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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

                     ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

                     ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

 

2006 - 2010   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η/13-7-2009 

 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η 

 

 

Της 13ης  Ιουλίου 2009 

 

 

Ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 21:00 το βράδυ  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Ζαπάρας Στέργιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Σαμπάνης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.) 

Αγγελίδης Πέτρος  

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γούνας Γεώργιος 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

Κάλλιος Κων/νος 

 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

Παπαδόπουλος Χρήστος  

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών  

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα, 2. Γαλάνης Στέργιος, 3. Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου 

Καλλιόπη, 4. Κουλουφάκος Αντώνιος, 5. Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία, 6. Σαουλίδης 

Στυλιανός. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Παραλαβή των έργων προσαρμογής της λειτουργίας των Δημοτικών 

Επιχειρήσεων του Δήμου Σερρών στις διατάξεις του νέου Δ.Κ.Κ. (Ν. 

3463/06) 

    

ΘΕΜΑ    2ο: Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Παιδικών Σταθμών.  

    

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο Πρόγραμμα Τουριστικής 

Προβολής Ν. Σερρών, έτους 2009, με το ποσό των 2.500,00 €.  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Κατανομή υπολοίπων πιστώσεων ΣΑΤΑ Σχολείων έτους 2008 στις 

Σχολικές Επιτροπές για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων.  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Αποδοχή και ψήφιση πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2009 για την επισκευή 

και συντήρηση σχολικών κτιρίων.  

 

ΘΕΜΑ    6ο: Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση 

επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας χώρου για την ανέγερση Δημοτικού 

Σχολείου εντός του οικισμού Αγ. Ιωάννη Δήμου Σερρών.   

    

ΘΕΜΑ    7ο: Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. της ΔΕΠΣ περί έγκρισης κανονισμού 

προσωπικού της ΚΕΠΣ, έγκριση κανονισμού διαχείρισης της ΚΕΠΣ και 

έγκριση εσωτερικού κανονισμού της ΚΕΠΣ.  

    

ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2008 του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής 

του Δήμου Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

    

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση παράτασης μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το 

ΚΕΠ του Δήμου Σερρών.  

    

ΘΕΜΑ  11ο: Αναπροσαρμογή μισθώματος ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ 

του Δήμου Σερρών. 

    

ΘΕΜΑ  12ο: Καθορισμός ορίου χρήσης κινητών τηλεφώνων.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.   

 

ΘΕΜΑ  14ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφρων.  

    

ΘΕΜΑ  15ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.   

 

ΘΕΜΑ  16ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.   
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ΘΕΜΑ  17ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου στον κ. Γιαννούση Αθανάσιο.  

    

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτου σε προβληματική 

περιοχή των υπαλλήλων του Δήμου Παναγιωτίδη Ιωάννη και 

Κωνσταντινίδου Ευαγγελίας.  

    

ΘΕΜΑ  19ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση την 

Πράξη Εφαρμογής της γειτονιάς ¨40 Μάρτυρες – Σφαγεία¨ από τον κ. 

Χατζόγλου Εμμανουήλ.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Τροποποίηση όρων δόμησης στους χώρους Παιδικού Σταθμού, 

Νηπιαγωγείου (Ο.Π 708), Δημοτικού Σχολείου – Λυκείου (Ο.Π. 728) 

και Δημοτικού Σχολείου (Ο.Π. 730) στην Πολεοδομική Ενότητα ¨Αγ. 

Ανάργυροι¨(Π.Ε. 5) του Δήμου Σερρών. 

    

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση πινακίου τμήματος αμοιβής της Α’ φάσης της Πολεοδομικής 

μελέτης της γενικής μελέτης με τίτλο: ¨Τοπογράφηση – 

κτηματογράφηση, πολεοδόμηση περιοχής Ξηροτόπου Δήμου Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ  22ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ¨ΘΗΣΕΑΣ¨ για το έργο 

¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής και βελτιστοποίησης της 

χωρητικότητας του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ  23ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΤΕΙ Σερρών για την 

εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: ¨Μελέτη, σχεδίαση, 

προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας στη 

Δημοτική Αστυνομία Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ  24ο: Επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον των στειρωμένων αδέσποτων 

σκύλων του προγράμματος (περισυλλογή, σήμανση, καταγραφή, 

στείρωση, εμβολιασμός, αποθεραπεία, υιοθεσία, επανένταξη) των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  

    

ΘΕΜΑ  25ο: Υλοποίηση του προγράμματος στείρωσης των αδέσποτων σκύλων του 

καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και έγκριση της αντίστοιχης 

μελέτης.  

    

ΘΕΜΑ  26ο: Ψήφιση πίστωσης για τη μελέτη της παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, 

διαχείρισης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου 

ΧΔΑ του Δήμου Σερρών (2009 – 2010). 

    

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης οριοθέτησης ρέματος οικισμού 

Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών. 

    

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης ¨Τροποποίηση οριοθέτησης 

τμήματος του 3ου υδατορέματος στον οικισμό Αγ. Ιωάννη Δήμου 

Σερρών¨.  
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ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση μελετών έργων, προϋπολογιστικών πινάκων εργασιών κ.λπ.  

    

ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2009 προϋπολογιστικών πινάκων. 

    

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων και συνεχίσεις αυτών.  

    

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.  

 

ΘΕΜΑ  33ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π.   

    

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

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

κ. Αναστασιάδης: … η ΕΜΜΕΛΕΙΑ, … έναν πολύτεκνο με 7 παιδιά μέσα σε ένα 

κατάστημα λόγω ελλείψεως μισθώσεως, δηλαδή έγιναν 16 χρόνια και τον βγάλαμε έξω. 

Πιστεύω ότι εμείς πρέπει να καταδικάσουμε αυτή τη πράξη, είναι ένας φτωχός βιοπαλαιστής, 

έχει 7 παιδιά, και δυο ενήλικους γονείς. Είναι κρίμα, παρακαλούμε να πιέσουμε την 

ΕΜΜΕΛΕΙΑ, να δώσει καινούργια τιμή, νέο μίσθωμα και να το ξανανοικιάσει. Από εμάς 

εξαρτάται, από το Δ.Σ., να προβούμε σ’ αυτή την ενέργεια. Εγώ παρακαλώ να πάρουμε θέση 

διότι είναι προσβολή προς τον πολιτισμό μας. Δεν είναι δυνατόν τέτοια πράγματα να 

συμβαίνουν, διότι η έννοια του συλλόγου χάνεται πλέον.  

κ. Πρόεδρος:   κ. Αναστασιάδη το θέμα είναι γνωστό, θα ασχοληθεί ο κ. Δήμαρχος και 

ενδεχομένως με τους επικεφαλείς για να το δούμε και να έρθει ώριμο.  

κ. Αναστασιάδης: Εδώ στο συμβούλιο να έρθει, άστα αυτά.  

κ. Αγγελίδης: Πριν θέσω την ερώτηση μου θέλω να μας πείτε πότε θα γίνει το επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο γιατί βρισκόμαστε στο μέσον του καλοκαιριού, για να κανονίσουμε 

κάποια πράγματα. 

κ. Πρόεδρος:   Αυτό προβλέπεται για μετά τον Δεκαπενταύγουστο. Το πρόγραμμα 

είναι για μετά τις 15 Αυγούστου, αλλά από κει και πέρα θα εξαρτηθεί από τις ανάγκες της 

υπηρεσίας.  

κ. Αγγελίδης: Θέλω να ρωτήσω ποια είναι η πρόθεση της Δ.Α. σχετικά με την 

κατάργηση του τέλους 0,5% στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος τα οποία 

βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως. Και το θέμα αυτό μας το θέσανε σε μια συνάντηση που 

είχαμε στις … με την Ένωση Εστιατόρων … μας θέσανε το θέμα και υποσχεθήκαμε να το 

αναφέρουμε στο Δ.Σ. για να ρωτήσουμε την Δ.Α. 

κ. Κάλλιος: Θα αποτελέσει θέμα στο επόμενο Δ.Σ.  

κ. Πρόεδρος:   Μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

          

 

ΘΕΜΑ    1ο: Παραλαβή των έργων προσαρμογής της λειτουργίας των Δημοτικών 

Επιχειρήσεων του Δήμου Σερρών στις διατάξεις του νέου Δ.Κ.Κ. (Ν. 

3463/06) 

 

 

κ. Αγγελίδης:   Εδώ απλώς θέλουμε  να υπενθυμίσουμε την θέση που είχαμε εξαρχής 

γι’ αυτό το θέμα, οπότε βάσει της θέσης που είχαμε από την πρώτη στιγμή δεν είναι δυνατόν 

να ψηφίσουμε … 

κ. Πρόεδρος:   Εδώ είναι παραλαβή της μελέτης. 
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κ. Αγγελίδης: Δεν είναι δυνατόν να παραλάβουμε κάτι το οποίο διαφωνούμε. 

κ. Πρόεδρος:   Η πλειοψηφία το αποδέχτηκε. 

κ. Αγγελίδης: Η πλειοψηφία ας το ψηφίσει, εμείς δεν το ψηφίζουμε.  

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αγγελίδη). 

          

ΘΕΜΑ    2ο: Έγκριση διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Παιδικών Σταθμών.  

 

κ. Πρόεδρος:  Εδώ πρέπει να ορίσουμε και τρία μέλη στην Επιτροπή 

Παρακολούθησης από την πλειοψηφία ο κ. Κάλλιος, η κ. Ιλανίδου, και ένας είναι από τους 

εργαζόμενους. Αναπληρωτής του κ. Κάλλιου είμαι εγώ … 

κ. Μωυσιάδης: Εμείς διαφωνούμε ως προς την όλη διαδικασία γιατί είναι αντίθετη με 

αυτά που συμφωνήσαμε εδώ. Διότι ενώ είχαμε πει ότι η επιχείρηση αυτή δεν είναι δυνατόν να 

συνυπάρχει με το Ν.Π.Δ.Δ. των Παιδικών Σταθμών, τώρα βλέπουμε ότι πάμε να … Το 

προσωπικό τότε γιατί το μετακινήσαμε ως περίσσιο και το πήγαμε αλλού; Είχαμε πει ότι η 

δραστηριότητα των παιδικών σταθμών θα … στο σύνολο της από το Ν.Π.Δ.Δ. της 

Προσχολικής Αγωγής. Τι κάνουμε εδώ; Το είχαμε ξεκαθαρίσει αυτό το πράγμα.  

κ. Ζαπάρας:  Είχαμε πει ότι κατά τη διάλυση της ΔΕΠΣ μένουν κάποια προγράμματα. 

Για να λειτουργήσει η επιχείρηση δεν είναι μόνο να πάρουμε 17 άτομα στο ΚΠΑ, αν το 

κάναμε αυτό κ. Μωυσιάδη να είστε σίγουρος ότι σήμερα δεν θα είχαμε να λειτουργήσουμε 11-

12 παιδικούς σταθμούς αλλά μόνο 5. Αυτό ήταν το πρόβλημα.  

κ. Μωυσιάδης: Ποιος σας το είπε;  

κ. Ζαπάρας:  Κρατήσαμε στην κοινωφελή, σ’ αυτήν που παραμένει τους δύο 

παιδικούς σταθμούς, στην οποία κρατήσαμε ουσιαστικά 4 άτομα συν τα … προγράμματα τα 

οποία τρέχουν και συνεισφέρουν στο Ν.Π. Για να καταλάβετε πως …, όταν εμένα μου ζητάει 

μια καθαρίστρια, ενώ πριν κάναμε προκήρυξη και την παίρναμε ως μόνιμη, τώρα 

χρησιμοποιούμε την κοινωφελή, την παίρνουμε μέσω προγραμμάτων, ουσιαστικά 

επιδοτούμαστε από τον … και την στέλνουμε στο Ν.Π. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα 4 

άτομα τα οποία γίναν αορίστου, ήταν μέχρι να λήξουν τα προγράμματα, ήταν ένας οδηγός, μια 

καθαρίστρια, έναν γενικών καθηκόντων, να φανταστείτε ότι ο γενικών καθηκόντων βάφει 

όλους τους παιδικούς σταθμούς ενώ πριν χρησιμοποιούσαμε εξωτερικά συνεργεία, μόνο από 

εκεί την οικονομία που γίνεται. Την κοινωφελή, αύριο μεθαύριο μπορεί να την κλείσετε, 

ανεξάρτητα από το αν είναι αορίστου και 2ον με την ενοποίηση που γίνεται, εγώ προσωπικά 

κάτι που δεν το ήξερα, το ΚΠΑ δεν είχε διοικητικό προσωπικό, παρέλαβα μία διευθύντρια η 

οποία μόλις είχε αναλάβει και πραγματικά έχει πρόβλημα η λειτουργία … και 2ον παρέλαβα 

δυο υπαλλήλους του δήμου … προς το Ν.Π. εκ των οποίων ο ένας συνταξιοδοτήθηκε και ο 

άλλος συνταξιοδοτείται του χρόνου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι σαν Διοικητικό προσωπικό 

της νέας επιχείρησης το ΚΠΑ παρέμεινε πάλι με δύο υπαλλήλους. Δεν μπορεί να λειτουργήσει 

…, είναι πολύ δύσκολο, γι’ αυτό και το πάμε μεταβατικά. Αυτός είναι ο σκοπός που έγινε.  

κ. Μωυσιάδης: Πάντα θα μπορεί ο δήμος να δίνει προσωπικό. Από την ΔΕΠΚΑ 

έχουμε 17 υπαλλήλους, προσωπικό έχει να στείλει ο δήμος αν χρειάζονται σε κάποια θέση, δεν 

κολλάμε εκεί, και μπορεί άνετα να λειτουργήσει. Ταυτόχρονα δύο Ν.Π. ένα Δ.Δ. και ένα Ι.Δ. 

να έχουν το ίδιο αντικείμενο είναι τραγελαφικό. Το είχαμε πει από παλιά, δόθηκε η 

δυνατότητα από τον νόμο να μπορέσουμε να ξεφύγουμε την … και βλέπουμε ότι συμβαίνει το 

αντίθετο. Το ότι είχαμε 3 – 4 άτομα τα οποία λέγαμε ότι είχαν πρόγραμμα μέχρι τον 

Αύγουστο. 

κ. Ζαπάρας:  Άλλοι έχουν για δυο χρόνια.  

κ. Μωυσιάδης:  Γι’ αυτόν μόνο κρατάμε ένα Ν.Π.;  Από εδώ και μπρος τι θα κάνουμε; 

5 



 Εάν δεν βρεθούν προγράμματα για κάποιο λόγο επειδή η προκήρυξη τους δεν 

προβλέπει και δεν δίνει την δυνατότητα, να παρθούν τα προγράμματα αυτά από το Ν.Π.Δ.Δ., 

τότε θα πρέπει να παρθεί από μια άλλη επιχείρηση που έχουμε, είχαμε πει ότι θα πρέπει να 

υπάρχει μια πασπαρτού, και μάλιστα λέγαμε ότι θα έπρεπε να είναι αυτή και μόνο αυτή και ότι 

θα έπρεπε να είναι η ΔΕΠΚΑ, να πω και μια παρένθεση ότι υπήρχε ένα πρόγραμμα 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, δεν το αξιοποιήσαμε, δεν υποβάλαμε αίτηση ενώ θα έπρεπε και αυτό 

γιατί είχαμε προσχήματα από κάποιους που δεν ήθελαν να δουλέψουν.  

κ. Ζαπάρας:  Εγώ εν κατακλείδι θα σας έλεγα, περιμένετε εδώ θα είμαστε, σε ένα 

επόμενο συμβούλιο θα δούμε τα αποτελέσματα αυτού του συστήματος.  

κ. Μωυσιάδης: Το θέμα είναι ότι θα υπάρχουν δυο φορείς.  

κ. Πρόεδρος:   Δεν χρειάζεται η επιτροπή παρακολούθησης … 

κ. Ζαπάρας:  Και κάτι πολύ σημαντικό, μόνο η κοινωφελής μπορεί να τραβήξει 

προγράμματα μέσα από την Ε.Ε. … 

κ. Δήμαρχος: Μα γι’ αυτό την κρατήσαμε.  

κ. Ζαπάρας:  Το Ν.Π. δεν μπορεί να τραβήξει. 

κ. Μωυσιάδης: Σας πρόλαβα και σας εξήγησα ότι δεν χρειάζεται να είναι η ΔΕΠΣ. 

κ. Πρόεδρος:   Υπάρχει 3μελής επιτροπή παρακολούθησης, θα ορίσετε κ. Μωυσιάδη 

την κ. Ιλανίδου; 

κ. Μωυσιάδης: Όχι δεν συμφωνούμε και λέμε ότι δεν συμμετέχουμε στην επιτροπή.  

κ. Πρόεδρος: Δεν εγκρίνετε δηλαδή το διετές πρόγραμμα; 

κ. Μωυσιάδης: Όχι, εμείς λέμε ότι δεν εγκρίνουμε. … πρόταση υπάρχει, προσχήματα 

είναι ότι … και δεν συμφωνούμε με τη λειτουργία του άρα δεν μπορούμε να συμμετέχουμε.  

κ. Πρόεδρος:   Μα εδώ μιλάμε για την έγκριση του διετούς προγράμματος του έργου.  

κ. Μωυσιάδης: Δεν συμφωνούμε.  

κ. Πρόεδρος:   Εδώ χρειάζεται απόλυτη πλειοψηφία, χρειαζόμαστε 14 ψήφους για την 

έγκριση του διετούς προγράμματος. Το βάζουμε σε ψηφοφορία.  

κ. Αγγελίδης: Τους ίδιους λόγους που ανέφερα για το πρώτο θέμα, ισχύουν και για το 

δεύτερο.  

κ. Κάλλιος:  Ναι 

κ. Τσιμερίκας:  Ναι 

κ. Δάγκος:   Ναι 

κ. Ικιούζης:   Ναι 

κ. Αναστασιάδης:  Όχι   

κ. Σιμήτας:   Ναι 

κ. Αγγελίδης:  Όχι 

κ. Μωϋσιάδης:          Όχι     

κα Ιλανίδου:  Όχι 

κ. Σίγκας: Όχι 

κ. Νυχτοπάτης:  Όχι 

κ. Παπαδόπουλος:  Όχι 

κ. Παπαβασιλείου: Όχι  

κ. Πεχλιβανίδης:  Ναι 

κ. Ιωαννίδης:     Ναι 

κ. Γούνας:   Ναι 

κα Βέρρου:    Ναι 

κ. Σαμπάνης:  Ναι 

κ. Ζαπάρας:   Ναι  

κ. Σαντοριναίος: Ναι  

κ. Σωτηριάδης:  Ναι 
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κ. Πρόεδρος:   Για την 3μελή επιτροπή θα μπει ο κ. Κάλλιος και ο κ. Ιωαννίδης και 

αναπληρωματικοί εγώ και ο κ. Δάγκος.  

κ. Αγγελίδης: Επ’ ευκαιρίας που είπε ο κ. Μωυσιάδης για το πρόγραμμα ΒΟΗΘΕΙΑ 

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, τι έγινε με εκείνο που συζητήσαμε τελευταία; 

κ. Δήμαρχος: Θα υπάρξει παράταση. 

κ. Αγγελίδης: Θα προλάβουμε την παράταση;  

κ. Δήμαρχος: Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. 

κ. Αγγελίδης: Τι δυσκολίες; 

κ. Δήμαρχος: Ένας έλεγχος που είχε γίνει στο πρόγραμμα από την Επιθεώρηση 

Εργασίας.  

κ. Αγγελίδης: Μήπως είναι αυτό που είπατε ότι δεν θέλει κάποιος υπάλληλος να 

δουλέψει; Αυτός είναι ο λόγος; 

κ. Δήμαρχος: Θέλω να πιστεύω πως όχι. 

κ. Αγγελίδης: Αν είναι αυτό, είναι απαράδεκτο. Είναι ντροπή. 

κ. Δήμαρχος: Δεν είναι αυτός ο λόγος. 

              

- Εγκρίνεται με  13ψήφους υπέρ.  

         
ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο Πρόγραμμα Τουριστικής 

Προβολής Ν. Σερρών, έτους 2009, με το ποσό των 2.500,00 €.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Κατανομή υπολοίπων πιστώσεων ΣΑΤΑ Σχολείων έτους 2008 στις 

Σχολικές Επιτροπές για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Αποδοχή και ψήφιση πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2009 για την επισκευή 

και συντήρηση σχολικών κτιρίων.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ    6ο: Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση 

επιτροπής ελέγχου καταλληλότητας χώρου για την ανέγερση Δημοτικού 

Σχολείου εντός του οικισμού Αγ. Ιωάννη Δήμου Σερρών.   

 

κ. Πρόεδρος:   Ο κ. Δάγκος και αναπληρωτής ο κ. Ιωαννίδης.  

 

- Εγκρίνεται.  

   

ΘΕΜΑ    7ο: Έγκριση αποφάσεων Δ.Σ. της ΔΕΠΣ περί έγκρισης κανονισμού 

προσωπικού της ΚΕΠΣ, έγκριση κανονισμού διαχείρισης της ΚΕΠΣ και 

έγκριση εσωτερικού κανονισμού της ΚΕΠΣ.  

 

κα Ιλανίδου: Και αυτό το ίδιο.   

κ. Πρόεδρος:   κ. Αγγελίδη δεν εγκρίνεται τις αποφάσεις; 

κ. Αγγελίδης: Από τη στιγμή που είχαμε διαφορετική άποψη, για να είμαστε συνεπείς 

σ’ αυτά που λέμε.  
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- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αγγελίδη, Μωυσιάδη). 

      
ΘΕΜΑ    8ο: Έγκριση απολογισμού έτους 2008 του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής 

του Δήμου Σερρών.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Δημοτικών Επιχειρήσεων.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση παράτασης μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το 

ΚΕΠ του Δήμου Σερρών.  

 

κ. Πρόεδρος:   Είναι για άλλα τρία χρόνια.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  11ο: Αναπροσαρμογή μισθώματος ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ 

του Δήμου Σερρών. 

 

κ. Πρόεδρος:   2,90 € το μήνα.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

   ΘΕΜΑ  12ο: Καθορισμός ορίου χρήσης κινητών τηλεφώνων.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση διαφόρων προμηθειών και δαπανών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  14ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφρων.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  15ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους του 

Δήμου.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.   

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  17ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου στον κ. Γιαννούση Αθανάσιο.  

8 



- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτου σε προβληματική 

περιοχή των υπαλλήλων του Δήμου Παναγιωτίδη Ιωάννη και 

Κωνσταντινίδου Ευαγγελίας.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  19ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση την 

Πράξη Εφαρμογής της γειτονιάς ¨40 Μάρτυρες – Σφαγεία¨ από τον κ. 

Χατζόγλου Εμμανουήλ.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Τροποποίηση όρων δόμησης στους χώρους Παιδικού Σταθμού, 

Νηπιαγωγείου (Ο.Π 708), Δημοτικού Σχολείου – Λυκείου (Ο.Π. 728) 

και Δημοτικού Σχολείου (Ο.Π. 730) στην Πολεοδομική Ενότητα ¨Αγ. 

Ανάργυροι¨(Π.Ε. 5) του Δήμου Σερρών. 

 

κ. Πρόεδρος:   Με το ισχύον πολεοδομικό σχέδιο και την πολεοδομική μελέτη οι 

χώροι δεν αρκούν. Γιατί έχουν βγει τα νέα πολεοδομικά πρότυπα από το ΥΠΕΧΩΔΕ και για 

να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε τα σχολεία, ζητούμε αύξηση του συντελεστή της 

δόμησης. Από 15 ζητάμε 40, από 7,5 στα 10 και ο συντελεστής δόμησης που ήταν 3/10 να 

γίνει 0,6. 

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  21ο: Έγκριση πινακίου τμήματος αμοιβής της Α’ φάσης της Πολεοδομικής 

μελέτης της γενικής μελέτης με τίτλο: ¨Τοπογράφηση – 

κτηματογράφηση, πολεοδόμηση περιοχής Ξηροτόπου Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  22ο: Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ¨ΘΗΣΕΑΣ¨ για το έργο 

¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής και βελτιστοποίησης της 

χωρητικότητας του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  23ο: Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΤΕΙ Σερρών για την 

εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: ¨Μελέτη, σχεδίαση, 

προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας στη 

Δημοτική Αστυνομία Σερρών¨.  

 

κ. Αναστασιάδης: Εγώ λέω όχι. Σερραίοι να αναλάβουν.  

   

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Αναστασιάδη). 
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ΘΕΜΑ  24ο: Επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον των στειρωμένων αδέσποτων 

σκύλων του προγράμματος (περισυλλογή, σήμανση, καταγραφή, 

στείρωση, εμβολιασμός, αποθεραπεία, υιοθεσία, επανένταξη) των 

αδέσποτων ζώων συντροφιάς.  

 

κα Ιλανίδου: Πήγα στο κυνοκομείο και τα σκυλιά είναι πάνω από 100. Νομίζω ότι 

πρέπει να γίνει μια εκστρατεία στα χωριά να υιοθετήσουν. Αν τα αφήσουμε αυτά μέσα στην 

πόλη θα μας φάνε. Σήμερα λέτε ότι είναι εμβολιασμένα, αν έρθουν σε επαφή με αμβολίαστα 

θα είναι και αυτά αμβολίαστα. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Και λέει η … ότι επιτρέπεται να 

επαναφέρονται στο φυσικό τους περιβάλλον από εκεί που περισυλλέγησαν και η επαναφορά 

δεν επιτρέπεται σε νοσοκομεία, σε σχολεία, σε αυτοκινητοδρόμους, δηλαδή εμείς θα τα 

αφήσουμε και δεν θα πάνε εκεί; Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, κάντε μια 

εκστρατεία να έρθουν να υιοθετήσουν τα σκυλιά.  

κ. Δάγκος: Το κακό είναι ότι τα σκυλιά που είναι στο κυνοκομείο τα περισσότερα δεν 

είναι από την πόλη, τα φέρνουν Παρασκευή Σάββατο από έξω. 2ον σε συνεργασία με τον 

φιλοζωικό είπαμε να βγάλουμε κάποια φυλλάδια που θα μοιράζονται με τους λογαριασμούς 

της ΔΕΥΑΣ και να βγάλουμε και ένα σποτ για υιοθεσία. Το επεξεργάζεται η κτηνίατρος μαζί 

με την … για να δούμε τι καλύτερο θα κάνουν. Το πρόβλημα των σκυλιών είναι κατά την 

άποψη μου πολύ μεγάλο και η υπηρεσία δεν βοηθάει καθόλου.  

  

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  25ο: Υλοποίηση του προγράμματος στείρωσης των αδέσποτων σκύλων του 

καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς και έγκριση της αντίστοιχης 

μελέτης.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  26ο: Ψήφιση πίστωσης για τη μελέτη της παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, 

διαχείρισης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης – ελέγχου της 

λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου 

ΧΔΑ του Δήμου Σερρών (2009 – 2010). 

    

ΘΕΜΑ  27ο: Έγκριση εκπόνησης της μελέτης οριοθέτησης ρέματος οικισμού 

Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών. 

 

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης ¨Τροποποίηση οριοθέτησης 

τμήματος του 3ου υδατορέματος στον οικισμό Αγ. Ιωάννη Δήμου 

Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  29ο: Έγκριση μελετών έργων, προϋπολογιστικών πινάκων εργασιών κ.λπ.  

 

- Εγκρίνεται.  
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ΘΕΜΑ  30ο: Έγκριση συνέχισης για το έτος 2009 προϋπολογιστικών πινάκων. 

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων έργων και συνεχίσεις αυτών.  

 

- Εγκρίνεται.  

    

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής έργων.  

 

- Εγκρίνεται.  

 

ΘΕΜΑ  33ο: Επέκταση – συμπλήρωση – μετατόπιση δικτύου Φ.Ο.Π.   

 

- Εγκρίνεται.  

 

       

     Μετά το πέρας της συζήτησης, συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις:  

 

608/09 Παραλαβή των έργων προσαρμογής της λειτουργίας των Δημοτικών 

Επιχειρήσεων του Δήμου Σερρών στις διατάξεις του νέου Δ.Κ.Κ. (Ν. 

3463/2006) 

 

609/09 Δεν εγκρίνεται το διετές πρόγραμμα δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης 

Παιδικών Σταθμών.  

 

610/09 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στο πρόγραμμα Τουριστικής 

Προβολής Ν. Σερρών, έτους 2009, με το ποσό των 2.500,00 €. 

 

611/09 Κατανομή υπολοίπων πιστώσεων ΣΑΤΑ Σχολείων έτους 2009 στις σχολικές 

επιτροπές για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων.  

 

612/09 Αποδοχή και ψήφιση πιστώσεων ΣΑΤΑ έτους 2009 για την επισκευή σχολικών 

κτιρίων.   

 

613/09 Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής 

ελέγχου καταλληλότητας χώρου για την ανέγερση δημοτικού Σχολείου εντός 

του οικισμού Αγίου Ιωάννη Δήμου Σερρών.   

 

614/09 Δεν εγκρίνονται οι αποφάσεις του Δ.Σ. της ΔΕΠΣ περί έγκρισης κανονισμού 

προσωπικού της ΚΕΠΣ, έγκριση κανονισμού διαχείρισης της ΚΕΠΣ και 

έγκριση εσωτερικού κανονισμού ΚΕΠΣ. 

 

615/09 Έγκριση απολογισμού έτους 2008 του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου 

Σερρών.  

 

616/09 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί της αρ. 22/09 απ. Δ.Ε. ΔΗΠΕΘΕ. 
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617/09 Ομοίως επί της αρ. 11/09 απ. Δ.Ε. ΔΕΠΣ. 

 

618/09  Δεν εγκρίνεται η αρ. 10/09 απ. ΔΕΠΣ. 

 

619/09 Έγκριση παράτασης μίσθωσης του ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ του 

Δήμου Σερρών.  

 

620/09 Αναπροσαρμογή μισθώματος ακινήτου στο οποίο στεγάζεται το ΚΕΠ του 

Δήμου Σερρών.  

 

621/09 Καθορισμός ορίου χρήσης κινητών τηλεφώνων.  

 

622/09 Έγκριση δαπάνης δεμάτων αγάπης που προσφέρθηκαν ενόψει των εορτών του 

Πάσχα 2009 από το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου.  

 

623/09 Έγκριση δαπάνης δικαστικού επιμελητή για τέλη επίδοσης στους κ.κ. Μακάκη, 

Καλογιαννίδου κ.λπ.  

 

624/09 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Ρουστάνη Αλκιβιάδη.  

 

625/09 Έγκριση καταβολής εξόδων κηδείας αποβιώσαντος Δημοτικού υπαλλήλου 

Γκόγκου Αγγέλου.  

 

626/09 Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κ. Κατσίκη Αναστασία πρώην 

Δημοτικού υπαλλήλου, λόγω συνταξιοδότησης της.  

 

627/09 Παραχώρηση χώρου για τη σύσταση οικογενειακού τάφου στον κ. Ποτόγλου 

Πρόδρομο.  

 

628/09 Ομοίως στην κ. Στορδοπούλου Αργυρή.  

 

629/09 Ομοίως στην κ. Ιλανίδου Καλλιόπη.  

 

630/09 Ομοίως στον κ. Σαρακατσάνη Γεώργιο.  

 

631/09 Διαγραφή χρέους του κ. Κοτανίδη Λαζάρου από αυθαίρετη χρήση δημοτικού 

χώρου.  

 

632/09 Ομοίως του κ. Λασπιά Χρήσου από πρόστιμο ΚΟΚ. 

 

633/09 Ομοίως του κ. Κωτούλα Δημητρίου από πρόστιμο ΚΟΚ. 

 

634/09 Ομοίως του κ. Κεχαγιά Ζαχαρία από πρόστιμο ΚΟΚ. 

 

635/09 Επιστροφή χρημάτων στην κ. Χατζόγλου Φωτεινή από εισφορά σε γη και 

χρήμα.  

 

636/09 Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου 

στον κ. Γιαννούση Αθανάσιο.  
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637/09 Έγκριση καταβολής επιδότησης αγοράς ακινήτου σε προβληματική περιοχή.  

 

638/09 Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση την πράξη 

εφαρμογής της γειτονιάς 40 Μάρτυρες – Σφαγεία από τον κ. Χατζόγλου 

Εμμανουήλ.  

 

639/09 Τροποποίηση όρων δόμησης στους χώρους Παιδικού Σταθμού, Νηπιαγωγείου 

(ΟΠ 708), Δημοτικού Σχολείου (ΟΠ 730) στην Πολεοδομική ενότητα ¨Άγιοι 

Ανάργυροι¨ ΠΕ 5) του Δήμου Σερρών.   

 

640/09 Έγκριση πινακίου τμήματος της αμοιβής της Α’ φάσης της Πολεοδομικής 

μελέτης της γενικής μελέτης με τίτλο: ¨Τοπογράφηση – κτηματογράφηση, 

πολεοδόμηση περιοχής Ξηροτόπου Δήμου Σερρών¨.  

 

641/09 Αποδοχή χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ¨ΘΗΣΕΑΣ¨ για την εκτέλεση του 

έργου: ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής και βελτιστοποίησης της 

χωρητικότητας του ΧΥΤΑ¨.  

 

642/09 Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΤΕΙ Σερρών για την εκπόνηση του 

ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: ¨Μελέτη, σχεδίαση, προμήθεια και 

εγκατάσταση συστήματος ασύρματης επικοινωνίας στη Δημοτική Αστυνομία 

Σερρών¨.  

 

643/09 Επανένταξη στο φυσικό περιβάλλον των στειρωμένων αδεσπότων σκύλων του 

προγράμματος (περισυλλογή, σήμανση, καταγραφή, στείρωση, εμβολιασμό, 

αποθεραπεία, υιοθεσία, επανένταξη) των αδεσπότων ζώων συντροφιάς.  

 

644/09 Υλοποίηση του προγράμματος Στείρωσης των αδεσπότων σκύλων του 

καταφυγίου αδεσπότων ζώων συντροφιάς και έγκριση της αντίστοιχης μελέτης.  

 

645/09 Ψήφιση πίστωσης για τη μελέτη της παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, 

διαχείρισης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης ελέγχου της λειτουργίας 

ΧΥΤΑ και της μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών.  

 

646/09 Έγκριση εκπόνησης μελέτης οριοθέτησης ρέματος οικισμού Χιονοχωρίου 

Δήμου Σερρών.  

 

647/09 Έγκριση και παραλαβή μελέτης ¨Τροποποίηση οριοθέτησης τμήματος 3ου 

υδατορέματος στον οικισμό Αγ. Ιωάννη Δήμου Σερρών¨.  

 

648/09 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Αντιπλημμυρική προστασία δασικού δρόμου 

κοιλάδας Αγ. Γεωργίου Δήμου Σερρών¨.  

 

649/09 Ομοίως: ¨Συντήρηση εξοπλισμού κοινοχρήστων χώρων¨. 

 

650/09 Επικαιροποίηση τεύχους προεκτιμώμενων αμοιβών της μελέτης με τίτλο: 

¨Τοπογράφηση – Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση Δ.Δ. Επταμύλων Δήμου 

Σερρών¨.  
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651/09 Ομοίως Δ.Δ. Οινούσας.  

 

652/09 Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα εργασιών ¨περίφραξης γηπέδου μπάσκετ 

στον οικισμό Φλωρίνης¨.  

 

653/09 Ομοίως ¨προστασίας τεχνικών έργων στο κτηνοτροφικό πάρκο¨.  

 

654/09 Έγκριση 1ου Α.Π. του έργου ¨Οδοποιία – Οδοστρωσία Δήμου Σερρών¨.  

 

655/09 Ομοίως 2ου Α.Π. και 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ¨Κατασκευή εσωτερικού 

χώρου στάθμευσης Αυτοκινητοδρομίου Σερρών¨ και συνέχισης αυτού για το 

έτος 2009¨.  

 

656/09 Ομοίως 2ου Α.Π. του έργου: ¨Οδοστρωσία Δήμου Σερρών έτους 2006¨.  

 

657/09 Έγκριση 6ου πινακίου αμοιβής της μελέτης με τίτλο: ¨Τοπογραφική Αποτύπωση 

και Πολεοδομική Μελέτη Πολεοδομικής Ενότητας Αγ. Αντωνίου – Αγ. 

Παντελεήμονα Σερρών¨.  

 

658/09 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

¨Κατασκευή τοιχείου προστασίας κοίτης χειμάρρου στον Υδροηλεκτρικό 

Σταθμό Οινούσας¨.  

 

659/09 Ομοίως ¨Κατασκευή πίστας motocross διεθνών προδιαγραφών και κατασκευή 

υπαίθριου χώρου στάθμευσης και υποστήριξης αγωνιζομένων και θεατών στο 

Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών¨.  

 

660/09 Ομοίως ¨Ασφαλτοστρώσεις δρόμων πόλης Σερρών¨.  

 

661/09 Έγκριση επέκτασης δικτύου ΦΟΠ με τοποθέτηση φ.σ. στην επαρχιακή 1ο χιλ 

Σερρών – Μητρουσίου.  

 

662/09 Ομοίως 1 φ.σ. στην περιοχή Αγ. Ραφαήλ.  

 

663/09 Ομοίως φ.σ. στα Μελενικιώτικα.  

 

664/09 Ομοίως 2 φ.σ. στην κοιλάδα Αγ. Γεωργίου.  

 

 

 

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

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ζαπάρας Στέργιος 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κάλλιος Κωνσταντίνος 

 

Μωϋσιάδης Ιωάννης 

 

Νυχτοπάτης Χαράλαμπος 

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 


