαν 6.000 φάκελοι οικοδομικών αδειών-αδειών δόμησης-νομιμοποιήσεων-ημιυπαιθρίων 

από το αρχείο μας για χορήγηση αντιγράφων σχεδίων-εγγράφων 

16.υλοποιήθηκαν 46 διορθωτικές πράξεις εφαρμογής με την ανάλογη αλληλογραφία στην Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας 

 17.εξετάστηκαν 210 προσφυγές πολιτών κατά εκθέσεων αυτοψίας 

 18.εξετάστηκαν 1500 έγγραφα που διαβιβάστηκαν στην Υπηρεσία μας και απεστάλησαν σε δημότες- 
Υπηρεσίες. 
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   ΔΩΔΕΚΑΤΟ 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

 

1.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ 

     

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ 

Σας γνωρίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2019 υλοποιήθηκαν τα εξής:  

 

Συνταξιούχοι ΟΓΑ – εκδόσεις βεβαιώσεων, δήλωση ΑΜΚΑ, ΑΦΜ  50 

Σύνταξη αναπηρίας γήρατος  ΟΓΑ  5 

Ασφαλιστικές ενημερότητες ΟΓΑ 50 

Αιτήσεις εγγραφών στην κύρια ασφάλιση ΟΓΑ  6 

Έγγραφα τοπικού προέδρου σε διάφορες υπηρεσίες 20 

Εισήγηση καυσοξύλων  1 

Έγγραφα σε υπηρεσίες για αιτήματα δημοτών Άνω Βροντούς 10 

Ληξιαρχείο - καταχωρήσεις ληξιαρχικών γεγονότων 10 

Ληξιαρχείο - εκδόσεις αντιγράφων 254 

 

2.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΠ. ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 

 

Η Δημοτική ενότητα Καπ. Μητρουσίου μέσω των παραρτημάτων των  τμημάτων του δήμου,  κατά το έτος 2019 

πραγματοποίησε τις παρακάτω αποκεντρωμένες λειτουργίες, εξυπηρετώντας τους δημότες- κατοίκους  της και  
την γενικότερη λειτουργία της Δημοτικής Ενότητας: 

ΙΙ. Το παράρτημα τμημάτων του δήμου Σερρών που λειτουργεί στον Προβατά σαν έδρα της Δημ. 
Ενότητας Καπ. Μητρουσίου, εξέδωσε : 

Βεβαιώσεις  απόσταξης για τις Κοινότητες:  Αναγέννησης, Άνω Καμήλας, Βαμβακιάς, Μητρουσίου, 
Μονοκκλησιάς & Προβατά, που λαμβάνουν πρωτόκολλο των τοπικών κοινοτήτων. 

Επικύρωση αντιγράφων, θεωρήσεις για το γνήσιο της υπογραφής.  

Συνδρομή σε όλα τα τμήματα και διευθύνσεις του δήμου Σερρών, και εισηγήσεις για θέματα που αφορούν 
τον πρώην δήμο Κ. Μητρούση, αναζήτηση και αποστολή στοιχείων προσόδων, οικονομικών, εσόδων, 
εξόδων,  και λοιπών θεμάτων. 

Γραμματειακή υποστήριξη και τήρηση των πρακτικών συνεδριάσεων των τοπικών κοινοτήτων 
Αναγέννησης, Άνω Καμήλας, Βαμβακιάς, Μητρουσίου, Μονοκκλησιάς και Προβατά πραγματοποιώντας: 
Τέσσερις(4) συνεδριάσεις στη κοινότητα Αναγέννησης, τέσσερις(4) συνεδριάσεις στην κοινότητα Άνω 
Καμήλας, τέσσερις(4) συνεδριάσεις στην κοινότητα Βαμβακιάς, έξι(6) συνεδριάσεις στη κοινότητα 
Μητρουσίου,  έξι(6) συνεδριάσεις στη κοινότητα Προβατά και πέντε(5) συνεδριάσεις στη κοινότητα 
Μονοκκλησιάς. 
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Σύνταξη εγγράφων προς διάφορες υπηρεσίες και υπηρεσίες του Δήμου κατόπιν αιτήσεων των 
προέδρων των κοινοτήτων. 

Σαν αποκεντρωμένη υπηρεσία είσπραξης, εκδόθηκαν 910 διπλότυπα είσπραξης δημοτικών 

τελών και εισπράχθηκαν συνολικά 14.063,57 €, για τα  οποία κατατέθηκαν γραμμάτια είσπραξης, 

ίσου ποσού. 

Διεκπεραίωση της αλληλογραφίας της Δημοτικής Ενότητας και αρχειοθέτηση. 

ΙΙ. Το Ληξιαρχείο προέβη στην καταχώρηση 137 ληξιαρχικών πράξεων γάμων, εκθέσεων(βαπτίσεων), 
θανάτων, καταχώρηση διαζυγίων. Έκδοση βεβαιώσεων μη ύπαρξης ληξιαρχικών πράξεων συμβάντων 
λόγω καταστροφής των αρχείων πριν το 1946. Διόρθωση πράξεων του ληξιαρχείου κατόπιν αδείας του 
Εισαγγελέα.  

Εξυπηρέτηση 450 αιτήσεων για έκδοση αντιγράφων και αποσπασμάτων ληξιαρχικών συμβάντων. 

 

3. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝΑ 

 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 217 του Ν 3463/2007 (ΔΚΚ) 

 

Η Δημοτική Ενότητα Λευκώνα  κατά το έτος 2019 πραγματοποίησε τις παρακάτω λειτουργίες, εξυπηρετώντας 
τους δημότες- κατοίκους  της: 

 

Το παράρτημα τμημάτων του δήμου Σερρών που λειτουργεί στη Δημ. Ενότητα Λευκώνα, διεκπεραίωσε: 

  

1. Ληξιαρχείο Λευκώνα, 

σας ενημερώνουμε ότι για το 2019, το Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα προέβη στην 

καταχώρηση 155 ληξιαρχικών γεγονότων και στην έκδοση 559 ληξιαρχικών πράξεων. 

Αναλυτικά τα ληξιαρχικά γεγονότα που έλαβαν χώρα είναι: 
 Ληξιαρχικές πράξεις Γέννησης ......................... 0 

 Ληξιαρχικές πράξεις Γάμου .............................. 7 

 Ληξιαρχικές πράξεις Συμφώνου Συμβίωσης ..... 0 

 Ληξιαρχικές πράξεις Θανάτου....................... 102 

 Εκθέσεις Ληξιαρχικών πράξεων ..................... 46 

Οι ληξιαρχικές πράξεις που εξέδωσε το ληξιαρχείο ΔΕ Λευκώνα αφορούσαν στον κύριο όγκο του 

ληξιαρχικά γεγονότα (θάνατοι, γάμοι κλπ), ενώ ένα πολύ μικρό μέρος αποτελεί αλληλογραφία 

ενημέρωσης ληξιαρχικών γεγονότων στην αστυνομία, ή σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων. 

 

4. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΗΣ 

 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 217 του ν. 3463/2007 (Δ.Κ.Κ.),  

Η Τοπική Κοινότητα Ορεινής κατά το έτος 2019  προέβη στις παρακάτω εργασίες: 

1) Το τμήμα Δημοτολογίων εξέδωσε πισ/κά, γέννησης για νόμιμη χρήση, για έκδοδη ταυτοτήτων, 

οικογενειακής κατάστασης, πλησιεστέρων συγγενών, ταυτοπροσωπίας, για έκδοση διαβατηρίων, 

Στρατολογικής χρήσης, πισ/κά τύπου ΟΓΑ, εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων, για Στρατιωτικές σχολές 
και σωμάτων ασφαλείας, για μεταβίβαση ζώων, Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, για άδεια στρατιωτών, 

για συν/χους του εξωτερικού εν ζωή. 

Καταχώρηση μεταβολών στα δημοτολόγια στα Μητρώα Αρρένων και διαγραφή αποβιωσάντων. 



150 

2) Επικύρωση αντιγράφων,θεωρήσεις για το γνήσιο της υπογραφής. 

3) Το Ληξιαρχείο προέβη στην καταχώρηση ληξιαρχικών πράξεων γάμων, θανάτων, 

εκθέσεων(Βαπτίσεων),έκδοση αντιγράφων των παραπάνω, καταχώρηση διαζυγίων, βεβαιώσεις λόγω 

καταστροφής των αρχείων, διόρθωση πράξεων κατόπιν αδείας εισαγγελέα, αποστολή πράξεων σε άλλα 

ληξιαρχεία, ενημέρωση δημοτολογίων και των ληξιαρχικών βιβλίων. 

4) Διεκπεραίωση αλληλογραφίας και αρχειοθέτηση. 

5) Εντολή για προμήθεια καυσίμων 

 

5. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 

 

 Έχοντας υπόψη το άρθρο 217 του Ν 3463/2007 (ΔΚΚ). Η Δημοτική ενότητα Σκουτάρεως κατά το έτος 
2019 προέβη στις ακόλουθες εργασίες:  

Αλληλογραφία Δημοτική Ενότιτα Σκουτάρεως, Γραμματειακή υποστήριξη των Προέδρων και 
Εκπροσώπων των Κοινοτήτων της Δ.Ε. Σκουτάρεως, Ληξιαρχείου  Δ.Ε. Σκουτάρεως, Πιστοποιητικά 

μέσα του ΚΕΠ. και μέσω του Δήμου καθώς και βεβαιώσεις παντός τύπου, όπως μεταβιβάσεων – 

συντηρήσεων –αδειών στρατιωτών –μόνιμης κατοικίας –απόσταξης στεμφύλων –κ.λ.π….Είσπραξη 

Δημοτικών Τελών, διεκπαιρέωση – παραλαβή καυσίμων και υλικών, τήρηση πρακτικών συνεδριάσεων 

των Τοπικών Συμβουλίων των Κοινοτήτων την Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως, και η καθημερινή 

λειτουργία και οργάνωση της Δ.Ε. Σκουτάρεως καθώς και του ΚΕΠ. Σκουτάρεως.  
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Δ Ε Κ Α Τ Ο  ΤΡΙΤΟ 

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 Το ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ », κατά το έτος 2019, στα πλαίσια των 

αρμοδιοτήτων του και του αντικειμένου  που  καλείται  να  διεκπεραιώσει, συνεδρίασε τριάντα οκτώ 

φορές ( 39) και εξέδωσε συνολικά διακόσιες είκοσι εννέα    (179) αποφάσεις.   

Βάσει της υπ αριθμ.. 558/23-09-2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών που λήφθηκε κατά 

την 19η/23-09-2014 & 4
η
/01-03-2017 συνεδρίαση με την οποία ορίστηκε ο Πρόεδρος, o Αντιπρόεδρος 

και τα μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ». αποτελείται από δεκατρία 

(13) μέλη για το 2019 και απαρτίζεται από τους :    

 1.- ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 2.-  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 3.-  ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 4.-  ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 5.-  ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ 

 6.-   ΚΑΡΑΚΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

 7.-  ΡΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΑΡΑΤΣΙΔΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ 

 8.-  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 9.-  ΠΑΡΑΤΣΟΥΚΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 

 10.- ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΣΤΟΪΛΑ ΙΩΑΝΝΑ 

 11.- ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ   

 12.- ΠΑΡΝΑΡΑ ΑΝΘΟΥΛΑ 

13.-  ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Β.- Βάσει της υπ΄ αριθ. 577/18-9-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών που λήφθηκε 
κατά την 14/18-9-2019 συνεδρίαση με την οποία  ορίστηκε ο Πρόεδρος, o Αντιπρόεδρος και τα μέλη του 

Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «OΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ», αποτελείται από δεκατρία ( 13 ) μέλη για το 

2019 και απαρτίζεται από τους: 

1.   Δεσποτίδης Ιωάννης – Πρόεδρος 

2.   Πουλικίδου Χρύσα – Αντιπρόεδρος 

3.   Χαλκιόπουλος Αλέξανδρος – Μέλος 

4.   Χατζηδημητρίου Ιωάννης – Μέλος 

5.   Χρυσανθίδης Βασίλειος – Μέλος 

6.   Ρούμπος Ιωάννης – Μέλος 

7.   Φωτιάδου Στυλιανή – Μέλος 

8.   Καρακολίδης Παναγιώτης του Χρήστου – Μέλος 
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9.         9.     Παρατσουκίδης Πασχάλης – Μέλος 

10. 10.    Ταρτσόγλου Γεωργία – Μέλος 

11. 11.    Παλάζη – Τσοχατζίδη Χρυσάνθη – Μέλος 

12. 12.   Κερέζη Ιωάννα – Μέλος 

13. 13.    Δούκας Γεώργιος – Μέλος 

 

ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 Αυτοτελές Γραφείο Γραμματειακής Υποστήριξης  Επικοινωνίας &    Δημοσίων Σχέσεων 

 Αυτοτελές  Γραφείο Προγραμματισμού  και  Οργάνωσης  

 

1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ – 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

    

Η ανωτέρω  Διεύθυνση,  υποδιαιρείται στα παρακάτω οργανικά τμήματα:  

  

ΤΜΗΜΑ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΟΜΑΔΩΝ 

 

Το τμήμα δεν διαθέτει  επί μέρους οργανικές μονάδες.  

Η διεύθυνση και ο συντονισμός της λειτουργίας των υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας ηλικιωμένων 

γίνεται απ’ ευθείας από το ίδιο το τμήμα.  Η κοινωνική  προστασία ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων 

και οικογενειών,  παρέχονται στους δημότες από τις  παρακάτω κέντρα του Δήμου:  

1. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων –ΚΑΠΗ  με έδρα την πόλη των Σερρών 

2. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων –ΚΑΠΗ  με έδρα την τοπ. Κοινότητα Μητρουσίου 

3. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων –ΚΑΠΗ  με έδρα την δημοτική Κοινότητα Λευκώνα 

4. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων –ΚΑΠΗ  με έδρα τη δημοτ. Κοινότητα Σκουτάρεως 

5. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων –ΚΑΠΗ  με έδρα την τοπική Κοινότητα Προβατά 

6. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων –ΚΑΠΗ  με έδρα την τοπική Κοινότ. Αναγέννησης 

7. Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων –ΚΑΠΗ  με έδρα την τοπική Κοινότ. Άνω Βροντούς 

8. Κέντρο Στήριξης  Ηλικιωμένων –ΚΕ.Σ.Η  με έδρα τη δημοτική  Κοινότητα  Σκουτάρεως 

9. Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας-ΚΕ.Φ.Ο  με έδρα την τοπική Κοινότητα Βαμβακιάς 

10. Κέντρο Φροντίδας Οικογένειας-ΚΕ.Φ.Ο  με έδρα την τοπική Κοινότητα Ορεινής 

11. Βοήθεια στο σπίτι με έδρα την τοπική Κοινότητα Ορεινής 

 

   Το Ν.Π δύναται αναλόγως αναγκών, να καταργεί, συγχωνεύει και ιδρύει νέα Κέντρα Προστασίας 
Ηλικιωμένων καθώς και Παραρτήματα αυτών.  

   Η γεωγραφική αρμοδιότητα σε  περιοχές ή υποπεριοχές εξυπηρέτησης των δημοτών του κάθε ΚΑΠΗ 

/ΚΕ.Σ.Ο/ ΚΕ.Φ.Ο, μπορεί να καθορίζεται από τη διοίκηση του Νομικού Προσώπου.  

                Το Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η.) µεριµνά για την υποστήριξη των 

ατόµων της 3ης ηλικίας ώστε να παραµείνουν, αυτόνοµα, ενεργά και ισότιµα µέλη του κοινωνικού 
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συνόλου και παρέχει υπηρεσίες πρόληψης και αντιµετώπισης βιολογικών, ψυχολογικών και κοινωνικών 

προβληµάτων τους. 

 

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ηλικιωµένων, οι λειτουργίες των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωµένων παρέχονται από το Κεντρικό Κ.Α.Π.Η,  και τα παραρτήματα εντός και εκτός της πόλης 
των Σερρών , ώστε κάθε Κ.Α.Π.Η. να εξυπηρετεί και µια διαφορετική περιοχή της Περιφέρειας του 

∆ήµου. 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

Κατά το έτος 2019, πραγματοποιήθηκαν από την Κοινωνική Υπηρεσία: 

Κοινωνική εργασία με άτομα , ομάδες και Κοινότητα. 

Συνεργασία με δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα ηλικιωμένων.           

Παροχή φροντίδας, βοήθειας και υποστήριξης σε  κατοίκον επισκέψεις σε   ηλικιωμένα μέλη μας και 
στις οικογένειές τους. 

 

ΙΑΤΡΕΙΟ 

Κατά το έτος 2019, υλοποιήθηκε από τη Νοσηλεύτρια εντός του ΚΑΠΗ καθώς επίσης και σε κατοίκον 

επισκέψεις, σε μέλη μας που αδυνατούν να έρθουν στην υπηρεσία, λόγω προβλημάτων υγείας, μέτρηση 

αρτηριακής πίεσης, μέτρηση Σακχάρου, ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική φροντίδα. 

Επίσης πραγματοποιήθηκαν ιατρικές ομιλίες σε θέματα που αφορούν την Τρίτη Ηλικία. 

 

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ 

Παροχή  Φυσιοθεραπείας στα ηλικιωμένα μέλη μας. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ- ΔΡΑΣΕΙΣ 

 

ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΧΟΡΩΝ  σε συνεργασία με το ΤΕΦΑΑ 

Σερρών στα πλαίσια του μαθήματος  Φυσική δραστηριότητα σε ειδικούς πληθυσμούς.  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ  με μειωμένο εισιτήριο για τους 
χαμηλοσυνταξιούχους, σε συνεργασία με θεατρικούς θιάσους. 

ΕΔΗΛΩΣΕΙΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  στο χώρο του ΚΑΠΗ. 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. 

ΔΩΡΕΑΝ ΚΟΥΡΕΜΑ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΑΠΗ, από το ΙΕΚ Σερρών του τμήματος Κομμωτικής, 
στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης.  

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  με τους παιδικούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α  Δήμου Σερρών. 

ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  με το Ειδικό Σχολείο 

 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

Το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι ξεκίνησε το 2005 στην πρώην Κοινότητα Ορεινής. Με την 

μεταρρύθμιση του Καλλικράτη εντάχθηκε στον ΟΠΑΚΠΑ το 2011. 
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Βασικός του σκοπός είναι η παροχή  πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και πρόνοιας σε ηλικιωμένα άτομα 

και ΑΜεΑ,  χωρίς άμεσο υποστηρικτικό κοινωνικό περιβάλλον, με απώτερο στόχο την παραμονή στο 

περιβάλλον τους και την αποφυγή ιδρυματοποίησης. 

Απασχολεί προσωπικό τεσσάρων ατόμων με τις εξής ειδικότητες και ακόλουθα καθήκοντα: 

 Κοινωνικός λειτουργός. Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος. Αξιολογεί την κάθε υπό 

ένταξη περίπτωση. Διενεργεί την κοινωνική έρευνα και καθορίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες από 

όλες τις ειδικότητες, ανάλογα με την περίπτωση. Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη, 

συμβουλευτική στήριξη και σύνδεση με λοιπές υπηρεσίες. 

 Νοσηλεύτρια. Παρέχει υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής όπως μέτρηση αρτηριακής πίεσης και 
σακχάρου. Διενεργεί αιμοληψίες, συνταγογράφηση φαρμάκων από ιατρούς, βοήθεια στο μπάνιο 

σε κατάκοιτους ασθενείς  και προσφέρει συνοδεία σε νοσηλευτικά ιδρύματα. 

 Οικογενειακοί Βοηθοί. Δύο στον αριθμό. Αναλαμβάνουν τις βασικές εργασίες που χρειάζεται το 

σπίτι του ωφελούμενου. Αναλαμβάνουν την πλήρη καθαριότητα του σπιτιού, μαγείρεμα, αγορά 

ειδών πρώτης ανάγκης αλλά και συντροφιά σε μοναχικά άτομα. 

Το πρόγραμμα δραστηριοποιείται σε τέσσερις περιοχές. Άνω Ορεινή (κάθε Τρίτη και Παρασκευή), 

Κάτω Ορεινή (Δευτέρα και Πέμπτη), Ελαιώνας (Τετάρτη) και Οινούσσα (Τρίτη). 

Κατά το 2019 το πρόγραμμα εξυπηρέτησε 82 άτομα πραγματοποιώντας ως επί το πλείστον εβδομαδιαίες 
επισκέψεις. Εάν ήταν απαραίτητο γίνονταν και περισσότερες επισκέψεις, καθώς οι ανάγκες των 

ωφελουμένων είναι μεταβαλλόμενες και συνεχώς αξιολογούμενες. Κατά μέσο όρο ο Κοινωνικός 
λειτουργός πραγματοποιούσε 52 εβδομαδιαίες επισκέψεις, η Νοσηλεύτρια 66 ενώ οι Οικογενειακοί 
Βοηθοί 25. 

Η πλειοψηφία των ατόμων, είναι άνω των 78 ετών με προβλήματα υγείας να τους επιβαρύνουν. Το 

Εβδομαδιαίο πρόγραμμα επισκέψεων παραμένει το ίδιο, εκτός απροόπτου και έκτακτων αναγκών, 

προκειμένου να υπάρχει και μία σταθερότητα προς τους εξυπηρετούμενους. 

 

Β. ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ - ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΟΠΑΚΠΑ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΤΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

 

 

1. ΚΟΙΛΑΔΑ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 

 Κολυμβητήριο – Κλειστό Γυμναστήριο – Τέσσερα Υπαίθρια Γήπεδα ΤΕΝΙΣ – Τρία Υπαίθρια Γήπεδα  

ΜΠΑΣΚΕΤ – Ένα Υπαίθριο Γήπεδο ΒΟΛΕΪ.   

 

2. -  1
Ο

 χιλ. Σερρών – Θεσ/νίκης  

Γήπεδο Ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμό – Στίβος με ελαστικό τάπητα Ολυμπιακών 

προδιαγραφών με φωτισμό – Κλειστό Προπονητήριο στίβου με ελαστικό τάπητα, θέρμανση, φωτισμό – 

Βοηθητικός χώρος με χλοοτάπητα για προπονήσεις όλων των αθλημάτων  και προπονητήριο πάλης.  

 

3.-   ΕΠΙ  ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ  

Γήπεδο Ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμό για την διεξαγωγή ποδοσφαιρικών 

συναντήσεων (και νυκτερινών) . 
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4.-    ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ  ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

 Κλειστό Γυμναστήριο  – έξη Γήπεδα Ποδοσφαίρου εκ των οποίων το ένα διαθέτει και ηλεκτροφωτισμό 

– Δύο υπαίθρια Γήπεδα ΤΕΝΙΣ – Πέντε υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ και πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής. 

 

5.-  ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

Δύο  Γήπεδα Ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα εκ των οποίων το ένα διαθέτει και ηλεκτροφωτισμό. 

 

6.  ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ – ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ 

1. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα Τ.Κ. Αναγέννησης 

2. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα Τ.Κ. Καλών Δένδρων 

3. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα Τ.Κ. Προβατά 

4. Γήπεδο ποδοσφαίρου  Δ.Κ.  Άνω Μητρουσίου Νο1 

5. Γήπεδο ποδοσφαίρου  Δ.Κ. Άνω Μητρουσίου  Νο2 

6. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα Δ.Κ. Κάτω Μητρουσίου 

7. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα Τ.Κ. Μονοκκλησιάς 

8. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα Τ.Κ. Χριστός 

9. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα Τ.Κ. Ορεινής 

10. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα Τ.Κ. Βροντούς 

11. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα Δ.Κ. Σκουτάρεως 

12. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα Τ.Κ. Πεπονιάς 

13. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα Τ.Κ. Κωνσταντινάτου 

14. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα Τ.Κ. Αγίας Ελένης 

15. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα Τ.Κ. Κουβουκλίου 

16. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα Τ.Κ. Αδελφικού 

17. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα Τ.Κ. Βαμβακιάς 

18. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα Τ.Κ. Βαμβακούσας 

19. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα Τ.Κ. Κουμαριάς 

20. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα Τ.Κ. Οινούσας 

21. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα Τ.Κ. Επταμύλων 

22. Γήπεδο ποδοσφαίρου  Τ.Κ. Ελαιώνα 

23. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα οικισμού Μετοχίου 

24. Γήπεδο ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα οικισμού Ξηροτόπου 

 

7.   ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 

Το κλειστό γυμναστήριο Σκουτάρεως βρίσκεται στην Δημοτική  Κοινότητα  Σκουτάρεως 

 

Β. ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΙΣΤΟΡΙΑΣ 
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Ο εκπαιδευτικός σκοπός αποτελεί έναν από τους βασικότερους σκοπούς λειτουργίας του μουσείου, με 
την έννοια ότι συμπληρώνει τη μάθηση του σχολείου, καθώς επίσης ότι δημιουργεί προσλαμβάνουσες 
παραστάσεις για την καλύτερη κατανόηση αρκετών γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού 

προγράμματος του σχολείου. Η επιλογή των εκθεμάτων, ο τρόπος παρουσίασης και η σειρά 

τοποθέτησής τους, συμβάλλουν στην ανάπτυξη του εκπαιδευτικού σκοπού.  

 

Η εκπαιδευτική διάσταση του Μ.Φ.Ι Σερρών δίνεται μέσω των εκθεμάτων που υπάρχουν στους χώρους 
του Μουσείου αλλά ενισχύεται και από τις υποδομές και τις δυνατότητες που παρέχει το Δικτυακό 

Πληροφοριακό Κέντρο (αίθουσες διαλέξεων, προβολών, κ.λπ.). Κατάλληλο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό 

και εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με το περιβάλλον και την οικολογία υλοποιούνται στους χώρους 
του Μουσείου. 

 

ΕΡΓΑ  ΥΠΟΔΟΜΗΣ  ΠΟΥ  ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ  ΚΑΤΑ  ΤΟ  ΕΤΟΣ  2019 

 

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

 

Πραγματοποιήθηκαν όλες οι συντηρήσεις των εγκαταστάσεων και ιδιαίτερα η προετοιμασία αυτών για 

την διεξαγωγή των αθλητικών εκδηλώσεων καθώς και όλες  οι απαραίτητες προμήθειες  εξοπλισμού, 

αθλητικού υλικού κτλ. 

Έγινε ο έλεγχος για την έκδοση πιστοποιήσεων των μπασκετών  του Ν.Π.. 

Κατά το έτος 2019 στις εγκαταστάσεις του ΟΠΑΚΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ πραγματοποιήθηκαν οι 
παρακάτω αθλητικές και κοινωνικές εκδηλώσεις.   

 

1. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

Στις εγκαταστάσεις του Κολυμβητηρίου το οποίο διαθέτει πισίνα 25X12.5 μέτρων με 5 διαδρομές , 

αίθουσα βαρών, σάουνα , αίθουσα διδασκαλίας -συνεδριάσεων , καθημερινά γίνονται μαθήματα και 
αθλούνται οι φοιτητές των ΤΕΦΑΑ Σερρών , προπονούνται οι αθλητές του ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ ο οποίος 
διαθέτει τμήματα κλασικής  Κολύμβησης, Συγχρονισμένης Κολύμβησης, Υδατοσφαίρισης, 
τμήματα Τεχνικής Κολύμβησης και Κατάδυσης – του συλλόγου ΣΕΡΡΕΣ 2005, του Συλλόγου ΣΙΡΙΣ, 

που διαθέτουν τμήματα κλασικής κολύμβησης - και του συλλόγου ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΟΣ ΑΜΕΑ, στον 

σύλλογο Ο.Φ.Κ. και καθημερινά παραχωρούνται ώρες για το ΚΟΙΝΟ και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 

Ο αριθμός των αθλουμένων καθημερινά κατά Μ.Ο. υπερβαίνει τους 300 αθλητές και τα 30 άτομα με 
κινητικά και άλλα προβλήματα. Πέραν των καθημερινών προπονήσεων οργανώνονται Αθλητικές 
εκδηλώσεις με την συμμετοχή και εθνικών ομάδων άλλων Βαλκανικών χωρών . Μερικές από τις 
εκδηλώσεις αυτές είναι: 

Α) Τον μήνα  ΜΑΡΤΙΟ ΔΙΕΞΗΧΘΗ Η Α΄ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ 

ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΜΙΝΙ ΠΑΙΔΩΝ . 

Β) Μέσα ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ κάθε έτους  διοργανώνονται τα ΟΙΚΟΝΟΜΕΙΑ με την συμμετοχή αθλητών  

από όλη την  Ελλάδα αλλά  και το εξωτερικό. 

Γ) Καθ όλη την διάρκεια του έτους διεξάγονται πλήθος ημερίδων με την συμμετοχή ομάδων από την Β. 

Ελλάδα καθώς και αγώνες υδατοσφαίρισης που προγραμματίζονται από την Κολυμβητική Ομοσπονδία 

Ελλάδας (ΚΟΕ) και αγώνες Συγχρονισμένης Κολύμβησης. 
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2. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΛΑΔΑΣ 

Α) Στην αίθουσα του κλειστού Γυμναστηρίου διεξάγονται αγώνες Μπάσκετ -Βόλεϊ - Χειροσφαίρισης - 
Τένις , σύμφωνα με τα προγράμματα Αγώνων που εκπονούνται από τις επί μέρους Ομοσπονδίες, 
Πάλης - Άρσης Βαρών -Ρυθμικής και Καλλιτεχνικής Γυμναστικής καθώς επίσης πραγματοποιούνται 
και εκδηλώσεις Κοινωνικού και Πολιτιστικού περιεχομένου . 

Καθημερινά γίνονται μαθήματα και αθλούνται οι φοιτητές των ΤΕΦΑΑ Σερρών, ενώ προπονούνται και 
αγωνίζονται οι αθλητές : 

Του ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ ο οποίος διαθέτει: Τμήμα καλαθοσφαίρισης Ανδρών  που αγωνίζεται στην Γ΄  
Εθνική κατηγορία, τμήμα καλαθοσφαίρισης Γυναικών που αγωνίζεται στην Α2 Εθνική κατηγορία, 

τμήμα χειροσφαίρισης ανδρών που αγωνίζεται στην Β ΄ Εθνική κατηγορία , τμήμα Βόλεϊ Γυναικών που 

αγωνίζεται στην Β΄ Εθνική κατηγορία,  τμήματα μπάσκετ νεανίδων και κορασίδων και τέλος τμήμα 

καλαθοσφαίρισης με αμαξίδιο.   

Του Α.Ο.Σ. που διαθέτει Τμήμα Βόλεϊ Ανδρών που αγωνίζεται στην Β΄ Εθνική Κατηγορία, τμήματα 

εφήβων και παίδων. 

Του Α.Ο. ΙΚΑΡΟΙ Σερρών που διαθέτει Τμήμα Μπάσκετ Ανδρών και αγωνίζεται στην Γ΄  Εθνική 

κατηγορία, τμήματα  εφηβικού, παιδικού και ακαδημίες. 

Της Α.Ε.Σ που διαθέτει Τμήματα Ανδρικού, Παιδικού και Εφηβικού   που πρωταγωνιστούν στα 

αντίστοιχα πρωταθλήματα.  

Της ΑΡΤΕΜΙΣ που διαθέτει τμήματα Βόλεϊ Ανδρών και Γυναικών  που αγωνίζονται  στην Β΄ Εθνική 

Κατηγορία, τμήματα κορασίδων και παγκορασίδων. 

 

Στο κλειστό Γυμναστήριο της κοιλάδας διεξάγονται όλοι οι αγώνες της Πρωτοβάθμιας , Δευτεροβάθμιας και 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Ο αριθμός των Αθλητών που αθλούνται καθημερινά στο κλειστό Γυμναστήριο υπερβαίνει τους 250 

αθλητές. 

Σε συνεννόηση με τους υπεύθυνους των ιδρυμάτων για παιδιά με κινητικά προβλήματα , παραχωρείται 
το Γυμναστήριο για την άθληση των παιδιών αυτών 2 και 3 φορές την εβδομάδα. 

Διοργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία το 2019, Πανελλήνιοι αγώνες ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ,  Πάλης, Άρσης 
Βαρών, Πολεμικών Τεχνών, KICK BOXING  κλπ. Επιδείξεις  ρυθμικής και ενόργανης γυμναστικής. 

Τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ  διεξήχθη  το  final 4 Κυπέλου Ελλάδος Γυναικών Πετοσφαίρισης.  

Επίσης τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ  διεξήχθη το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών ΓΕ.Λ. και 
ΕΠΑ.Λ. σχολ. έτους 2018 – 2019.  

Κατά τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ – ΙΟΥΛΙΟ του έτους 2019 πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 

Κλειστού Γυμναστηρίου Κοιλάδας  με απόλυτη επιτυχία η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος Εφήβων 

Καλαθοσφαίρισης. 

Κατά τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ  του έτους 2019 πραγματοποιήθηκε ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ με την συμμετοχή ομάδων από όλη την Ελλάδα.  

Β) Στα τρία υπαίθρια γήπεδα Μπάσκετ προπονούνται τα τμήματα υποδομής των σωματείων της πόλης 
ενώ δίνονται ώρες προπόνησης για το ΚΟΙΝΟ. 

Γ) Στα τέσσερα γήπεδα Τένις προπονούνται και αγωνίζονται οι Αθλητές του ΣΑΣ που έχει να επιδείξει 
αθλητές με Πανελλήνιες νίκες, του Σ.Ο.Α. καθώς επίσης τμήματα βετεράνων τένις και τμήματα 

εκμάθησης τένις ενηλίκων των συλλόγων. Οι δύο σύλλογοι του τένις διαθέτουν αγωνιστικές ομάδες που 

συμμετέχουν και πρωταγωνιστούν στα πρωταθλήματα Α' Εθνικής κατηγορίας ανδρών και  Γυναικών. 

Οργανώνονται και πραγματοποιούνται στα γήπεδα τένις της κοιλάδας: 
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α) Αγώνες Πρωταθλήματος Περιφερειακής και Πανελλαδικής εμβέλειας τουλάχιστον οκτώ (8) φορές 
τον χρόνο. 

β) Βαλκανικοί Αγώνες μία φορά το χρόνο και 

γ) Διεθνείς Αγώνες μία φορά το χρόνο με συμμετοχή μεγάλων Αθλητών . 

 

3. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

Το Δημοτικό Στάδιο πού περιλαμβάνει γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμό, 

κανονικών διαστάσεων για την διεξαγωγή νυκτερινών ποδοσφαιρικών συναντήσεων – Βοηθητικό 

γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα – στίβο με ελαστικό τάπητα Ολυμπιακών προδιαγραφών - κλειστό 

γυμναστήριο στίβου επίσης με ελαστικό τάπητα και κλειστό Γυμναστήριο πάλης, αίθουσα βαρών και 
ενόργανου γυμναστικής. 

α). Στον στίβο  (ανοικτό – κλειστό) έχουν διεξαχθεί όλοι οι αγώνες στίβου πού έχουν προκηρυχθεί από 

τον ΣΕΓΑΣ – ΕΑΣ – ΟΦΚΑ – ΣΕΡΡΕΣ 93΄ –  ΤΕΦΑΑ – Δ\ΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ για το 2019. Ο Στίβος-ανοικτός και κλειστός διαθέτει 
ηλεκτροφωτισμό για την διεξαγωγή νυκτερινών προπονήσεων και αγώνων. 

β) Διεξήχθησαν τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ με μεγάλη επιτυχία οι αγώνες στίβου  <<ΜΠΕΚΙΑΡΕΙΑ 2019>>. 

     Επίσης  ο στίβος παραχωρείται για την άθληση του κοινού της πόλης και των παιδιών με κινητικά 

προβλήματα, το σύνολο των αθλουμένων σε καθημερινή βάση υπερβαίνει τα 300 άτομα. 

 

4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΓΗΠΕΔΟ ΣΕΡΡΩΝ 

Το Δημοτικό Γήπεδο περιλαμβάνει γήπεδο ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα και ηλεκτροφωτισμό, 

κανονικών διαστάσεων για την διεξαγωγή νυκτερινών ποδοσφαιρικών συναντήσεων – Υπαίθριο χώρο 

με φωτισμό για την διεξαγωγή διαφόρων πολιτιστικών εκδηλώσεων και προπονητήρια άρσης βαρών και 
πάλης κάτω από τις κερκίδες. 

Α) Το γήπεδο ποδοσφαίρου το χρησιμοποίησε η ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 1964  για την διεξαγωγή όλων 

των εντός έδρας αγώνων επισήμων και φιλικών για το πρωτάθλημα  της Γ΄ Εθνικής  κατηγορίας για το 

2019.  

Β) Το γήπεδο ποδόσφαιρου το χρησιμοποίησε επίσης η ποδοσφαιρική ομάδα  ΔΟΞΑ ΚΑΤΩ 

ΚΑΜΗΛΑΣ για την διεξαγωγή ορισμένων αγώνων για το πρωτάθλημα  της  Γ΄ Εθνικής κατηγορίας για 

το 2019.   

Γ) Το γήπεδο τέλος χρησιμοποίησε και η ΕΠΣ Σερρών για την ανάδειξη του πρωταθλητή και 
κυπελλούχου για το 2019. 

 

5. ΠΑΡΚΟ  ΟΜΟΝΟΙΑΣ  ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ – ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ –  

ΓΗΠΕΔΑ ΤΕΝΙΣ. 

1.- Στην αίθουσα του κλειστού Γυμναστηρίου διεξάγονται όλοι αγώνες Μπάσκετ -Βόλεϊ  κυρίως των 

ανδρικών - γυναικείων – εφηβικών - παιδικών - προπαιδικών - νεανίδων – κορασίδων -  ακαδημιών 

όλων των συλλόγων των ομαδικών αθλημάτων πλην του χάντμπολ, λόγω διαστάσεων του γηπέδου, 

σύμφωνα με τα προγράμματα αγώνων που εκπονούνται από τις επί μέρους Ομοσπονδίες, Αντιπτέρισης 
– ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ, καθώς επίσης πραγματοποιούνται και εκδηλώσεις Κοινωνικού και Πολιτιστικού 

περιεχομένου, καθημερινά γίνονται μαθήματα και αθλούνται οι φοιτητές των ΤΕΦΑΑ Σερρών ενώ 

προπονούνται και αγωνίζονται οι αθλητές :   

Του ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΥ ο οποίος διαθέτει: α)  Τμήματα μπάσκετ εφήβων παίδων και ακαδημίες. 

Του  Γ.Σ.ΣΕΡΡΩΝ 2017 που διαθέτουν τμήματα μπάσκετ Ανδρών που αγωνίζεται στην Α΄ τοπική 

Κατηγορία, καθώς επίσης τμήματα εφηβικού, παιδικού και ακαδημίες. 
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Του Α.Ο. ΙΚΑΡΟΙ Σερρών που διαθέτει Τμήματα Μπάσκετ  εφηβικού, παιδικού, κορασίδων και 
ακαδημίες. 

Της ΕΛΠΙΣ που διαθέτει τμήμα Βόλεϊ Β΄ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, τμήμα παιδικού, νεανίδων , 

κορασίδων και ακαδημίες.  

2.-   Στο Κλειστό Γυμναστήριο  της Ομόνοιας διεξάγεται κάθε χρόνο το τουρνουά μπάσκετ εργαζομένων 

από τον Σεπτέμβριο μέχρι τον Ιούνιο με μεγάλη επιτυχία. 

3.-   Στα πέντε γήπεδα ποδοσφαίρου διεξήχθησαν αγώνες πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Σερρών όλων των 

κατηγοριών. 

4.- Στα δύο γήπεδα τένις πραγματοποιήθηκαν προγράμματα μαζικού αθλητισμού και χρησιμοποιούνται 
καθημερινά από το κοινό. 

      5. -  Κατά τον μήνα ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ  του έτους 2019 πραγματοποιήθηκε ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ 

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ με την συμμετοχή ομάδων από όλη την Ελλάδα.  

6.- Τα υπαίθρια γήπεδα μπάσκετ χρησιμοποιούνται από τους Σερραίους πολίτες για την άθλησή τους. 

7.- Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής το επισκέπτονται όλο το χρόνο τα σχολεία της πόλης (Δημοτικά – 

Γυμνάσια –Λύκεια) και γίνονται μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής. 

 

6. ΓΗΠΕΔΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ  ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ – ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ–ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΩΝ. 

Στα γήπεδα ποδοσφαίρου της περιοχής Αεροδρομίου χρησιμοποιούνται από  τον Ιωνικό, και  την ομάδα 

του 1800 οι οποίες αγωνίζονται στην Α΄ και Β΄ κατηγορία της Ε.Π.Σ. Σερρών,  στα γήπεδα αυτά 

διεξήχθησαν όλοι οι αγώνες τους (επίσημοι - φιλικοί)  για το 2019, ΕΠΙΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ  
ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΙΚΌΣ 1964 ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΉ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ. 

Τα γήπεδα των Δημοτικών Διαμερισμάτων και των Οικισμών του Δήμου Σερρών χρησιμοποιούνται από 

τις αντίστοιχες ομάδες τους όπου διεξήχθησαν όλοι οι αγώνες (επίσημοι ,φιλικοί) του πρωταθλήματος 
της Ε.Π.Σ. Σερρών που συμμετέχουν για το 2019. 

Ο ΟΠΑΚΠΑ του Δήμου. Σερρών σήμερα διαθέτει γυμναστήρια, κολυμβητήριο, γήπεδα ποδοσφαίρου, 

μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, τένις, αίθουσες γυμναστικής, άρσης βαρών, πάλης, ελεύθερους χώρους 
άθλησης για όλους, τα οποία χρησιμοποιούνται από όλους τους πολίτες, κάθε ηλικίας του Δήμου 

Σερρών για την άθληση τους. 

Επίσης σημαντική είναι η υποστήριξη της σχολικής κοινότητας όλων των βαθμίδων. 

 

7. ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 

ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΌ ΓΥΜΝΑΣΤΉΡΙΟ  Σκουτάρεως μετά και την συντήρηση του χρησιμοποιείται καθ΄ όλη 

την διάρκεια του έτους  για τις προπονήσεις των αθλητών πρώτα της Δημοτικής κοινότητας, των 

σχολείων, του τοπικού ποδοσφαιρικού συλλόγου σε περιπτώσεις κακοκαιρίας,  από  τις ομάδες του 

τουρνουά εργαζομένων μπάσκετ και από τους αθλητικούς συλλόγους μπάσκετ  του Δήμου Σερρών για 

τις προπονήσεις των υποδομών τους.  

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΟΥ 

 

ΕΣΟΔΑ: 

1) Διενέργεια  εισπράξεων των οφειλών προς το Νομικό Πρόσωπο και ενημέρωση του λογιστικού 

συστήματος  με τις σχετικές ταμειακές εγγραφές καθημερινά. 

2) Καθημερινή ενημέρωση (έσοδα-έξοδα) του ταμείο της υπηρεσίας μέσω του προγράμματος της 
λογιστικής.  
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3)Παρακολούθηση και ενημέρωση για την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς το 

Νομικό Πρόσωπο. 

4) Τήρηση των  διαδικασιών των  συναλλαγών με τις Τράπεζες για την τοποθέτηση των χρηματικών 

διαθεσίμων και  διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών καθημερινά. 

5) Υπεύθυνος για τους e banking του ΟΠΑΚΠΑ Δήμου Σερρών (κατόπιν της αριθ. 1921/9-8-2016/32-

2016 απόφασης Πρόεδρου του ΟΠΑΚΠΑ) στην τράπεζα Συνεταιριστική  Σερρών της υπηρεσίας 
κατέχοντας τους κωδικούς εισόδου. 

6) Τήρηση των  αρχείων  των κάθε είδους παραστατικών και αντιστοίχων δικαιολογητικών που 

χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του λογιστικού συστήματος του Νομικού Προσώπου με τις 
ταμειακές εγγραφές. 

7) Συνεργασία  με την συνεταιριστική τράπεζα Σερρών  σχετικά με  την αξιοποίηση των διαθεσίμων του 

Νομικού Προσώπου. 

8) Αποστολή σε τακτά διαστήματα αποδεικτικά ενημέρωσης και ατομικές ειδοποιήσεις προς τους 
οφειλέτες του ΝΠΔΔ για την διασφάλιση των εσόδων του ΟΠΑΚΠΑ. 

9) Ενημέρωση των  άμεσα προϊστάμενων μου για τις ενέργειες που οφείλουμε ως υπηρεσία να προβούμε 
για διασφάλιση των εσόδων του ΟΠΑΚΠΑ. 

10) Καθημερινή συνεργασία  με τις υπεύθυνες των παιδικών σταθμών για την είσπραξη των τροφείων 

των παιδικών σταθμών. 

 

ΕΞΟΔΑ: 

1) Καταβολή μισθοδοσίας προσωπικού με βάση τις καταστάσεις μισθοδοσίας μέσω τραπεζικών 

λογαριασμών, και μέριμνα για την απόδοση των ασφαλιστικών εισφορών και των φόρων παρακράτησης. 

2) Παρακολούθηση  της ταμειακής ρευστότητας και προγραμματισμός για  τις πληρωμές της υπηρεσίας. 

3) Εκτέλεση  των πληρωμές προς τους δικαιούχους με βάση τα Εντάλματα Πληρωμών και μετά από 

έλεγχο των δικαιολογητικών που ορίζει ο νόμος. 

4) Καταγραφή των  διενεργούμενων  πληρωμών  σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και μέριμνα για 

την απόδοση των κάθε φύσης κρατήσεων υπέρ τρίτων που αντιστοιχούν στα επιμέρους εντάλματα 

πληρωμής. 

5) Απόδοση στην ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ των  περιπτώσεων παρακράτησης χρηματικού  ποσού από τις 
φορολογικές ενημερότητες  των δικαιούχων των ενταλμάτων. 

 

 2. Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

 

  Yποδιαιρείται στα παρακάτω οκτώ (8) οργανικά Τμήματα Προσχολικής Αγωγής  

 

ΤΜΗΜΑ Α΄     

     1ος  Παιδικός Σταθμός Σερρών    

     2ος Βρεφονηπιακός Σταθμός  Σερρών                                                 

ΤΜΗΜΑ Β΄      

     2ος Παιδικός Σταθμός Σερρών   

ΤΜΗΜΑ Γ΄     

     1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Σερρών 
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ΤΜΗΜΑ Δ΄    

     3ος Παιδικός Σταθμός Σερρών -Παιδικός Σταθμός Ορεινής 

ΤΜΗΜΑ Ε΄    

     4ος Παιδικός Σταθμός Σερρών 

     5ος Παιδικός Σταθμός  Σερρών 

ΤΜΗΜΑ ΣΤ΄  

     Παιδικός Σταθμός Λευκώνα  

     Παιδικός Σταθμός Καλών Δένδρων  

ΤΜΗΜΑ Ζ΄  

     Παιδικός Σταθμός Αναγέννησης 

     Παιδικός Σταθμός  Μητρουσίου                                               

ΤΜΗΜΑ Η΄ 

      Παιδικός Σταθμός Κάτω Καμήλας           

      Παιδικός Σταθμός Σκουτάρεως   

 

Στους Παιδικούς  Σταθµούς  φιλοξενήθηκαν 430 παιδιά. 

Οι Παιδικοί Σταθµοί στελεχώνονται από εξειδικευµένο προσωπικό των ειδικοτήτων Νηπιαγωγών, 

Βρεφονηπιοκόµων, , Βοηθών Βρεφονηπιοκόµων, Μαγείρων και Καθαριστριών και υποστηρικτικά από 

την κοινωφελή εργασία με Ψυχολόγους, Μουσικούς, Γυμναστές.  

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Μέσα στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν δραστηριότητες µουσικοκινητικής αγωγής, 
ρυθµικής γυµναστικής, θεατρικού παιχνιδιού , μουσικής, ζωγραφικής, περιβαλλοντικής αγωγής, 
πρότζεκτ (αγωγής υγείας, κυκλοφοριακής αγωγής κ.λ.π.) γυμναστικής, λαογραφίας –παράδοσης και 
ελεύθερες δραστηριότητες. 

Υλοποιήθηκαν  επίσης εκπαιδευτικές  δραστηριότητες εκτός των Παιδικών Σταθµών με γνώµονα την 

αναβάθµιση των Παιδικών Σταθµών και την παροχή ποιοτικών και σύγχρονων υπηρεσιών με 
εκπαιδευτικές, βιωµατικές, ψυχαγωγικές δράσεις,  προσαρµοσµένων στην ηλικία και τις ανάγκες των 

παιδιών, όπως επισκέψεις σε Μουσεία,  Θέατρα ,Βιβλιοθήκες, Κ.Α.Π.Η. και Κέντρα θεραπευτικής 
ιππασίας. 

Στο ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν δραστηριότητες με στόχο την γλωσσική ανάπτυξη, την 

ψυχοκινητική, τη συναισθηματική ,την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως και την αισθητική δημιουργία. 

 

Τα προγράμματα δραστηριοτήτων στηρίζονταν σε αυτά του υπουργείου παιδείας. 

Επίσης λειτούργησε  και δανειστική βιβλιοθήκη. 

Στο ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνονταν δραστηριότητες με στόχο την γλωσσική ανάπτυξη, την 

ψυχοκινητική, τη συναισθηματική ,την ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως και την αισθητική δημιουργία. 

Τα προγράμματα δραστηριοτήτων στηρίζονταν σε αυτά του υπουργείου παιδείας. 

Επίσης λειτούργησε  και δανειστική βιβλιοθήκη . 
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Πραγματοποιήθηκαν ατοµικές συναντήσεις με την ψυχολόγο που μας παραχωρήθηκε από την 

κοινωφελή εργασία και ομαδικές με  ψυχολόγο του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης  για 

ενημέρωση σε θέµατα  που απασχολούν τα παιδιά τους. 

 Πραγματοποιήθηκε πρόγραµµα προληπτικής στοµατικής υγιεινής στα παιδιά, µε στόχο την 

έγκαιρη ανίχνευση και αντιµετώπιση τυχόν προβλημάτων. 

 Πραγματοποιήθηκαν ομαδικές συναντήσεις με τον παιδίατρο του σταθμού ο οποίος 
παρακολουθεί σε ετήσια βάση κάθε μήνα  τα παιδιά των παιδικών σταθμών. 

 Πραγματοποιήθηκαν  ομαδικές συναντήσεις με το παιδαγωγικό προσωπικό και τους γονείς ώστε 
να είναι ενημερωμένοι για την λειτουργία των σταθμών και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

 

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ  

 Γιορτή τη 28ης Οκτωβρίου σε όλους τους Παιδικούς Σταθµούς. 

 Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις στους χώρους των Παιδικών Σταθµών µε τη συµµετοχή     

γονέων αλλά και σε εκδηλώσεις του δήμου. 

 Αποκριάτικες εκδηλώσεις στους Παιδικούς Σταθµούς µε την συµµετοχή κλόουν µε κέφι χορό 

και διασκέδαση. 

 Γιορτή τη 25ης Μαρτίου σε όλους τους Παιδικούς Σταθµούς.  

 Αποχαιρετιστήριες εκδηλώσεις  με τη λήξη της χρονιάς στους χώρους των Παιδικών Σταθµών µε 
τη συµµετοχή γονέων . 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  2019 

Αναλυτικά τα έσοδα και τα έξοδα του Ν.Π. για το 2019 ήταν τα ακόλουθα: 

 

E Σ Ο Δ Α 

1 Έσοδα από τόκους καταθέσεων 5.989,73€ 

2 Έσοδα από τακτική επιχορήγηση Δήμου 250.000,00€ 

3 Έσοδα από ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών 1.950.000,000€ 

4  Έσοδα από Έκτακτη επιχορήγηση Δήμου Σερρών  116.362,40€ 

5 

 Έσοδα από Επιχορήγηση ΕΕΤΑΑ για τη δράση 

"Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής 

ζωής" 511.956,02€ 

6 

Επιχορήγηση από εθνικούς πόρους - Υπουργείου 

Εργασίας 27.280,62€ 

8 

 Έσοδα από Επιχορήγηση υλοποίησης προγράμματος 

"Βοήθεια στο σπίτι" 80.334,74€ 

9 Έσοδα Υπερ Τρίτων ανταποδοτικά 

 

1.042.514,35€ 

10 Τροφεία Π.Σ 103.515,30€ 
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11 Λοιπά έσοδα 

 

43.788,44€ 

 

12 ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΧΡΗΣΗΣ 2018 508.464,48€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 4.640.206,08€ 

 

ΕΞΟΔΑ 

Κωδικός 
Λογαριασμού 

Περιγραφή Πληρωθέντα 

.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.319.878,73 € 

.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 58.039,87 € 

.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 265.278,01 € 

.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 16.960,52 € 

.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 121.385,98 € 

.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 213.660,28 € 

.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 
106.665,85 € 

.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 187.780,35 € 

.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 1.046.544,26 € 

.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ 

ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ 

ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 

0,00 € 

.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 

ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

0,00 € 

  ΣΥΝΟΛΟ 4.336.193,85 

 

Χρηματικό υπόλοιπο τρέχουσας χρήσης: 304.012,23 €    
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Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο   Δ Ε Κ Α Τ Ο   ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

1. Κ Ε Δ Η Σ 

        

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών (Κ.Ε.ΔΗ.Σ.) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου 

(Ν.Π.Ι.Δ.), η οποία διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 254 έως 264 του Ν. 3463/2006 και προέρχεται 
από τη συγχώνευση με απορρόφηση των κοινωφελών επιχειρήσεων  με την  επωνυμία: 1) Κοινωφελής 
Επιχείρηση Κοινωνικής Ανάπτυξης Σερρών (Κ.Ε.Κ.Α.Σ.), 2) Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού 

Αθλητισμού Σερρών (Κ.Ε.Π.Α.Σ.), 3) Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Σκουτάρεως 
(ΔΗ.Κ.Ε.Σ.), 4) Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Καπετάν Μητρουσίου, 5) Δημοτική 

Κοινωφελής Επιχείρηση Λευκώνα (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) στην επίσης κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία 

Κοινωφελής Επιχείρηση Επαγγελματικής Κατάρτισης - Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Σερρών 
(Κ.Ε.Ε.Κ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 3852/2010. Η επιχείρηση έχει το 

χαρακτήρα της κοινωφελούς του άρθρου 254 παρ. 1 του Δ.Κ.Κ. 

Τα τμήματα της ΚΕΔΗΣ υλοποίησαν πολλαπλές δράσεις, που αφορούν τόσο την λειτουργία του 

Εικαστικού Εργαστηρίου «ΑΡΤΙΟ», την Σχολή Χορού, τη Φιλαρμονική και την Παιδική Χορωδία, τις 
δομές «Βοήθεια στο Σπίτι», «ΚΔΑΠ» και «ΚΔΑΠ ΜΕΑ» όσο και την συνδιοργάνωση με τις Δημοτικές 
και Τοπικές Κοινότητες του διευρυμένου Δήμου Σερρών αλλά και άλλους φορείς πολλαπλών 

εκδηλώσεων. 

Πιο συγκεκριμένα: 

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΑΡΤΙΟ» 

Το Εικαστικό Εργαστήριο ΑΡΤΙΟ συνεχίζει την μακρόχρονη και επιτυχημένη παράδοση του Δήμου 

Σερρών στην ποιοτική παροχή εικαστικής παιδείας, μέσω της λειτουργίας εργαστηρίων παιδικής 
δημιουργίας και έκφρασης. Ανελλιπώς από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 μέχρι σήμερα το παιδικό 

εργαστήριο του δήμου Σερρών, είτε ως «Εργαστήρι Ουμβέρτος Αργυρός» είτε ως «ΑΡΤΙΟ», αποτελεί 
μία από τις ουσιαστικότερες θεσμικές παρεμβάσεις στον τομέα της παιδείας και του πολιτισμού.  

Το γεγονός ότι συμπεριλήφθηκε στο παρελθόν στο Δίκτυο Εικαστικών Εργαστηρίων του Υπουργείου 

Πολιτισμού, αλλά και ότι καταξιώθηκε στη συνείδηση των Σερραίων πολιτών για την ποιοτική του 

λειτουργία και προσφορά, δείχνει την καταξίωσή του και την αναγκαιότητα για την συνέχεια της 
λειτουργίας του. Η εμπειρία όλων αυτών των χρόνων οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η προσπάθεια για τη 

διατήρηση και συνεχή αναβάθμιση του Εργαστηρίου θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για κάθε 
δημοτική αρχή.  

 

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΑΡΤΙΟ 

 Συνολικός αριθμός μαθητών: 216 

 Συνολικός αριθμός τμημάτων: 15 

Τμήματα αναλυτικά:   4 προσχολικής 

3 Α και Β δημοτικού, ζωγραφικής και μικτών τεχνικών 

2 Γ και Δ δημοτικού, ζωγραφικής και μικτών τεχνικών 

1 Ε και ΣΤ δημοτικού, ζωγραφικής και μικτών τεχνικών 
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1 εφήβων, ζωγραφικής και ελεύθερου σχεδίου 

1 ενηλίκων, ζωγραφικής 

1 Β, Γ και Δ δημοτικού, κεραμικής 

1 Ε και ΣΤ δημοτικού, κεραμικής 

1 ενηλίκων, κεραμικής 

 

Συνεργασίες και δράσεις 

1. Συγκρότηση τετραμελούς επιτροπής αξιολόγησης των έργων των παιδιών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από Ελλάδα  και Κύπρο (περίπου 600 έργα), στο πλαίσιο του 

διαγωνισμού του 5
ου

 Πανελλήνιου Εκπαιδευτικού Προγράμματος «Κύπρος, Ελλάδα, Ομογένεια: 

Εκπαιδευτικές Γέφυρες» της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. Το πρόγραμμα 

υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Κυρίου Νίκου 

Αναστασιάδη. 

2. Σχεδιασμός και υλοποίηση της δράσης «Η Τέχνη του Δρόμου» σε συνεργασία με το Κ.Δ.Α.Π. 

Σκουτάρεως. Η δράση περιελάμβανε την δημιουργία ενός εικαστικού έργου Γκράφιτι σε τοίχο του 

κτιρίου του ΚΔΑΠ Σκουτάρεως. 

3. Συμμετοχή στην πανελλήνια  οικολογική δράση «Let’s Do It», σε συνεργασία με το ΚΔΑΠ 

Σκουτάρεως. Κατά την διάρκεια της δράσης τα παιδιά κατασκευάσανε ομαδικά  έναν μεγάλο δράκο 

με ανακυκλώσιμα υλικά. 

4.  Συμμετοχή στην δράση των ΚΔΑΠ της ΚΕΔΗΣ «Καλοκαιρινή Γιορτή-Πάμε Πλατεία». Κατά την 

διάρκεια της δράσης, τα παιδιά ζωγράφισαν παγκάκια στην Πλατεία Ελευθερίας. 

5. Εβδομαδιαία εκδήλωση προβολής του ΑΡΤΙΟ στην αυλή του κτιρίου. Οι μαθητές συμμετέχουν σε 
υπαίθρια εργαστήρια και προσκαλούν γονείς και φίλους να ζωγραφίσουν όλοι μαζί και να 

γνωρίσουν το ΑΡΤΙΟ. 

6. Κατασκευή σκηνικών για τη ετήσια εκδήλωση της Σχολής Μπαλέτου της ΚΕΔΗΣ, που 

πραγματοποιήθηκε στην κεντρική σκηνή του ΔΗΠΕΘΕ. 

7. Συντήρηση ψηφιακού αρχείου με φωτογραφίες έργων των τμημάτων του ΑΡΤΙΟ. 

8. Συντήρηση και προβολή της σελίδας facebook και του blogspot του ΑΡΤΙΟ. Δημοσιεύσεις έργων 

από τα τμήματα του ΑΡΤΙΟ. 

 

Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τμήματος προσχολικής. Εκπαιδευτικές ενότητες: 

 Γνωρίζοντας το σημείο. 

 Ο περίπατος της γραμμής. 

 Γραμμές και σχήματα σε σύνθεση τοπίου. Παρατήρηση και εργασία. 

 Τα σχήματα στην σύνθεση. 

 Τεχνική κολάζ. 

 Το ταξίδι του σημείου και της γραμμής. Μελέτη του έργου των Klee και Miro. 

 Χρήση υλικών. 

 Το ταξίδι των χρωμάτων. Χρώμα και αισθήσεις. «Το Παραμύθι με τα Χρώματα» του 

Κυριτσόπουλου.  

 Ο χορός των χρωμάτων. 

 Όταν οι νότες απέκτησαν χρώματα. Μελέτη του έργου του Kadinsky. 
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 Γραμμική ιστορία της τέχνης. Υποενότητες: 

o Προϊστορία (ζωγραφική με φυτικές βαφές). 

o Μεσοποταμία  (τοπίο, προοπτική).  

o Αίγυπτος (τοπίο, πορτραίτο, περίγραμμα, μοτίβο). 

o Αρχαία Ελλάδα (ειδώλια, αγγεία). 

o Μεσαίωνας (κάστρα). 

o Αναγέννηση (προοπτική, χρώμα). 

o Αμερική (τοτέμ, μοτίβο, πολιτισμός ινδιάνων). 

o Σύγχρονη Τέχνη (κινήματα, καλλιτέχνες). 

 Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τμημάτων ζωγραφικής και μικτών τεχνικών Α και Β 

δημοτικού. Εκπαιδευτικές ενότητες:  
1. Χρώμα-σχήμα-ασκήσεις. 

2. Θεωρία των χρωμάτων-ασκήσεις. 

3. Σχήμα-χρώμα-περίγραμμα-ασκήσεις 

4. Το παράδειγμα του Σερά. 

5. Βασικά και συμπληρωματικά χρώματα-ασκήσεις. 

6. Το εργαστήριο ενός ζωγράφου. 

7. Τρισδιάστατες κατασκευές με τα παλιά μας παιχνίδια. 

8. Το πορτραίτο του Γκωγκέν από τον Hocney. 

9. Η ιστορία του κολάζ-ομαδικές εργασίες. 

10. Η ιστορία της μάσκας-κατασκευές. 

11. Εισαγωγή στην προοπτική τοπίου-παραδείγματα καλλιτεχνών. 

12. Εισαγωγή στις έννοιες επίπεδα, βάθος και σύνθεση-ασκήσεις. 

13. Πουαντιγισμός, το παράδειγμα του Van Gogh-άσκηση. 

14. Ελεύθερο θέμα. Ζωγραφίζουμε απλές καθημερινές σκηνές. 

 Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τμημάτων ζωγραφικής και μικτών τεχνικών Γ και Δ 

δημοτικού. Εκπαιδευτικές ενότητες:  

 Χρωματικές ασκήσεις. 

 Τοπίο-χρώμα-σχήμα. 

 Διαχείριση θερμών και ψυχρών χρωμάτων. 

 Ονειρικά ζώα. 

 Διαχείριση επιπέδων και χρωματικών τόνων. 

 Μελέτη του έργου του Johannes Wermeer-χρωματικές ασκήσεις. 

 Σύνθεση και χρώμα από παρατήρηση. 

 Βασικά/συμπληρωματικά χρώματα και γεωμετρία στο έργο του Henry Matisse “Winbor”. 

 Ο κυβισμός του Πικάσο-ασκήσεις. 

 Προοπτική και σχέδιο-ασκήσεις. 

 Το πορτραίτο στο έργο των Frida Kahlo και Monet. 

 Τρισδιάστατες κατασκευές. 

 Μονοχρωματισμοί και η έννοια της αντίθεσης. 

 Η τέχνη της σύνθεσης στο έργο ξένων καλλιτεχνών. 
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 Έλληνες ζωγράφοι και το έργο τους. Υποενότητες:  

o Τσαρούχης  

o Μόραλης  

o Μυταράς 

o Ακριθάκης 

o Γαΐτης  

o Γκίζης 

o Λύτρας 

 Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τμημάτων ζωγραφικής και μικτών τεχνικών Ε και ΣΤ 

δημοτικού. Εκπαιδευτικές ενότητες:  
1. Σύνθεση ελεύθερων επιπέδων. 

2. Επεξεργασία των χρωμάτων. 

3. Η έννοια της απόχρωσης. 

4. Σχεδιασμός φιγούρας με τίτλο «Το Όνειρο». 

5. Τεχνικές ανάλυσης όγκων και προοπτικής. 

6. Η έννοια της νεκρής φύσης. Το παράδειγμα του Matisse. Σύνθεση με φρούτα. 

7. Το αστικό τοπίο στο έργο του Pierro Della Francesca. Μελέτη του “Ideal City”. 

8. Οι έννοιες κίνηση, διάθεση και ψυχρό περιβάλλον στις μπαλαρίνες του Degas. 

9. Τέχνη-Ιστορικός χρόνος-Πολιτισμός. Συζήτηση και ασκήσεις. 

10. Η Arte Povera του Κουνέλη. 

11. Σχέδια, γλυπτά και κατασκευές τoυ Jean Dubuffet. 

12. Η ιστορία του κόμικς. Εικόνα και αφήγηση. Ασκήσεις. 

13. Έννοιες και κινήματα από την ιστορία της τέχνης. Υποενότητες:  

1. Εισαγωγή στην έννοια του Ρεαλισμού. Εργασία. 

2. Εισαγωγή στην έννοια του Εξπρεσιονισμού. Εργασία. 

3. Εισαγωγή στην έννοια της Αφαίρεσης. Εργασία. 

4. Εισαγωγή στην έννοια της Ποπ Αρτ. Εργασία. 

5. Εισαγωγή στην έννοια του Ρεαλισμού. Εργασία. 

 Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τμήματος ζωγραφικής και ελεύθερου σχεδίου εφήβων. 
Εκπαιδευτικές ενότητες:  

 Σχέδιο και σύνθεση. Ασκήσεις με κάρβουνο. 

 Σχέδιο μοντέλου. Ασκήσεις. 

 Σχέδιο προτομής. Ασκήσεις. 

 Σχέδιο τοπίου. Ασκήσεις. 

 Διαχείριση ψυχρών και θερμών χρωμάτων στην σύνθεση. 

 Πόζα μοντέλου. Ασκήσεις. 

 Σύνθεση από παρατήρηση. Ασκήσεις. 

 Γραμμή και όγκος. 

  Αναφορά σε καλλιτέχνες και στο έργο τους. Υποενότητες (ενδεικτικά): 

 Cezanne 

 Hockney 

 Da Vinci 

 Magritte 
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 Αναφορά στα κυριότερα κινήματα στην ιστορία της τέχνης.  

 

 Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τμήματος ζωγραφικής ενηλίκων. Εκπαιδευτικές 
ενότητες:  

1. Βασικές αρχές σχεδίου. 

2. Ελεύθερο σχέδιο. 

3. Θεωρία των χρωμάτων. 

4. Η τεχνική της ελαιογραφίας. 

5. Ζωγραφική με ακρυλικά χρώματα. 

6. Επιλογή ελεύθερων θεμάτων. Οι μαθητές επιλέγουν και δημιουργούν έργα της 

αρεσκείας τους, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτή. 

7. Αναφορά σε κορυφαίους καλλιτέχνες και στο έργο τους.  

8. Αναφορά στα κυριότερα κινήματα στην ιστορία της τέχνης.  

 Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τμήματος κεραμικής Β, Γ και Δ δημοτικού. 

Εκπαιδευτικές ενότητες:  

 Η ιστορία της κεραμικής. Εργασία. 

 Η σωστή και ασφαλής χρήση των εργαλείων.  

 Ο μύθος του Προμηθέα. Εργασία. 

 Το εργαστήριο του αγγειοπλάστη στην αρχαία Ελλάδα. Εργασία. 

 Αρχαίο αγγείο και ιστορική καταγραφή. Το αγγείο στις αρχαιολογικές ανασκαφές. 

Εργασία. 

 Διαδικασία κατασκευής ενός αγγείου. Εργασία. 

 Η διακόσμηση ενός αγγείου. Διάφορες τεχνικές. Εργασία. 

 Το καμίνιασμα. Θεωρητική προσέγγιση. 

 Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τμήματος κεραμικής Ε και ΣΤ δημοτικού. 

Εκπαιδευτικές ενότητες:  
 Κυκλαδικά ειδώλια. Μεταφορά στην σύγχρονη εποχή. Εργασία. 

 Η σωστή και ασφαλής χρήση των εργαλείων.  

 Ο πηλός στο έργο των Τζιακομέτι, Μουρ και Πικάσο. Εργασία. 

 Τεχνική της προσθετικής μεθόδου κατασκευής. Εργασία.  

 Τεχνική της συνθετικής μεθόδου κατασκευής. Εργασία.  

 Τεχνική της μεθόδου κατασκευής με κορδόνι. Εργασία. 

 Τεχνική της μεθόδου κατασκευής με επίπεδα φύλλα. Εργασία. 

 Τεχνικές διακόσμησης στην κεραμική. Εργασία. 

 Τεχνικές χρωμάτων στην κεραμική. Εργασία. 

 Η έννοια της φόρμας. Παρατήρηση της φόρμας των αρχαίων αγγείων. Εργασία.  

 Σύγκριση αρχαίων αγγείων και του έργου του σύγχρονου καλλιτέχνη Hans Cooper. 

Εργασία. 

 Αναλυτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα τμήματος κεραμικής Ε και ΣΤ δημοτικού. 

Εκπαιδευτικές ενότητες:  
 Η ιστορία της κεραμικής τέχνης από την αρχαιότητα έως σήμερα. 

 Τύποι αργίλου. Ιδιότητες αργίλου. 

 Προετοιμασία του πηλού-ζύμωμα. 

 Η σωστή και ασφαλής χρήση εργαλείων, μηχανημάτων και πρώτων υλών κεραμικής. 

Μέτρα προστασίας. 

 Τεχνικές και μέθοδοι κατασκευής κεραμικών έργων. Υποενότητες: 

1. Κατασκευή στο χέρι. Κουτί με καπάκι. 
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2. Κατασκευή σκαφτού μπολ με χρήση μικροεργαλείων. 

3. Κατασκευή μπολ με την μέθοδο του τσιμπητού. 

4. Κατασκευή κυλινδρικού δοχείου με την μέθοδο του κορδονιού. 

5. Κατασκευή αντικειμένου με λωρίδες. 

 Τεχνικές διακόσμησης. 

 Το ψήσιμο στην κεραμική. Τεχνικές καμινιάσματος. Μπισκουί και δεύτερο ψήσιμο. 

 Η εφυάλωση στην κεραμική. Βασικές αρχές παρασκευής και εφαρμογής υαλώματος. 

 Χρωματισμός υαλώματος. Χρωστικές ουσίες.  

 Παρασκευή και εφαρμογή μπαντανά. 

 Τεχνικές και συνδυασμοί χρωμάτων. 

 Ο ηλεκτρικός τροχός και η χρήση του στην κεραμική. Βασικές αρχές κατασκευής 

αγγείων με την χρήση του τροχού. 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ 

To 2019 λειτούργησαν τμήματα γυμναστικής για ενηλίκους, και πιο συγκεκριμένα τμήματα αεροβικής, 
σουηδικής γυμναστικής, πιλάτες, easy Aero, Body Power Bars, Zumba, Tabata Pro, Tabata buttocks, 

Brazilian Buttocks. 

Ο αριθμός των επιμορφωμένων ενηλίκων ανέρχονταν στους 160 

 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΧΟΡΟΥ 

Τα τμήματα χορού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ συνέχισαν την μακρόχρονη και επιτυχημένη πορεία τους και παρείχαν 

ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες σε παιδιά κι εφήβους.  Λειτούργησαν τμήματα χορού για παιδιά 

κι εφήβους και πιο συγκεκριμένα τμήματα μοντέρνου χορού, κλασσικού χορού και μπαλέτου. Ο αριθμός 
των παιδιών ανερχόταν στα 128 άτομα. Τα τμήματα χορού της ΚΕΔΗΣ παρουσίασαν τη δουλειά τους 
στα ΑΣΤΕΡΙΑ του Δήμου Σερρών σε ειδική μουσικοχορευτική εκδήλωση με τίτλο ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ 

τον Ιούνιο, καθώς επίσης και στο κεντρικό stage της «Πολιτείας των Ευχών» τα Χριστούγεννα. Τα 

τμήματα χορού συμμετείχαν και στις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια ημέρα χορού καθώς και στην 

ετήσια Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση ΝΟΤΕΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ της Φιλαρμονικής και του Μουσικού 

Φυτωρίου της ΚΕΔΗΣ στα ΑΣΤΕΡΙΑ. 

 

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ - ΧΟΡΩΔΙΑ 

Τα Μουσικά Σύνολα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Σερρών απαρτίζονται από: 

α) την Φιλαρμονική Μπάντα    

                                 (Μπάντα Παρέλασης, Συναυλιακή Μπάντα & Μουσικό Φυτώριο) 

β) την Παιδική-Νεανική Χορωδία 

Τα Μουσικά Σύνολα κάθε χρόνο δίνουν αρκετές εκδηλώσεις/υπηρεσίες, όπως: 

o παρελάσεις 

o μουσικές εκδηλώσεις 

o χριστουγεννιάτικα & πρωτοχρονιάτικα κάλαντα 

o υπηρεσίες για την Μεγάλη Παρασκευή 

o υποδοχή ιερών εικόνων & λειψάνων 

o και κυρίως αρκετές λιτανείες εικόνων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Σερρών. 
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Λιτανείες εικόνων το 2019 έγιναν στα παρακάτω μέρη: Σκούταρι, Βαμβακούσσα, Πεπονιά, Κουβούκλιο, 

Κάτω Καμήλα, Κουμαριά, Προβατάς, Μονόβρυση, Σκοτούσα, Ορεινή, Μητρούσι, Οινούσα, Χριστός 
και φυσικά στην πόλη των Σερρών. 

Εκτός των θρησκευτικών υπηρεσιών, παρατίθενται χρονολογικά κάποιες από τις σημαντικότερες 
μουσικές εκδηλώσεις: 

 Παρέλαση της 25
ης

 Μαρτίου στις Σέρρες 

 Παρέλαση της 29
ης

 Ιουνίου στις Σέρρες 

 Παρέλαση της 28
ης

 Οκτωβρίου, σε Σκούταρι & Σέρρες 

 Συμμετοχή της Φιλαρμονικής & της Χορωδίας στην τελετή ανάμματος του χριστουγεννιάτικου 

δέντρου της «Πολιτείας των Ευχών» 

 Μεγάλη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με τίτλο «Νότες Χριστουγέννων» στην αίθουσα των 

Αστεριών. Συμμετείχαν η Φιλαρμονική Μπάντα, η Δημοτική Χορωδία & τα Χορευτικά Σύνολα της 
ΚΕΔΗΣ 

 Εκδήλωση της Παιδικής-Νεανικής Χορωδίας στο πρόγραμμα της Πολιτείας των Ευχών». 

 

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» 

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» υλοποιείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης. Το πρόγραμμα στελεχώνεται από ειδική επιστημονική ομάδα τουλάχιστον τριών 

ατόμων. Συγκεκριμένα, απασχολεί Κοινωνικούς Λειτουργούς, Νοσηλεύτριες και  Οικογενειακές 
Βοηθούς.                

Σκοπός της λειτουργίας του είναι: 

Η ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των έμμεσα ωφελουμένων ατόμων 

(εφεξής «ωφελούμενοι») στην εργασία μέσω της ενίσχυσης τους, με την παροχή φροντίδας σε 
ηλικιωμένα και λοιπά άτομα της οικογένειάς τους μη δυνάμενα να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (εφεξής 
«εξυπηρετούμενοι»). Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ουσιαστική διευκόλυνση των ωφελούμενων 

ατόμων ως προς την ενσωμάτωσή τους στο ενεργό εργασιακά ανθρώπινο δυναμικό, συμβάλλοντας στην 

ανάπτυξη της οικονομίας σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών. 

Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των εξυπηρετούμενων ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών, καθώς και 
μη ηλικιωμένων (ΑΜΕΑ, κλπ) που χρήζουν υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και ιατρικών ή και 
νοσηλευτικών υπηρεσιών ή και κατ’ οίκον βοήθειας, με στόχο την  παραμονή τους στο οικείο φυσικό 

και κοινωνικό περιβάλλον, τη διατήρηση της συνοχής της οικογένειάς τους, την αποφυγή χρήσης 
ιδρυματικής φροντίδας και καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και την εξασφάλιση 

αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης. 

Η παροχή οργανωμένης και συστηματικής κοινωνικής φροντίδας για την αξιοπρεπή διαβίωση των 

ηλικιωμένων και των ατόμων με αναπηρίες, με προτεραιότητα σ’ αυτούς  που: α) δεν 

αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, β) χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, γ) διαβιούν μοναχικά, δ) δεν έχουν 

επαρκείς πόρους ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους και να διατηρηθούν οι ίδιοι και οι οικογένειες 
τους στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον.  

 

Οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν στη διάρκεια του προγράμματος το 2019 ήταν: 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

 Ψυχολογική υποστήριξη 

 Συμβουλευτική οικογένειας 

 Θέματα Πρόνοιας  
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1. διαμεσολάβηση για έκδοση επιδομάτων ή αναπηρικό πάσο 

2.  θεώρηση βιβλιαρίων υγείας 

3. διαμεσολάβηση για μείωση των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος   και νερού 

4. Εξασφάλιση διαμονής και σίτισης 

 Διαμεσολάβηση και διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων 

 Διαμεσολάβηση και διεκπεραίωση για εισαγωγή σε νοσηλευτικά  ιδρύματα και οίκους ευγηρίας. 

 Συνεργασία με ιατρικούς και κοινωνικούς φορείς και υπηρεσίες 

 Παραπομπή περιπτώσεων 

 Λήψη κοινωνικού ιστορικού 

 Διατήρηση αρχείου 

 Διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών και σύνταξη κοινωνικών εκθέσεων κατόπιν εισαγγελικής 
παραγγελίας 

 Διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών και σύνταξη κοινωνικών εκθέσεων για εισαγωγή σε Κλινικές 
Χρόνιων Παθήσεων 

 Συνεργασία με τη «Κοινωνική Κουζίνα» του Δήμου Σερρών, διεξάγοντας κοινωνικές έρευνες και 
συντάσσοντας κοινωνικές εκθέσεις για τη δωρεάν παροχή γευμάτων σε απόρους 

 Συνεργασία με το πρόγραμμα «Κοινωνική φροντίδα» του Δήμου Σερρών για τη παροχή και 
εγκατάσταση συσκευών τηλεϊατρικής (κουμπί πτώσης/πανικού, συσκευή εντοπισμού, ηλεκτρονικό 

πιεσόμετρο)  

 Συμμετοχή και διεκπεραίωση ενεργειών για την υλοποίηση του προγράμματος «Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για 

τους Απόρους (ΤΕΒΑ)». Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 9 διανομές κατά τη διάρκεια του έτους σε 
1963 ωφελούμενους. Δόθηκαν Ξηρά Προϊόντα: 2779, ΒΥΣ (Απορρυπαντικά): 1963, Βρεφικά – 

Ξηρά Προϊόντα: 78, Βρεφικά - ΒΥΣ: 39, Νωπά Προϊόντα: 2915 kg, Φρούτα: 5.830 kg 

 Συνεργασία με τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Υγείας, Παιδείας και Πολιτισμού για τη διανομή 

δωροεπιταγών σε ευπαθείς οικογένειες για τις γιορτινές μέρες του Πάσχα και Χριστουγέννων. 

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

 Θεραπευτικές παρεμβάσεις (ενεσοθεραπεία, μέτρηση σακχάρου, μέτρηση Α.Π, συνταγογράφηση 

φαρμάκων, αγορά και παράδοση φαρμάκων, κλείσιμο ιατρικών ραντεβού) 

 Συνεργασία με  ιατρικούς φορείς 

 Αγωγή υγείας 

 Συνοδεία 

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

 Καθαριότητα κατοικίας  

 Εξωτερικές εργασίες (εξόφληση λογαριασμών, ψώνια, αγορά φαρμάκων) 

 Μαγείρεμα 

 Διαφύλαξη ατομικής υγιεινής 
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Συνολικά εξυπηρετούνται σε τακτική βάση πάνω από 574 άτομα σε όλον τον καλλικρατικό Δήμο 

Σερρών. 

                                                                                

ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΚΔΑΠ ΜΕΑ). 

Το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής- ΚΔΑΠ ΜΕΑ» υλοποιείται από 

την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014−2020. 

Αποτελεί μονάδα δημιουργικής απασχόλησης εφήβων με αναπηρίες και ατόμων με νοητική στέρηση και 
κινητική αναπηρία. 

Οι σκοποί του κέντρου εκτός από την δημιουργική απασχόληση των παιδιών είναι και η κοινωνική 

ένταξη αλλά και η στήριξη της οικογένειάς τους σε συνδυασμό με την βελτίωση της ποιότητας ζωής 
τους. Οι δραστηριότητες του κέντρου αφορούν την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, την ασφαλή 

απασχόληση με σκοπό την ανάδειξη της ομαδικής δραστηριότητας και των ατομικών δεξιοτήτων. 

Η δυναμικότητα του κέντρου μπορεί να φτάσει τα 50 παιδιά σε 2 οκτάωρες βάρδιες. Το προσωπικό του 

κέντρου περιλαμβάνει κοινωνικό λειτουργό, κοινωνικούς φροντιστές, διακοσμήτρια, βοηθητικό 

προσωπικό, οδηγούς, γυμνάστρια και φυσικοθεραπεύτρια. 

Ο αριθμός των παιδιών που απασχολήθηκαν στο κέντρο κατά το 2019 ήταν 39 παιδιά. Το κέντρο 

λειτουργεί καθημερινά από τις 6:00 έως τις 22:00.  

Τα παιδιά απασχολούνται με διάφορες δραστηριότητες στα τμήματα φυσικοθεραπείας, γυμναστικής και 
διακοσμητικής. Τα παιδιά μεταφέρονται καθημερινά από τα σπίτια τους στο Κέντρο και αντίστροφα με 
το Ειδικό Λεωφορείο και άλλα δύο αυτοκίνητα. 

Ο κοινωνικός λειτουργός παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικού και υποστηρικτικού χαρακτήρα και έχει 
συχνή επικοινωνία και άμεση επαφή με τους γονείς των παιδιών. 

Η φυσικοθεραπεύτρια εκτελεί προγράμματα συντήρησης, αποκατάστασης και κινησιοθεραπείας στις 
περιπτώσεις σπαστικής τετραπληγίας, καθώς επίσης και προγράμματα αποκατάστασης βάδισης στα 

άτομα που αντιμετωπίζουν κάποια κινητικά προβλήματα. 

Οι επιλογές στο τμήμα διακόσμησης είναι ποικίλες, με ζωγραφική, χειροτεχνίες, πάζλ, κολάζ, 
κατασκευές από κάνσον (Mobile) και ψηφιδωτά. Με την βοήθεια της διακοσμήτριας τα παιδιά 

κατασκευάζουν χριστουγεννιάτικες κάρτες, κεριά, λαμπάδες και μπομπονιέρες, τα οποία πωλούνται σε 
χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά bazaar, εκδηλώσεις και σχολεία. Τα έσοδα από τις παραπάνω 

πωλήσεις χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, που 

χαροποιούν ιδιαίτερα τα παιδιά. 

Το 2016 η δομή μετεστεγάστηκε σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 450τμ στο Αθλητικό Πάρκο της πόλης 
των Σερρών (στο χώρο όπου λειτουργούσε στο παρελθόν το ΚΕΚ του Δήμου Σερρών).  

Το ΚΔΑΠ ΜΕΑ της ΚΕΔΗΣ συμμετείχε σε πολλές εκδηλώσεις το 2019, όπως στην Παγκόσμια ημέρα 

χορού, στο 3ο Φεστιβάλ ΚΔΑΠ ΜΕΑ του Δήμου Νεάπολης Συκεών, στις εκδηλώσεις των ΦΩΤΕΙΝΩΝ 

ΗΜΕΡΩΝ του Δήμου Σερρών καθώς και σε όλες τις δράσεις των ΚΔΑΠ της ΚΕΔΗΣ 

 

ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ (ΚΔΑΠ) 

 

Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) είναι δομές παροχής φροντίδας και 
φιλοξενίας, ώστε να διευκολυνθούν οι μητέρες να εναρμονίσουν τους απαιτητικούς και αντικρουόμενους 
ρόλους τους μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Στοχεύουν στην αύξηση της 
απασχολησιμότητας και της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην εργασία, μέσω της παροχής 
θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας των τέκνων τους από τα ΚΔΑΠ. Απασχολούν παιδιά από την ηλικία 

εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση έως 12 ετών και παιδιά με ελαφράς μορφής κινητικά ή 

αισθητηριακά προβλήματα. Οι δομές στελεχώνονται από ειδική εκπαιδευτικό προσωπικό. 
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Το πρόγραμμα «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής- ΚΔΑΠ» υλοποιείται από την 

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης και εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014−2020 

 Η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. λειτούργησε το 2019 εννέα δομές ΚΔΑΠ. Πιο συγκεκριμένα: 

 

1) ΚΔΑΠ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 

Η δομή έχει δυναμικότητα 140 παιδιών σε δύο βάρδιες από τις 13:30 έως τις 21:30 και το κέντρο 

στεγάζεται στο Γυμνάσιο της Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως.  Στο Κ.Δ.Α.Π. Σκουτάρεως το 2019 

ήταν εγκεκριμένα 114 παιδιά και καθημερινά απασχολούνται 70-80 παιδιά καθώς και παιδιά που δεν 

μπόρεσαν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αλλά παρ’ όλα αυτά εξυπηρετούνται στο Κέντρο. Το ΚΔΑΠ 

στελεχώνεται με γυμνάστρια, μουσικολόγο, βοηθητικό προσωπικό, μουσικό, εκπαιδευτή σκάκι, 
δασκάλα, θεατρολόγο, εικαστικό. 

Οι δραστηριότητες με τις οποίες απασχολούνται τα παιδιά είναι:  

 Μουσικοκινητική 

 Ομαδικές δράσεις 

 Γυμναστική-Αθλοπαιδιές 

 Μοντέρνος χορός 

 Μουσική 

 Εικαστικά-κατασκευές 

 Κουκλοθέατρο 

 Θεατρικό παιχνίδι 

 Σκάκι 

 Ζωγραφική   

 Ενισχυτική διδασκαλία 

 Εκμάθηση Η/Υ 

Τα παιδιά του ΚΔΑΠ Σκουτάρεως και οι εκπαιδευτές τους συμμετείχαν στη δράση LET’s DO IT 

GREECE 2019, καθαρίζοντας την κεντρική πλατεία Σκουτάρεως.  

 

2) ΚΔΑΠ ΟΜΟΝΟΙΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 

Η δομή έχει δυναμικότητα 50 παιδιών σε δύο βάρδιες από τις 13:30 έως τις 21:30 και το κέντρο 

βρίσκεται στην Πλατεία Ομονοίας.  Το 2019 είχε εγκεκριμένα 50 παιδιά.  Το ΚΔΑΠ στελεχώνεται με 
νηπιαγωγό, γυμνάστρια, μουσικό, βοηθητικό προσωπικό, εκπαιδευτή σκάκι, δασκάλα. Οι 
δραστηριότητες του ΚΔΑΠ Ομόνοιας είναι: ζωγραφική, κατασκευές, ώρα παραμυθιού, θέατρο σκιών, 

σκάκι, χειροτεχνίες, εκμάθηση Η/Υ, μουσική, μουσικοκινητική και ενισχυτική διδασκαλία. 

 

3) ΚΔΑΠ ΣΦΑΓΕΙΩΝ – ΣΕΡΡΕΣ 

Η δομή έχει δυναμικότητα 40 παιδιών σε δύο βάρδιες από τις 13:30 έως τις 21:30 και το κέντρο 

βρίσκεται στο χώρο των Εργατικών Κατοικιών Σφαγείων.  Το ΚΔΑΠ στελεχώνεται με νηπιαγωγό, 

μουσικό, γυμνάστρια, βοηθητικό προσωπικό, μουσικό, εκπαιδευτή σκάκι. Το 2019 είχε εγκεκριμένα 40 

παιδιά. Οι δραστηριότητες του ΚΔΑΠ Σφαγείων είναι: ζωγραφική, κατασκευές, ώρα παραμυθιού, 

θέατρο σκιών, χειροτεχνίες, εκμάθηση Η/Υ, μουσική, σκάκι. 
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4) ΚΔΑΠ ΠΡΟΒΑΤΑ  

Η δομή αυτή ξεκίνησε την λειτουργία της το έτος 2013 και εντάχθηκε στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση 

οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» με δυναμικότητα 40 παιδιών σε μία βάρδια. Το κέντρο 

στεγάζεται στον 1
ο
 όροφο του πρώην Δημαρχείου του Δήμου Καπετάν Μητρούση στον Προβατά 

Σερρών.  

Η δυναμικότητα των παιδιών του κέντρου για την χρονική περίοδο 2013- 2014 ήταν 40 άτομα, ενώ από 

την χρονική περίοδο 2014 – 2015 έχει ανέλθει στα 80 παιδιά με διπλή βάρδια λειτουργίας (40 παιδιά ανά 

βάρδια, Α’ βάρδια: 1:30μ.μ. – 5:30μ.μ., Β’ βάρδια 5:30μ.μ. – 9:30μ.μ.). Το 2019 στη δομή ήταν 

εγκεκριμένα 63 παιδιά και απασχολούνταν φιλόλογος, δασκάλα, μουσικός, θεατρολόγος, γυμνάστρια, 

εκπαιδευτής σκάκι και μια καθαρίστρια. Εξυπηρετήθηκαν επίσης και παιδιά που δεν ήταν εγκεκριμένα 

στο πρόγραμμα. 

Οι δραστηριότητες του κέντρου είναι οι εξής: 

 Παιδική λογοτεχνία 

 Μαθηματικά 

 Πειραματική Φυσική 

 Θεατρική αγωγή 

 Κινηματογράφος  

 Σκάκι 

 Μουσική 

 Γυμναστική 

 

ΚΔΑΠ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕΡΡΩΝ 

 

5) ΚΔΑΠ 8
ου

 Δημοτικού Σχολείου Σερρών 

Η δομή ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέμβριο του 2016, στεγάζεται στο 8
ο
 Δημοτικό Σχολείο 

Σερρών και έχει δυναμικότητα 40 παιδιών σε μία βάρδια από τις 17:00 έως τις 21:00. 

 

6) ΚΔΑΠ 18
ου

 Δημοτικού Σχολείου Σερρών 

Η δομή ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέμβριο του 2016, στεγάζεται στο 18
ο
 Δημοτικό Σχολείο 

Σερρών και έχει δυναμικότητα 40 παιδιών σε μία βάρδια από τις 16:00 έως τις 20:00. 

 

7) ΚΔΑΠ 19
ου

 Δημοτικού Σχολείου Σερρών 

Η δομή ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέμβριο του 2016, στεγάζεται στο 19
ο
 Δημοτικό Σχολείο 

Σερρών και έχει δυναμικότητα 40 παιδιών σε μία βάρδια από τις 17:00 έως τις 21:00. 

 

8) ΚΔΑΠ 2
ου

 Δημοτικού Σχολείου Σερρών 

Η δομή ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέμβριο του 2016, στεγάζεται στο 2
ο
 Δημοτικό Σχολείο 

Σερρών και έχει δυναμικότητα 30 παιδιών σε μία βάρδια από τις 16:00 έως τις 20:00. 
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9) ΚΔΑΠ 20
ου

 Δημοτικού Σχολείου Σερρών 

Η δομή αδειοδοτήθηκε της το Σεπτέμβριο του 2016 και ξεκίνησε τη λειτουργία της το Σεπτέμβριο του 

2017. Στεγάζεται στο 20
ο
 Δημοτικό Σχολείο Σερρών και έχει δυναμικότητα 50 παιδιών σε μία βάρδια 

από τις 17:00 έως τις 21:00. 

 

Στα ΚΔΑΠ των Δημοτικών Σχολείων απασχολούνται εκπαιδευτικό προσωπικό (δασκάλες, γυμναστές, 
μουσικοί, εικαστικός, θεατρολόγος, εκπαιδευτής πληροφορικής)  και καθαρίστριες. 

Ολα τα ΚΔΑΠ συμμετέχουν στις χριστουγεννιάτικες κι αποκριάτικες δράσεις της ΚΕΔΗΣ. Επίσης 
διοργανώνονται τουρνουά σκάκι, εικαστικές και περιβαλλοντικές δράσεις τόσο στην πόλη όσο και σε 
άλλες δημοτικές κοινότητες του Δήμου Σερρών καθ΄ςω και ομιλίες / συναντήσεις ομάδων γονέων με 
ειδικούς επιστήμονες.  

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 

 

Η επιχείρηση πραγματοποίησε το 2019 πλήθος εκδηλώσεων τόσο στην πόλη των Σερρών όσο και στις 
Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Διευρυμένου Δήμου Σερρών, όπως.  

 

 Εορτασμός  της  Τσικνοπέμπτης 

 Εορτασμός  της   Καθαράς   Δευτέρας,  στο  πάρκο  της    Ομόνοιας   με παραδοσιακά  εδέσματα,  

μουσική και χορό για όλους τους Σερραίους 

 Συνδιοργάνωση του καρναβαλιού της Κάτω Καμήλας 

 Συνδιοργάνωση με τοπικούς πολιτιστικούς συλλόγους, τις Δημοτικές Ενότητες και τις Κοινότητες 
του Δήμου Σερρών πολιτιστικών δράσεων στις τοπικές κοινότητες του Δήμου: Γιορτή Ρυζιού στον 

Προβατά, Εορτασμός Αη Γιάννη του  Κλήδονα στο Χριστός και τη Βαμβακούσα, Πανελλήνια 

Παιδική Εφηβική Χορευτική Συνάντηση στην Κάτω Καμήλα, Αναστενάρια στην Αγία Ελένη, 

Εορτασμός Αγίου Πνεύματος στο Σκούταρι, Εκδήλωση Μνήμης υπέρ αναπαύσεως των 21 

εκτελεσθέντων κατοίκων του Λευκώνα από τα Βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής  κλπ  

 Συνδιοργάνωση με Πολιτιστικούς Συλλόγους της πόλης των Σερρών εκδηλώσεων με στόχο την 

ανάδειξη της τοπικής παράδοσης: Καλοκαιρινή Εκδήλωση με τον Λαογραφικό ‘Ομιλο Βλάχων και 
Φίλων “Λαϊλιάς” Ν. Σερρών, “Μουσική και Μουσικοί των Ορεσίβιω  Βλάχων του Νομού Σερρών” 

με το Σύλλογο Βλάχων Ν. Σερρών “Γεωργάκης Ολύμπιος”, 3η Συνδιοργάνωση Θρακικών Εστιών 

Σερρών – Δράμας – Καβάλας με τη Θρακική Εστία Ν. Σερρών 

 Συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Σαρακατσάνων Νομού Σερρών “Ο Κατσαντώνης” θεατρικής 
παράστασης με τίτλο “Κοσμάς ο Αιτωλός” 

 Συνδιοργάνωση με τοπικούς φορείς εκδηλώσεων : Ομιλία με τον κο Χρήστο Γιανναρά με το Σύλλο 

Φίλων – Αποφοίτων 3ου Γυμνασίου – 3ου Λυκείου Σερρών, Συνάντηση Χορωδιών με τον ‘Ομιλο 

“Ορφέα” Σερρών, Εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου με 
τον Εμπορικό Σύλλογο Σερρών, Ομιλία σχετικά με τη Διαλειμματική Νηστεία με το Σύλλογο 

“Θυγατέρες της Πηνελόπης” 

 Συνδιοργάνωση με το 1ο Γενικό Λύκειο Σερρών εκδήλωσης με θέμα : “Ασφάλεια τροφίμων και 
εγγυημένη πρόσβαση σε αυτά. Μύθοι και πραγματικότητες” , με ομιλητή τον Dr Maged Younes 

 Παρουσίαση βιβλίου του κ Τζανακάρη με τίτλο “Σμύρνη 1919-1922” και παράλληλη έκθεση 

φωτογραφίας και εφημερίδων με θέμα την Μικρασιατική Καταστροφή 

 Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού στον πεζόδρομο «Κωνσταντίνος Καραμανλής» σε 
συνεργασία με Πολιτιστικούς συλλόγους της πόλης. Πάνω από 500 χορευτές χόρεψαν στους 
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ρυθμούς της Ελληνικής Παραδοσιακής Μουσικής στέλνοντας το μήνυμα της φιλίας, της 
συνεργασίας, της συμμετοχής, της συμφιλίωσης και της αγάπης για το χορό  

 

 Πολιτιστικό  Καλοκαίρι. Θεατρικές  παραστάσεις και μουσικές  συναυλίες στο Αμφιθέατρο του 

Τ.Ε.Ι. Σερρών αλλά και στο Θερινό θεατράκι στο Κεντρικό Πάρκο του Δήμου Σερρών (η χρήση και 
η διαχείριση του οποίου περιήλθε το 2016 στην ΚΕΔΗΣ) 

 17
η
 Πανελλήνια Χορευτική συνάντηση (5-8/9/2019): Τετραήμερη εκδήλωση μουσικής και 

χορευτικής παράδοσης στο Θερινό Θεατράκι με τη συμμετοχή 14 Πολιτιστικών Συλλόγων απ’ όλη 

την Ελλάδα και 14 Συλλόγους από το Δήμο Σερρών.  

 Πολιτεία των Ευχών χριστουγεννιάτικη δράση στο κέντρο της πόλης αλλά και στο πάρκο  του  

Θερινού  Θεάτρου  με  τη συμμετοχή σερραϊκών – και όχι μόνο – επιχειρήσεων. Για 7η συνεχόμενη 

χρονιά η ΚΕΔΗΣ υλοποίησε την «Πολιτεία των Ευχών» στο Κεντρικό Πάρκο της πόλης των 

Σερρών, στον Πεζόδρομο Κωνσταντίνος Καραμανλής στο κέντρο της πόλης και στην Πλατεία 

Ελευθερίας . Το 2016 προχωρήσαμε στην κατασκευή διακοσμητικών πάνελ που τοποθετήθηκαν στο 

χώρο. Το 2017 προχωρήσαμε στον σχεδιασμό και κατασκευή 3 ιδιόκτητων θεματικών σπιτιών (του 

Santa Clauss, Δραστηριοτήτων και της Σοκολάτας) καθώς και διακοσμητικών στοιχείων / φωτισμού 

στο χώρο. Το 2018 ενισχύσαμε τον εξοπλισμό των θεματικών σπιτιών καθώς και τον φωτισμό του 

περιβάλλοντα χώρου (με αγγέλους φωτιζόμενους, αστέρια, μπάλες, ζωάκια κλπ). Το 2019 

ενισχύσαμε τον χριστουγεννιάτικο εξοπλισμό και προμηθευτήκαμε μικρούς ξύλινους οικίσκους, οι 
οποίοι τοποθετήθηκαν στον κεντρικό πεζόδρομο για τη στέγαση των δράσεων των κοινωνικών 

φορέων και της ΚΕΔΗΣ. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια στο Κεντρικό Πάρκο της Πόλης 
λειτούργησε ψυχαγωγικό πάρκο με παιχνίδια Ψυχαγωγικά (πειρατής, προσομοιωτής 3D, μπαλαρίνα, 

αυτοκινητάκια για μικρά παιδιά κλπ) και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντας. Στην Πλατεία 

Ελευθερίας λειτούργησε Carousel με δωρεάν είσοδο για όλα τα παιδιά. Στην κεντρική σκηνή της 
δράσης, στην Πλατεία Ελευθερίας, υπήρξε πλούσιο μουσικό και πολιτιστικό πρόγραμμα, με 
πολιτιστικούς συλλόγους, σχολές χορού, μουσικά συγκροτήματα και αναγνωρισμένους πανελλαδικά 

καλλιτέχνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία ο χώρος είχε μεγάλη επισκεψιμότητα με αρκετά καλές 
καιρικές συνθήκες, που αποδεικνύει ότι η όλη οργάνωση της εκδήλωση ικανοποίησε τους 
επισκέπτες. 

 Θρησκευτικό Φεστιβάλ Χορωδιών. Τον Νοέμβριο του 2017 υπεγράφη σύμφωνο συνεργασίας 
μεταξύ της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, του Δήμου Σερρών και της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης του Δήμου Σερρών για τη δημιουργία ενός νέου πολιτιστικού θεσμού του 

Θρησκευτικού Φεστιβάλ Χορωδιών,  με στόχο την προαγωγή και καλλιέργεια  της πολιτιστικής, 
πνευματικής και μουσικής παραδόσεως, ιδιαιτέρως μάλιστα της θρησκευτικής μουσικής 
παραδόσεως, σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Το Φεστιβάλ δεν θα έχει διαγωνιστικό και 
ανταγωνιστικό χαρακτήρα και θα μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα είδη χορωδιών (παιδικές, 
νεανικές, ενηλίκων, γυναικείες, ανδρικές και μικτές), με ανώτατο αριθμό συμμετοχών και κατά τις 
δύο ημέρες έξι χορωδίες. Η κάθε χορωδία θα καλείται να ερμηνεύσει 5 ύμνους - τραγούδια εκ των 

οποίων 2 θα προέρχονται από τη βυζαντινή εκκλησιαστική μας παράδοση, ενώ τα τρία τραγούδια θα 

είναι ελεύθερης επιλογής τα οποία δέον όπως συνάδουν με το χαρακτήρα του Φεστιβάλ και 
προέρχονται από το χώρο της Θρησκευτικής Μουσικής, εθνικής ή παγκοσμίου. Το 3

ο
 Φεστιβάλ 

Χορωδιών θρησκευτικής Μουσικής διοργανώθηκε με ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία στις Σέρρες στις 14 

και 15 Δεκεμβρίου 2019 στην αίθουσα των ΑΣΤΕΡΙΩΝ και συμμετείχαν : 

 Η Παραδοσιακή Χορωδία του Μαξιμείου Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως 
Σερρών και Νιγρίτης 

 Η Χορωδία του Ακαδημαϊκού Μουσικού Συνδέσμου Θεσσαλονικέων 

 Η Χορωδία ¨Μελωδικές Διαδρομές” του Μαξιμείου Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς 
Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης 

 Η Χορωδία “Τέττιγες της Ανατολής” της Ιεράς Μητροπόλεως Σιδηροκάστρου 

 Η Χορωδία του Μουσικού Σχολείου Σερρών 
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 Η Χορωδία του Μουσικού Σχολείου Κατερίνης 

 Η Βυζαντινή Χορωδία “Άγιος Νικήτας ο Νέος” του Μαξίμειου Πνευματικού Κέντρου της 
Μητροπόλεώς μας. 

 

2. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 

 

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η 5 

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  5 

Στις Σέρρες σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14.00΄ μ.μ. στην 

αίθουσα συνεδριάσεων της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών συνεδρίασε ύστερα από την αρ. 5/24-02-2020 

πρόσκληση του Προέδρου του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου 

Σερρών. 

Παρόντες ήταν οι κ.κ. : Γάτσιος Ιωάννης, Πρόεδρος, Μπαμπαΐτης Δημήτριος, Αντιπρόεδρος,  Ρίζος 
Σάββας, Μέλος, Παλάζη – Τσοχατζίδη Χρυσάνθη, Μέλος, Δρίγκα Χρυσούλα, Μέλος, Φώτογλου 

Χαράλαμπος, Μέλος, Ευθυμίου Δέσποινα, Μέλος,  Μάνδαλος Στέφανος, Μέλος,  Πασχάλη Φανή, 

Μέλος. 

Απόντες: Γκότσης Ηλίας, Μέλος, Παπαβασιλείου Στυλιανή, Μέλος. 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η  39 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση καλλιτεχνικού απολογισμού θεατρικής περιόδου έτους 2019  και οικονομικού 

απολογισμού έτους 2019. 

Στο 3
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος είπε στα μέλη του Δ.Σ. τα εξής:  Όπως γνωρίζετε, το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών πραγματοποίησε κατά την θεατρική περίοδο 2019 μια σειρά παραστάσεων, 

διοργανώσεων και εκδηλώσεων. Σας εκθέτω τον καλλιτεχνικό και τον οικονομικό απολογισμό του 2019, 

οι οποίοι κινήθηκαν στα πλαίσια όσων προγραμματίσαμε για την χρονιά που μας πέρασε. Συγκεκριμένα: 

 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ  2019 

 

 Η ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών ανέβασε δύο (2) θεατρικά έργα από την Κεντρική του Σκηνή, 

τέσσερις (4) συμπαραγωγές και   ένα (1) θεατρικό έργο από την Παιδική του Σκηνή,  έξι ( 6 ) Συναυλίες, 
διοργάνωσε την «Παγκόσμια ημέρα Χορού», «Παγκόσμια ημέρα ποίησης», «Παγκόσμια ημέρα 

Μνημείων», την «Θεατρική άνοιξη εφήβων», την 15
η Διεθνή Πανεπιστημιάδα Θεάτρου, το 2o Σερραϊκό 

Φεστιβάλ ερασιτεχνικών θιάσων Ν. Σερρών και ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων χειμερινής και θερινής 
περιόδου. Συγκεκριμένα : 

 

Α΄ ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 2019 

 

Α1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ  1. «ΤΟ ΝΥΦΙΚΟ ΚΡΕΒΑΤΙ» ΤΟΥ ΓΙΑΝ ΝΤΕ ΧΑΡΤΟΓΚ  

Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης  

Σκηνοθεσία: Βαγγέλης Ζλατίντσης  

Παραστάσεις : 1 & 2 Φεβρουαρίου 2019  / «Αστέρια» Μικρή Σκηνή 
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Δόθηκαν 2 παραστάσεις στην πόλη μας  έως 2 Φεβρουαρίου 2019. Η εισπρακτική κίνηση των  παραπάνω 

παραστάσεων ανήλθε στο συνολικό ποσό των  684 €.  

Δόθηκαν 2 συνολικά παραστάσεις και τις παρακολούθησαν 100 θεατές. 

 

Α1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 2 .  «Απόψε τρώμε στις Ιοκάστης» του Άκη Δήμου 

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Κυριακού 

Πρεμιέρα: 8 Μαρτίου 2019  

Παραστάσεις: 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 & 24 Μαρτίου 2019 

«ΑΣΤΕΡΙΑ»/ Κεντρική Σκηνή 

Δόθηκαν  9 παραστάσεις στην πόλη μας  έως 24 Μαρτίου 2019. Η εισπρακτική κίνηση των  παραπάνω παραστάσεων 

ανήλθε στο συνολικό ποσό 8.551 €.  

Δόθηκαν 9 συνολικά παραστάσεις και τις παρακολούθησαν 992 θεατές. 

 

Α1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ  - ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΕΣ 2019 

1. ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ : ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ- ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΑΘΜΟΣ  / Χειμώνας 2019 

 «Ο ΗΧΟΣ ΤΟΥ ΟΠΛΟΥ » της Λούλας Αναγνωστάκη  

Χειμώνας 2019. 

Σκηνοθεσία : Μάνος Καρατζογιάννης   

Παραστάσεις:  1-2 & 3 Μαρτίου 2019 

Στην Κεντρική  Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια»        

      Δόθηκαν 3 παραστάσεις στην πόλη μας  έως 3 Μαρτίου 2019. Η εισπρακτική κίνηση των  παραπάνω παραστάσεων 

ανήλθε στο συνολικό ποσό των  1.303,48 €. Δόθηκαν 3 συνολικά παραστάσεις  

 

2. ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΣΕΡΡΩΝ- ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  & ΟΜΑΔΑ ΠΑΠΑΛΑΓΚΙ  / Χειμώνας 

2019  

«Μοσκώβ - Σελήμ» του Γεώργιου Βιζυηνού  

Δραματουργική επεξεργασία : Παναγιώτα Κωνσταντινάκου 

Σκηνοθεσία : Τάσος Αγγελόπουλος  

Πρεμιέρα:  25 Οκτωβρίου 2019  

Παραστάσεις για το κοινό: 26, 27 Οκτωβρίου και 1,2 Νοεμβρίου 2019 

«ΑΣΤΕΡΙΑ»/ Μικρή Σκηνή  

Μαθητικές παραστάσεις από 11 έως 15 Νοεμβρίου 2019 / Κεντρική Σκηνή και στα σχολεία της Β βάθμιας 

εκπαίδευσης του Ν. Σερρών 

Η παράσταση επιχορηγείται από το ΥΠΠΟΑ. 

      Δόθηκαν 5 παραστάσεις στην πόλη μας  για το κοινό και  6 μαθητικές παραστάσεις έως 15 Νοεμβρίου 2019.  

Η εισπρακτική κίνηση των  παραπάνω παραστάσεων ανήλθε στο συνολικό ποσό 6.891 €. Δόθηκαν 11 συνολικά 

παραστάσεις και τις παρακολούθησαν 1.128 θεατές. 

3 . ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΣΕΡΡΩΝ – ΤΕΧΝΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ  

Χειμώνας 2019  

«Εικοσιτέσσερις ώρες από τη ζωή μιας γυναίκας» του Στέφαν Τσβάϊχ 

Σκηνοθεσία: Κίρκη Κάραλη  

Μετάφραση: Δημήτρης Δημοκίδης  
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Παραστάσεις 18 & 19 Νοεμβρίου 2019 / «ΑΣΤΕΡΙΑ»  Κεντρική Σκηνή  

Η παράσταση επιχορηγείται από το ΥΠΠΟΑ 

Δόθηκαν 2  παραστάσεις στην πόλη μας  έως 19 Νοεμβρίου 2019.  

Η εισπρακτική κίνηση των  παραπάνω παραστάσεων ανήλθε στο συνολικό ποσό  1.210,36 €   

 

4. ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ ΣΕΡΡΩΝ – ΟΜΑΔΑ ΠΑΠΑΛΑΓΚΙ 

 Χειμώνας 2019  

 

«Μ.Α.Ι.Ρ.Ο.Υ.Λ.Α»  της Λένας Κιτσοπούλου 

Σκηνοθεσία : Τάσος Αγγελόπουλος  

Σκηνικά/ Κοστούμια: Ματίνα Μέγκλα 

Ερμηνεία: Λιάνα Ταουσιάνη 

ΠΡΕΜΙΕΡΑ : 28 Δεκεμβρίου 2019 

Παράσταση  :29 Δεκεμβρίου 2019 / «ΑΣΤΕΡΙΑ» Μικρή Σκηνή 

Η εισπρακτική κίνηση των  παραπάνω παραστάσεων ανήλθε στο συνολικό ποσό 308 €.  και τις παρακολούθησαν 42 

θεατές. 

Έσοδα από συμπαραγωγές : 9.812,84 €  

 

Α2. ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ  1. «Με τα παραμύθια των Γκρίμ» της Φίλιας Δενδρινού 

Σκηνοθεσία: Μάριος Θεοχάρους  

Χειμώνας 2019. 

Πρεμιέρα: : Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019  

Παραστάσεις έως 31 Δεκεμβρίου 2019 

Η παράσταση ανέβηκε σε σκηνοθεσία:  Μάριου Θεοχάρους    

                       Μουσική: Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης 

Σκηνικά/ Κοστούμια: Λιάνα Σπυριδωνίδου 

                Δόθηκαν παραστάσεις στην πόλη μας. 

Η εισπρακτική κίνηση της παραπάνω θεατρικής παράστασης ανήλθε στο συνολικό ποσό των 32.775  €. 

Δόθηκαν : 32 συνολικά παραστάσεις και τις παρακολούθησαν  5.985  θεατές. 
Με αφορμή την παράσταση της παιδικής σκηνής του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών, σε συνεργασία με την Διεύθυνση 

Σχολικών δραστηριοτήτων της Α βάθμιας εκπαίδευσης Σερρών, δημιουργήσαμε και διανείμαμε στα σχολεία 

εκπαιδευτικό οδηγό με ιστορικές πληροφορίες και διαδραστικές ασκήσεις για την ιστορία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ 

Σερρών, την διοικητική του διάρθρωση και την συγκεκριμένη παράσταση. Τίτλος: « Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ πάει σχολείο 

- οδηγός για τους εκπαιδευτικούς (e book )»  ASBN 978-618-84657-0—1 Συντελεστές Πούλιος Ιωάννης 
συγγραφέας. Γλώσσες: Ελληνική. Έντυπο παραχώρησης στον εκδότη ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών. Το έντυπο διανέμεται 
δωρεάν. 

 

ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ ΕΚΤΟΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ  2019 

 

Η «ΟΛΓΑ» ΤΑΞΙΔΕΥΕΙ… του Μιχάλη Κοβανίδη   

Με την Καλλιόπη Ευαγγελίδου  

 

Θέατρο Κεφαλληνίας/Αθήνα : 4 & 5 Φεβρουαρίου 2019 

 

Η εισπρακτική κίνηση της παράστασης  ανήλθε στο συνολικό ποσό των : 236 € 

 

Παραστάσεις αγορασμένες από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Σάββατο 16/02/2019  & Σάββατο 13 /04/2019  
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Πολιτιστικό Κέντρο Αλέξανδρος / Θεσ/νίκη 

                                                                           Κυριακή 21/04/2019  

Παράσταση :  Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας / Έδεσσα (Διοικητήριο ) 

Η κάθε παράσταση αγορασμένη για το ποσό των : 620 ευρώ  

                             Σύνολα από Κέντρο Πολιτισμού: 1860 ευρώ  

 

Α. ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ  

1. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΣΑΒΒΑΤΟ 23/02/2019  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ» 

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΑΣΤΕΡΙΑ» 

 

 
2. ΡΕΣΙΤΑΛ ΠΙΑΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΝΙΚΟ ΣΤΑΥΛΑ  ΤΕΤΑΡΤΗ 17/04/2019 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ 

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΑΣΤΕΡΙΑ» 

 

 
3. ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/09/2019  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ 

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΑΣΤΕΡΙΑ» 

 

4. ΕΘΝΙΚΗ  ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ   ΔΕΥΤΕΡΑ 7 /10/ 2019   

«El Retablo de Maese Pedro» του Μανουέλ ντε Φάγια 

Όπερα κουκλοθεάτρου  

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών – Τμ. Εκπαιδευτικών & Κοινωνικών Δράσεων της Ε.Λ.Σ. 

 

 
5. ΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΒΑΚΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 7/ 12/2019   

 «Προσφορά Μουσικής και Μουσική Προσφορά»  

 ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΑΣΤΕΡΙΑ» 

 

 

6. ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΕΡΡΩΝ ΛΕΥΤΕΡΗ  ΑΕΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΔΕΥΤΕΡΑ 16/12/2019 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ - ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ – ΜΟΥΣΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΣΕΡΡΩΝ  

   ΛΕΥΤΕΡΗ  ΑΕΡΟΠΟΥΛΟΥ  «Ερωτό-κυκλοι» - «Σύνολο Λόγου & Μουσικής» του Μ.Ε.Σ 

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΑΣΤΕΡΙΑ» 

 

Δόθηκαν 6  συνολικά  Συναυλίες στην Κεντρική Σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου «Αστέρια»  

 

 15
η
 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ 

17-25 Μαΐου 2019  

8 ομάδες από Ελλάδα - 3 από εξωτερικό – 6 Σεμινάρια 

 

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α  15 ΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΔΑΣ  

 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/5/2019 / ΩΡΑ: 7.30΄ μ.μ. 

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 

 

1. Shock Troopers  ( χορευτική ομάδα από τις Σέρρες)  
στον Πεζόδρομο των «Αστεριών» / ώρα: 7.30 μ.μ.  

 

2 . Φουαγιέ «Αστεριών» : έκθεση Σερραίων εικαστικών με τίτλο : « - 30 »    

 

3 . Μουσικό Σχολείο Σερρών  Jazz Quintet 

  Κεντρική Σκηνή «Αστεριών»  
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4. Δρώμενο του συλλόγου «Ηλιαχτίδα»  

  Κεντρική Σκηνή «Αστεριών»  

 

Ακολουθεί η πρώτη παράσταση της Πανεπιστημιάδας από την φοιτητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών 
(Τμ. Αγρινίου) με τίτλο: «Κυριακάτικος Περίπατος» του Ζώρζ Μισέλ 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ   

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/5/2019/ ΏΡΑ : 21.15  

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΤΜ.ΑΓΡΙΝΟΥ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ              

«ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ» ΤΟΥ ΖΩΡΖ ΜΙΣΕΛ   

διάρκεια: 70΄λεπτά 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ  

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/5/2019/ ΏΡΑ :  19.30   

1η Παράσταση ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  

«ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΤΕΡΑΣ, ΕΓΩ!»  ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ  ΠΛΗΣΗ 

διάρκεια: 45΄λεπτά 

ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ  

 

2η Παράσταση / ΏΡΑ: 21.15  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ»  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ /ΒΟΛΟΥ 

« Η ΟΠΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΡΑΣ » ΤΟΥ ΜΠΕΡΤΟΛΝΤ ΜΠΡΕΧΤ 

διάρκεια: 1,40΄ λεπτά 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ  

 

ΚΥΡΙΑΚΗ  19/5/2019/ ΏΡΑ : 21.15 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ Α.Π.Θ. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  Χ.Ν.Ο.Υ. 

« ΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ » ΤΟΥ  ΝΤΥΡΕΝΜΑΝΤ ΦΡΗΝΤΡΙΧ 

διάρκεια: 120 λεπτά 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ  

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 20/5/2019  ΏΡΑ : 21.15 

Α.Π.Θ.  ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  Θ.Ο.ΦΙΛ. THEATROLLS          

« Η ΤΕΛΕΤΗ » ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΑΤΕΣΗ 

- διάρκεια: 80 λεπτά 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ  

 

ΤΡΙΤΗ 21 /5/2019  ΏΡΑ : 21.15  

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 ΤΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ Memoriae Theatre Group  

Τίτλος έργου: « ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ» ΤΗΣ  REZA DE WET  

διάρκεια: 80 λεπτά 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ  

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 /5/2019  ΏΡΑ : 21.15 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ : AfterLotus 

Τίτλος έργου: «  ΧΑΟΣ» ΤΟΥ LUIGI  PIRANDELLO  

διάρκεια: 90 λεπτά 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ  

 

ΠΕΜΠΤΗ 23 /5/2019  ΏΡΑ :  19.00  

1η Παράσταση  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ NIS ΣΕΡΒΙΑΣ                                                                                       

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ  - UNIVERSITY OF NIS 

Τίτλος έργου: «ΣΚΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΤΗΣ ΣΕΡΒΙΑΣ» 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ  

 

2η Παράσταση/  ΏΡΑ: 21.15  ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ «ΝΕΟΦΙΤ ΡΙΛΣΚΙ» ΜΠΛΑΓΚΟΕΒΓΚΡΑΝΤ 

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ  
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Τίτλος έργου: « ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ » ΤΟΥ ΑΝΤΟΝ ΤΣΕΧΩΦ  

διάρκεια: 70 λεπτά - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ  

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  24/5/2019 / ΏΡΑ : 21.15 

 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ : « ΑΝΕΒΑ ΜΗΛΟ- ΚΑΤΕΒΑ ΡΟΔΙ»  

Τίτλος έργου:  : «Η ΣΤΡΙΓΓΛΑ»  ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  

διάρκεια: 1,10΄ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ  

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  25/5/2019 / ΏΡΑ : 21.15 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ  «Θ.Ο.Ο.Π.Α» 

Τίτλος έργου: «Ο ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ» ΤΟΥ ΖΑΝ ΖΙΡΩΝΤΟΥ 

διάρκεια: 1.45΄ - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ  

 

 

 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ 

 

1. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  ΠΛΗΣΗ   

Σεμινάριο  

ΤΙΤΛΟΣ : «ΘΕΑΤΡΟ & ΑΥΤΙΣΜΟΣ - Αποδοχή και αυτογνωσία»  

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/05/2019   

ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ /  ΏΡΑ: 5.30΄ μ.μ.  

 

2. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΙΑΜΑΛΗ  

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΟΡΘΟΦΩΝΙΑΣ   

ΚΥΡΙΑΚΗ 19/05/2019 

ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ / Α΄ τμήμα: ΏΡΑ 11.00΄π.μ. & Β΄ τμήμα: 6.00΄ μ.μ.  

 

3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΓΑΡΗΣ  

  Βιωματικό Σεμινάριο  

ΤΙΤΛΟΣ : «Βάκχες- Ζήλεια, πανουργία, μισαλλοδοξία και εθνική ψυχολογία»   

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 /05/2019  

ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ / ΏΡΑ:  10.00΄ π.μ. 

 

4. Dromocosmicas  

 Σεμινάριο /Παράσταση : “Vagor& Bellavita” Τεχνικές Θεάτρου  Δρόμου 

ΤΕΤΑΡΤΗ 22/05/2019  

ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ / ΏΡΑ:  7.00΄μ.μ.  

 

5. ΧΡΥΣΗ ΓΙΑΝΤΣΙΟΥ 

Σεμινάριο 

ΑΤΕΛΙΕ : «ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΑ ΧΝΑΡΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΑΪΔΩΝ : Με τον Μίτο στον Μύθο» 

ΠΕΜΠΤΗ 23 /05/2019  

ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ / ΏΡΑ: 3.00΄ μ.μ. 

 

6. ΒΙΚΥ ΠΑΡΑΣΧΟΥ  

Σεμινάριο 

Τίτλος: «Εισαγωγή στην κίνηση και τον αυτοσχεδιασμό» 

ΣΑΒΒΑΤΟ 25/05/2019 

ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ / ΏΡΑ: 6.00΄μ.μ. 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ 

ΦΟΥΑΓΙΕ «ΑΣΤΕΡΙΩΝ»  ΕΚΘΕΣΗ ΣΕΡΡΑΙΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : « - 30»    

 

Με την στήριξη της Περιφερειακή Ενότητας Σερρών  
Είσοδος για παραστάσεις και σεμινάρια ελεύθερη.      

 

 

Γ΄  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗΣ & ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 

 

Γ1. «ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ». 
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Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών μετακάλεσε τον χειμώνα 2019 τις παρακάτω θεατρικές παραγωγές: 

 

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2019  

27-01-2019  

«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ Ή ΠΩΣ ΝΑ ΝΤΥΣΕΤΕ ΕΝΑΝ ΕΛΕΦΑΝΤΑ» 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ:  ∆Η.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ - ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΝ ∆ΥΝΑΜΕΙ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ «ΑΣΤΕΡΙΩΝ»  

 

13/02/2019  

«∆ΑΦΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΚΡΟ∆ΑΦΝΕΣ» των ΚΕΧΑΪ∆Η  ∆ΗΜΗΤΡΗ &  ΧΑΒΙΑΡΑ ΕΛΕΝΗ 

Κ.Θ.Β.Ε  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ «ΑΣΤΕΡΙΩΝ»  

Η εισπρακτική κίνηση της  παραπάνω παράστασης ανήλθε στο συνολικό ποσό των: 156,51€ 

 2 2/02/2019  

 

«ΟΛΟ ΣΠΙΤΙ ΚΡΕΒΑΤΙ ΚΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ΤΩΝ ΝΤΑΡΙΟ ΦΟ ΚΑΙ ΦΡΑΝΚΑ ΡΑΜΕ 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΚΩΣΤΗ ΚΑΠΕΛΩΝΗ – ΜΟΥΣΙΚΗ: ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΡΑΟΥΝΑΚΗ 

ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΟΥΝ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ «ΑΣΤΕΡΙΩΝ»  

Η εισπρακτική κίνηση της  παραπάνω παράστασης ανήλθε στο συνολικό ποσό των: 199,77 € 

 

9/03/2019 

 «ΧΕΛΙ∆ΟΝΟΦΩΛΙΕΣ» Μουσικό κουκλοθέατρο από την οµάδα « ΑΡΕΣ ΜΑΡΕΣ» 

Συνεργασία : ∆Η.ΠΕ.ΘΕ Σερρών – Περιφερειακή  Ενότητα  Σερρών  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ «ΑΣΤΕΡΙΩΝ»  - ∆ωρεάν είσοδος  

 

4, 5 και 6 Οκτωβρίου 2019   

«Η ΓΕΡΜΑ» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα 

Εταιρία Θεάτρου "Ηθικόν Ακµαιότατον" 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ «ΑΣΤΕΡΙΩΝ»  

Η εισπρακτική κίνηση των  παραπάνω παραστάσεων ανήλθε στο συνολικό ποσό των: 625,58€ 

 

18 Οκτωβρίου 2019  

«Frida Κι Άλλο» της θεατρικής  οµάδας Fly Theatre. 

Παραγωγή: ARTος & Θέαµα 

Η εισπρακτική κίνηση της  παραπάνω παράστασης ανήλθε στο συνολικό ποσό των: 439,80 € 

 

19 & 20 Οκτωβρίου 2019  

«ΤΟ ΠΑΛΤΟ» του Νικολάι Γκόγκολ 

Εταιρεία : Politheatro | performing arts 
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Η εισπρακτική κίνηση των  παραπάνω παραστάσεων ανήλθε στο συνολικό ποσό των: 65,47€ 

 

28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2019 

«ΤΟ ΠΑΓΚΑΚΙ» του Αλεξάντερ Γκέλµαν 

Με τους Γιώργο Κιµούλη και Φωτεινή Μπαξεβάνη 

Η εισπρακτική κίνηση της  παραπάνω παράστασης ανήλθε στο συνολικό ποσό των: 499,03€ 

 

Τα ποσά που αναγράφονται αντιστοιχούν στο 10% επί των εισιτηρίων που εισπράττει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών για 

την χρήση της αίθουσας και την παραχώρηση τεχνικού προσωπικού. 

 

 
Γ.2  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΟΙΗΣΗΣ / Τετάρτη 20 Μαρτίου 2019  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. «ΑΣΤΕΡΙΑ» 

Δραματοποιημένη παράσταση με τίτλο «στης ρίμας το υφάδι…» 

Μια συνεργασία του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών, του Συνδέσμου Φιλολόγων Ν. Σερρών και του Τμ. Πολιτισμού-

Αθλητισμού-Νέας Γενιάς Δήμου Σερρών. Είσοδος ελεύθερη.  

 

 

Γ.3. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΧΟΡΟΥ  / Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. «ΑΣΤΕΡΙΑ» 

Συμμετείχαν τα χορευτικά τμήματα της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και οι  ιδιωτικές σχολές χορού «NATALI», «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

ΜΠΡΕΓΚΟΥ»,  «BOLERO» και  «SIOTI» . Είσοδος Ελεύθερη 

 

Γ.4. Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΧΟΡΟΥ/ Σάββατο 30 Μαρτίου 2019 

και σε συνεργασία με την Ομάδα σύγχρονου χορού DAGIPOLI DANCE Co. -  ΚΕΔΗΣ & την ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ – ΤΜ.ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ,  διοργάνωσε  
την χοροθεατρική παράσταση με τίτλο:  «ASTAΘIA» .  

Η DAGIPOLI DANCE Co είναι μια ομάδα σύγχρονου χορού, 

 ο πυρήνας της οποίας αποτελείται από άτομα με κινητική αναπηρία. 

Χορογραφία: Γιώργος Χρηστάκης 
Μουσική – σύνθεση: Κώστας Λειβαδάς 

Είσοδος ελεύθερη 

 

 

Γ.5 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ/ Πέμπτη 18 Απριλίου 2019   

 

«ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ  - Από τον Μύθο ως το Παραμύθι» 

 

Αφηγηματική παράσταση  του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών  που δόθηκε στο Ιστορικό Τέμενος Ζινζιρλί Τζαμί στα 

πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων  που διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού για την Παγκόσμια Ημέρα 

Μνημείων, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και υπό την εποπτεία της Εφορίας 
Αρχαιοτήτων Σερρών.   
Είσοδος ελεύθερη 

 

Γ. 6. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ ΕΦΗΒΩΝ 2019 

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερρών και  το Γραφείο Σχολικών δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Σερρών διοργάνωσε την 3η Θεατρική Άνοιξη Γυμνασίων & Λυκείων από  ΑΠΟ 8 ΕΩΣ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

2019 στο Δημοτικό Θέατρο «Αστέρια». Είσοδος για το κοινό ελεύθερη. 
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Πήραν μέρος: 

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Ώρα 21:00 στην Κεντρική Σκηνή 

5
ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

«ΕΛΕΝΗ» του Ευριπίδη 

Υπεύθυνες καθηγήτριες: Βαζάκα Ελένη, Πετρομελίδου Ελένη 

 

ΤΡΙΤΗ 9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Ώρα 20:00 στην Κεντρική Σκηνή 

2
ο
 ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ 

«Ο ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΓΑΜΟΣ» του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Κραβαριώτης Γεώργιος, Μαγδανοζίδου Βικτωρία, Κούλα Βασιλική 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Ώρα 21:00 στην Κεντρική Σκηνή 

4
ο
 ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ 

«ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ» του Βιντσέντζου Κορνάρου 

Υπεύθυνες Καθηγήτριες: Ολυμπία Παχαδίρογλου, Φανή Αποστόλου, Μαρία Παλάζη 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Ώρα 21:00 στην Κεντρική Σκηνή 

3
ο
 ΓΕΛ ΣΕΡΡΩΝ 

«ΕΛΛΑΣ, ΤΟ ΜΕΓΑ... ΜΠΡΙΟ ΣΟΥ!» της Ισιδώρας Μάλαμα 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ισιδώρα Μάλαμα 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Ώρα 21:00 στην Κεντρική Σκηνή 

ΓΕΛ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 

«ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ» του Ευριπίδη 

Υπεύθυνοι καθηγητές: Αργυρή Χαριστούλη, Στάθης Παπακωνσταντίνου 

 

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

Ώρα 20:00 στην Κεντρική Σκηνή 

ΓΕΛ. ΒΥΡΩΝΙΑΣ 

«Ο ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΟΝΥΧΤΙΟΥ...» του Ανέστη Ακριτίδη 

Υπεύθυνοι καθηγητές:  Ανέστης Ακριτίδης, Αποστολίδου Δέσποινα, Καραμπέρη Κωνσταντινιά 

 

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019  

 

Ολοκληρώνεται η Θεατρική Άνοιξη με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΟΙΞΗΣ  
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ΠΕΜΠΤΗ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019  

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ του 5
ου

 Μαθητικού Διαγωνισμού με θέμα: «Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΟΧΥΡΩΝ» (εγκεκριμένο από το 

Υπουργείο Παιδείας) 

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Του Συνδέσμου Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη,  

Του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, Υπεύθυνος Γιάννης 
Πούλιος - Του Γραφείου Σχολικών Δραστηριοτήτων Της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών, Υπεύθυνη 

Σοφία Ευθυμιάδου     

Γ.7. «2
ο
 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» 

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών για δεύτερη χρονιά δίνει την ευκαιρία στις Ερασιτεχνικές σκηνές του Νομού να παρουσιάσουν 

την δουλειά τους στην πόλη των Σερρών μέσα στα πλαίσια του "2ου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικών σκηνών " που 

διοργανώνει, με είσοδο ελεύθερη για το κοινό στο Θερινό θεατράκι του Δήμου Σερρών. 

  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: 

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 9  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ / ΤΜ. ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 "ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ" ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΠΟΤΑΜΙΤΗ (ΔΙΑΣΚΕΥΗ) 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ  

 

ΤΡΙΤΗ 10  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 

«ΔΕΙΠΝΟ ΗΛΙΘΙΩΝ» ΤΟΥ  ΦΡΑΝΣΙΣ ΒΕΜΠΕΡ 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ  

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ν. ΣΟΥΛΙΟΥ 

«Η ΑΥΛΗ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ» ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΑΜΠΑΝΕΛΛΗ  

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: ΕΛΕΝΗ ΒΑΖΑΚΑ 

 

 

 

ΠΕΜΠΤΗ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

«ΓΙΑΤΡΟΣ ΜΕ ΤΟ ΣΤΑΝΙΟ» ΤΟΥ ΜΟΛΙΕΡΟΥ  

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ   

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑ / ΤΜ. ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  

"Ο ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ ΤΡΕΛΑΘΗΚΕ "  ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΤΣΑΜΠΗ  

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : ΝΙΚΟΣ ΒΕΡΓΙΔΗΣ  

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  14  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ  ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΣΕΡΡΩΝ  

«ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ  

 

 ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  ΣΕΡΡΩΝ  

«ΕΝΑΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΒΑΣΟΥΛΑ» ΤΩΝ Α. ΓΙΑΛΑΜΑ – Κ. ΠΡΕΤΕΝΤΕΡΗ 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ : ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ 

 

 

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 2019 
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1. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΣΚΗΝΗ 2019 

 

To ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών προγραμμάτισε και λειτούργησε το 2019 την Ερασιτεχνική του Σκηνή (τριών τμημάτων)  με 

υπεύθυνη την κ. Καλλιόπη Ευαγγελίδου και δωρεάν παρακολούθηση των τμημάτων για τους συμμετέχοντες. 

Η παράσταση «Η Πριγκίπισσα και το μπιζέλι»  δόθηκε την Κυριακή 13/01/2019  στην Κεντρική Σκηνή του θεάτρου 

"Αστέρια", η εισπρακτική κίνηση ανήλθε στο συνολικό ποσό των:1.635 € και την παρακολούθησαν 327 θεατές. 

Η παράσταση «ΕΝΑΣ ΙΠΠΟΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΣΟΥΛΑ» δόθηκε  6 & 7 /04/ 2019 στην Κεντρική Σκηνή του θεάτρου 

"Αστέρια", η εισπρακτική κίνηση ανήλθε στο συνολικό ποσό των: 860 € και την παρακολούθησαν 172 θεατές. 

 Η παράσταση «ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΤΗΣ ΑΥΛΗΣ» ΤΟΥ Δ.ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΚΗ δόθηκε 8 & 9 /06 / 2019 στην Κεντρική Σκηνή 

του θεάτρου "Αστέρια", η εισπρακτική κίνηση ανήλθε στο συνολικό ποσό των: 1.735 € και την παρακολούθησαν 347 

θεατές. 

Δόθηκαν 5 συνολικά παραστάσεις, η εισπρακτική κίνηση ανήλθε στο συνολικό ποσό των: 4.230 € και τις 

παρακολούθησαν: 846 θεατές. 

 

2. ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΕΦΗΒΩΝ 2019 

Όταν το θέατρο συναντά τους εφήβους 

To ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών προγραμμάτισε και λειτούργησε το 2019  το Studio Εφήβων.  

Υπεύθυνοι και τμήματα:  Τμ. θεατρικού παιχνιδιού  - κ. Βασιλική  Δαλίσκα, Τμ. «Χοροθεατρικό εργαστήρι»   

κ. Αστέρη Πολυχρονίδη,  Τμ.«Από την Ανάγνωση στο συναίσθημα και στην υπόκριση» κ. Νίκου Βεργίδη.  

Η συμμετοχή είναι δωρεάν 

Οι παραστάσεις των τμημάτων δόθηκαν : 

 ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΜΑΙΟΥ 2019  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ  «Από την Ανάγνωση στο συναίσθημα και στην υπόκριση» 

(Διαδραστική διαδρομή θεατρικής Αγωγής)  

Παράσταση : «Δυστυχώς Επτωχεύσαμεν!» η εισπρακτική κίνηση ανήλθε στο συνολικό ποσό των : 775€ 

και την παρακολούθησαν 155 θεατές. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΜΑΙΟΥ 2019  

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ - 1
η
 παράσταση: «Αιώνια λιακάδα» 

ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ  - 2η παράσταση: «ΣΙΚΑΓΟ» μιούζικαλ 

η εισπρακτική κίνηση ανήλθε στο συνολικό ποσό των : 715 € και την παρακολούθησαν 143 θεατές. 

 

Έσοδα στο σύνολο των παραστάσεων : 1. 490€ και τις παρακολούθησαν : 298 θεατές. 

 

 

3. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 2019 

Λειτουργία τμήματος: από Οκτώβριο 2018 έως Μάϊο 2019 

Η παρακολούθηση του εργαστηρίου είναι δωρεάν. 

 

4. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ  2019 

Το πρόγραμμα αποτελείται από τρεις κύκλους σεμιναρίων με εισηγητή τον φιλόλογο, θεατρολόγο και πανεπιστημιακό 

καθηγητή κ. Γεώργιο Κραϊα. Τα σεμινάρια είναι ανοιχτά και η παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες είναι δωρεάν. 
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Πρόγραμμα: 

Κλασσικό Θέατρο (Ιαν. / Φεβ. / Μαρ.) 

 

i) Χρυσός Αιώνας (Ισπανία):  21-01-2019 

ii) Commedia dell’ Arte (Ιταλία):  04-02-2019 

iii) Αναγεννησιακό Θέατρο (Αγγλία): 18-02-2019 

iv) Νεοκλασσικό Θέατρο (Γαλλία):  04-03-2019 

v) Θύελλα και Ορμή (Γερμανία):  18-03-2019 

 

Σύγχρονο Θέατρο (Απρ. / Μάι. / Ιουν.) 

 

i) Ρώσικο Θέατρο    01-04-2019 

ii) Σκανδιναβικό Θέατρο   15-04-2019 

iii) Αμερικανικό Θέατρο   06-05-2019 

iv) Θέατρο του Παραλόγου   20-05-2019 

v) Νεοελληνικό Θέατρο   03-06-2019 

 

 

5. «ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ»  
Ιανουάριος  – Μάρτιος 2019 

Δράσεις σε συνεργασία με τις σχολικές μονάδες Α΄ βάθμιας και Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης Σερρών, 

 με την έγκριση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. 

 

6. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ 

Ιανουάριος – Απρίλιος 2019 

Ποικίλες δράσεις για παιδιά στον χώρο του θεάτρου. Κουκλοθέατρα, παραστάσεις, αφηγήσεις παραμυθιών, 

διαδραστικές  θεματικές εκδηλώσεις, φιλοξενίες φορέων που ασχολούνται με το παιδί. Φιλοξενία Ελληνικού Παιδικού 

Μουσείου σε νηπιαγωγεία των Σερρών με την υποστήριξη του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Σερρών. 

Το πρόγραμμα προσφέρθηκε στους δημότες  Δωρεάν. 

 

7.ΣΤΑ ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ 

Θεατροπαιδαγωγικές δράσεις για  παιδιά ηλικίας 7-12 ετών 

 στο Ζιντζιρλί Τζαμί 

2, 4 & 9 Σεπτεμβρίου 2019 

4 εθελοντές επιμορφωτές εκπαιδευτικοί. 150 παιδιά όλων των τάξεων του Δημοτικού σχολείου. 

Στόχος της δράσης είναι μέσα από τα ιστορικά γεγονότα τα παιδιά να δημιουργήσουν την δική τους φανταστική 

ιστορία η οποία θα εκτυλίσσεται την εποχή που δημιουργήθηκε το τέμενος. Γνώση της ιστορίας, καλλιέργεια της 

δημιουργικής φαντασίας, διαχωρισμός ιστορικού από φανταστικού γεγονότος. 

Είσοδος Ελεύθερη  

Υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Σερρών 
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8.ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Β΄ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
με αφορμή την παράσταση «Μοσκώβ Σελήμ» του Γεώργιου Βιζυηνού, 

από τον Τάσο Αγγελόπουλο και την ομάδα «Παπαλάγκι»  

στις 21 και 23 Οκτωβρίου 2019 στις 6.30  

ΣΤΗΝ ΜΙΚΡΗ ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΑΣΤΕΡΙΑ  

Δωρεάν συμμετοχή. 

 

9.ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ Α΄ ΒΑΘΜΙΑΣ 

ΜΕ ΤΗΝ ΦΙΛΙΑ ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 

 «ΠΑΡΑΜΥΘΙ  ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΑΦΗΓΗΣΗ ΜΕΣΑ 

 ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ» 

Δευτέρα 11/11/2019 και την Τετάρτη 13/11/2019 στις  6.30΄μ.μ 

στην Μικρή Σκηνή του Δημοτικού θεάτρου Αστέρια,  

Είσοδος ελεύθερη. 

 

 10.ΕΚΘΕΣΗ  ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΣΤΟ ΦΟΥΑΓΙΕ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ «ΑΣΤΕΡΙΑ» 

από 1 έως 30 Νοεμβρίου 2019  

έκθεση ζωγραφικής της κ. Ξανθίππης Χόιπελ, ομ. Καθηγήτριας 

Αρχιτεκτονικής του Α.Π.Θ., προέδρου του Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και επίτιμης 

προέδρου του Μακεδονικού Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης, Αρχιτεκτονικής και Βιομηχανικού Σχεδιασμού 

υπό την αιγίδα του οποίου έχει τεθεί η συγκεκριμένη έκθεση. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ :ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών - Μακεδονικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Από τον έλεγχο των απολογιστικών πινάκων εσόδων-εξόδων χρήσης 2019 έχουμε τα εξής : 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ : 

 

Βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν 674.726,45€. Το χρηματικό υπόλοιπο που μεταφέρθηκε από τη χρήση του 

2018 ανέρχεται σε 204.982,19€. 

 

2.     ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ : 

Προϋπολογίσθηκαν 838.781,7€ και ενταλματοποιήθηκαν-πληρώθηκαν  512.491,71 €.  

 

Τα ποσά αυτά χωρίζονται κατά κατηγορίες εσόδων και εξόδων και παρουσιάζουν την εικόνα : 

 

Α.  Ε  Σ  Ο  Δ  Α                                                                                                                     ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ 

1.  Εισιτήρια             68.534,09 
2.  Επιχορηγήσεις           310.000,00 
  α.  Επιχορήγηση Υπουργείου Πολιτισμού     35.000,00 
  β.  Επιχορήγηση Δήμου Σερρών     250.000,00 
  γ.Έκτακτη Επιχορήγηση  Δήμου Σερρών                                              25.000,00 
                                                                                                                                                      
3.  Λοιπά        91.210,17 

4. Χρηματικό Υπόλοιπο  προηγούμενου έτους                                              204.982,19   
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Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο                                                                                          674.726,45€ 

 

 

Β.  Ε  Ξ  Ο  Δ  Α                     ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ-ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ 

 

  

Περιγραφή Πληρωθέντα 

Σύνολο 

Αμοιβές αντιμισθία Πρόέδρου 8.027,33 

Ταχυδρομικά τέλη 151,78 

Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 429,60 

Λοιποί φόροι και τέλη 1.481,60 

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 

υπαλλήλων 

649,40 

Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 

ΔΗΠΕΘΕ 

3.844,28 

Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 880,95 

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά 

μέσα 

945,00 

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 598,70 

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 493,53 

Τακτικές αποδοχές 2019 (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 

138.076,08 

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 36.898,03 

Αμοιβές τεχνικών 1.724,67 

Αμοιβές καλλιτεχνών 16.400,00 

Αμοιβές λογιστών 24.780,12 

Λοιπές αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών 11.661,60 

Αμοιβές Ελεγκτών Λογιστών 372,00 

Αμοιβές συνεργατών Κεντρικής Σκηνής 954,00 

Αμοιβές συνεργατών Ερασιτεχνικής Σκηνής 620,00 

Αμοιβές υπηρεσιών καθαριότητας 14.666,63 

Αμοιβές υπηρεσιών ηλεκτρονικού 15.999,96 
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Αμοιβές γενικών καθηκόντων (θεάτρου , υπηρεσιών 

φρονιστή κλπ) 

15.999,96 

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων 107,62 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 

(πλην κτιρίων έργων) 

924,21 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, 

σκευών και λοιπού εξοπλισμού 

998,20 

Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 3.665,81 

Έξοδα σκηνικών παραστάσεων 5.318,91 

Έξοδα κοστουμιών παραστάσεων 1.744,34 

Λοιπά έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 30.513,03 

Έξοδα Πανεπιστημιάδας 24.195,84 

Έξοδα  φιλοξενίας 5.716,50 

ΕΞΟΔΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 24.871,51 

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.098,68 

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 
πολλαπλών εκτυπώσεων 

794,93 

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 229,25 

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 867,58 

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 10.039,89 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 

και λογισμικά 

1.639,48 

Λοιπός εξοπλισμός 4.883,42 

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 9.120,00 

Απόδοση φόρου μισθωτών υπηρεσιών 4.974,91 

Απόδοση φόρου προμηθευτών, εργολάβων, ελευθέρων 

επαγγελμάτων 

7.938,13 

Λοιπές αποδόσεις  κρατήσεων  υπέρ Δημοσίου 16.492,67 

Εισφορά στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) 60.701,58 

 ΣΥΝΟΛΟ 512.491,71   
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Α  Ν  Α  Κ  Ε  Φ  Α  Λ  Α  Ι  Ω  Σ  Η 

 

                            ΕΣΟΔΑ          :                                 674.726,45 

                            ΕΞΟΔΑ          :                                 512.491,71 

                 ---------------------------------------------------------------------- 

       ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

      ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ :                     162.234,74  

      

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 

 
 
 

Α.  Ε  Σ  Ο  Δ  Α 
 
1.  Επιχορήγηση Υπουργείου Πολιτισμού      35.000,00 
 
Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο                                                                                       35.000,00                                                          
 
 
Β.  Ε  Ξ  Ο  Δ  Α                                                                            ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ 
 
1. Αμοιβές προσωπικού                                                                                       35.000,00 
 2. Αμοιβές τρίτων                                                                                     ................                                   
3.  Δαπάνες παραστάσεων                                                                                    ............... 
Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο                                                                             35.000,00                                                           

Α  Ν  Α  Κ  Ε  Φ  Α  Λ  Α  Ι  Ω  Σ  Η 

 
ΕΣΟΔΑ          :                                35.000,00 
ΕΞΟΔΑ          :                                35.000,00 

 
 

Μετά από τα παραπάνω εισηγούμαι την ψήφιση του καλλιτεχνικού απολογισμού θεατρικής περιόδου του έτους 

2019 και οικονομικού απολογισμού του έτους 2019. 

 

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ 

Α. Εγκρίνει τον καλλιτεχνικό απολογισμό του έτους 2019, ο οποίος εκτελέστηκε σύμφωνα με τον προγραμματισμό του 

θεάτρου και αφορούσε  δύο (2) θεατρικά έργα από την Κεντρική του Σκηνή, τέσσερις (4) συμπαραγωγές και ένα (1) 

θεατρικό έργο από την Παιδική του Σκηνή,  έξι (6) Συναυλίες, διοργάνωσε την «Παγκόσμια ημέρα Χορού», 

«Παγκόσμια ημέρα ποίησης», «Παγκόσμια ημέρα Μνημείων», την «Θεατρική άνοιξη εφήβων», την 15
η Διεθνή 

Πανεπιστημιάδα Θεάτρου, το 2o Σερραϊκό Φεστιβάλ ερασιτεχνικών θιάσων Ν. Σερρών και ένα πρόγραμμα 

δραστηριοτήτων χειμερινής και θερινής περιόδου. 

Β. Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2019, ο οποίος εκτελέστηκε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό 

και τον προγραμματισμό του θεάτρου με τα έσοδα να φθάνουν στα 674.726,45€ και τα έξοδα να ανέρχονται στα 

512.491,71 € . 

Γ. Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό της επιχορήγησης του Υπουργείου Πολιτισμού για το έτος 2019, ο οποίος 
εκτελέστηκε σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τον προγραμματισμό του θεάτρου και ανέρχεται στο ποσό των   

35.000,00 €. 

 Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.  

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 39/2020. 
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3. ΔΑΕΚΑΣ 

Έκθεση πεπραγμένων 2019,  

Η ΔΑΕΚΑΣ Α.Ε. για τη χρήση 2019 δεν είχε εγκεκριμένο Προυπολογισμό, με αποτέλεσμα να μην έχει τιμολογηθέντα έξοδα 

και βεβαιωμένα έσοδα.  

Είχε  τεθεί με απόφαση Γενικής Συνέλευσης σε λύση- εκκαθάριση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


