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                     ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ 

                     ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η/24-9-2010 

 

 

 



ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 10η 

 

 

Της 24ης  Σεπτεμβρίου 2010 

 

 

Ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 13:00 το μεσημέρι  

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Σωτηριάδης Δημήτριος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 

Σαμπάνης Μιχαήλ (Γραμματέας Δ.Σ.) 

Αγγελίδης Πέτρος 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

Βέρρου Σουλτάνα 

Γαλάνης Στέργιος 

Γούνας Γεώργιος 

Δάγκος Γεώργιος 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

Ικιούζης Στέφανος 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης  

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

Σαουλίδης Στυλιανός 

Σίγκας Γεώργιος 

Σιμήτας Συμεών 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1. Ζαπάρας Στέργιος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.), 2. Κάλλιος Κων/νος, 3. Μωϋσιάδης Ιωάννης, 

4. Νυκτοπάτης Χαράλαμπος, 5. Παπαβασιλείου Βασίλειος. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Παραχώρηση χώρου στον Όμιλο UNESCO για την κατασκευή σε 

μικρογραφία αυθεντικού παραδοσιακού χωριού στο Χιονοχώρι.  

    

ΘΕΜΑ    2ο: Αίτημα παραχώρησης του Δημοτικού κινηματοθεάτρου 

¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 

    

ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην εκστρατεία Ecomobility 

2010 – 2011.  

    

ΘΕΜΑ    4ο: Επανασυγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών 

Επιτροπών.  

    

ΘΕΜΑ    5ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

ΘΕΜΑ    6ο: Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής λειτουργίας του Ταμείου 

Αλληλοβοηθείας του Τμ. Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ    7ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.   

    

ΘΕΜΑ    8ο: Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και από 

αποκατάσταση τομής ασφάλτου.  

    

ΘΕΜΑ    9ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους 

του Δήμου  

    

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Επιχειρήσεων του Δήμου.  

    

ΘΕΜΑ  11ο: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010. 

    

ΘΕΜΑ  12ο: Ψήφιση πιστώσεων για την καταβολή δικαστικών εξόδων και 

τόκων.  

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας και εγκατάστασης 

συμπληρωματικού συστήματος αντιστάθμισης ηλεκτρικής 

εγκατάστασης κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ. 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  
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ΘΕΜΑ  15ο: Παραχώρηση κατά χρήση των χώρων:  

α) Παιδικού Σταθμού Κρίνου και  

β) Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Αντωνίου, στο Ν.Π. Κέντρο 

Προσχολικής Αγωγής.  

 

ΘΕΜΑ  16ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση 

πράξη εφαρμογής.  

    

ΘΕΜΑ  17ο: Τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ των 

καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων.  

    

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων για τη διεξαγωγή του 16ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Ποντιακών Συλλόγων για την Εθνική 

Αυτογνωσία.  

    

ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση υποβολής δύο προτάσεων με τίτλο: 1. Καινοτόμο 

σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της 

συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο 

Δήμο Σερρών, 2. Κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο της πρόσκλησης 20.1 της 

Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨ και υπογραφή του σχετικού 

μνημονίου συνεργασίας.  

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών στα πλαίσια της 

παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της 

μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών 

(2010-2011). 

    

ΘΕΜΑ  21ο: Μεταφορά πιστώσεων έργων από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών.  

    

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση και παραλαβή: 

α) β’ σταδίου μελέτης: ¨Τοπογράφηση – κτηματογράφηση – 

πολεοδομική μελέτη περιοχής Ξηροτόπου Σερρών και έγκριση 

πινακίου αμοιβής¨ και  

β) μελέτης με γενικό τίτλο: ¨Ανέγερση αίθουσας συνάθροισης 

κοινού στον Άγιο Ιωάννη Δήμου Σερρών¨.  

 

ΘΕΜΑ  23ο: Ψήφιση πίστωσης για το έργο: ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής 

και βελτιστοποίησης της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ του Δήμου 

Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση μελετών έργων, προϋπολογιστικών πινάκων κ.λπ.   

    

3 



ΘΕΜΑ  25ο: Συνεχίσεις έργων, μελετών κ.λπ. για το έτος 2010.  

    

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.  

 

ΘΕΜΑ  27ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 

¨Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών 

Βενιζέλου, Μιαούλη και Κομνηνών¨.  

    

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: ¨Αποπεράτωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο 

ανατολικό τμήμα της πόλης Σερρών¨.  

    

ΘΕΜΑ  29ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.  

    

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

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

μήνα που διανύουμε δύο συμπολίτες μας έφυγαν από τη ζωή, ο Δημήτρης Αλβανός και ο 

Τηλέμαχος Σίμογλου. Όλοι θυμόμαστε ότι και οι δύο υπήρξαν ο μεν κύριος Σίμογλου 

δημοτικός σύμβουλος 2 4ετίες ενώ ο κ. Αλβανός 4 4ετίες. Με μια πολύ αξιόλογη 

παρουσία και τεράστια προσφορά. Θα παρακαλούσα το Σώμα να εκφράσει τα 

συλλυπητήρια εγγράφως στις οικογένειες τους.  

 

 

ΘΕΜΑ    1ο: Παραχώρηση χώρου στον Όμιλο UNESCO για την κατασκευή σε 

μικρογραφία αυθεντικού παραδοσιακού χωριού στο Χιονοχώρι.  

 

 

κ. Γούνας: Σ’ αυτό το θέμα, θα παρακαλούσα να είχε ερωτηθεί η διοίκηση του 

χωριού του Χιονοχωρίου και επειδή πρόκειται για μια παραχώρηση δημοτικού 

οικοπέδου πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί σε όλα μας τα θέματα. Ζητώ λοιπόν, η 

παραχώρηση να είναι μόνο για τη χρήση γης και αν σε μια 5ετία δεν έχει ολοκληρωθεί το 

πρόγραμμα αυτό, να επιστραφεί πίσω το δημοτικό οικόπεδο με ότι υπάρχει μέσα στον 

δήμο Σερρών.  

κ. Πρόεδρος:   Μπορούμε να το αναφέρουμε αυτό στην απόφαση μας.  

κ. Γούνας:  Η απόφαση μας να λέει ότι αν δεν ολοκληρωθεί σε μια πενταετία, 

γιατί είναι ένα οικόπεδο φιλέτο, ακριβώς στην είσοδο του χωριού, όλοι ξέρουμε τι 

γίνεται μ’ αυτές τις περιπτώσεις, θα παρακαλούσα λοιπόν να γραφεί μέσα στο πρακτικό.  

κ. Αναστασιάδης: Να υπάρχει και περίοδος χρόνου, τουλάχιστον 3 χρόνια, γιατί 

είναι σοβαρό το θέμα αυτό.  

κ. Πρόεδρος:   Αν σε 5 χρόνια δούμε ότι δεν γίνεται τίποτα, το παίρνουμε πίσω.  

κα Ιλανίδου: Η εισήγηση είναι για 22 χρόνια. Και εγώ προτείνω για 5 χρόνια. 

Επίσης θέλω να πω ότι το έγγραφο που στέλνει η UNESCO λέει ότι ενώ όλα θα τα κάνει 

αυτή, από την ώρα που θα τελειώσει η κατασκευή θα το συντηρεί ο Δήμος.  
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κ. Πρόεδρος:   Δεν θα το αποφασίσουμε σήμερα αυτό, όταν τελειώσει θα δούμε 

τα έξοδα συντήρησης και μετά.  

κα Ιλανίδου: Γι’ αυτό λέω Δήμος και UNESCO μαζί, για να μην παραχωρηθεί 

μόνο στην UNESCO. Όποιος το χρησιμοποιεί αυτός και να το συντηρεί. Και το άλλο που 

θέλω να πω είναι ότι η κλίμακα 1:10, νομίζω ότι είναι μικρή. Τα διώροφα θα γίνουν 50 

πόντους. Υπάρχει ένα τέτοιο παραδοσιακό χωριό αλλά με κλίμακα που είναι μεγαλύτερη. 

κ. Πρόεδρος:   Εμείς εδώ θα αποφασίσουμε για την παραχώρηση για τα 22 

χρόνια, και 2ον θα πάρουμε μετά μια απόφαση για να είναι η συντήρηση μαζί και το 3ο 

που είπαμε ότι αν μετά από 5 χρόνια δεν υπάρξει καμιά κατασκευή να επιστραφεί στον 

δήμο.  

κ. Αναστασιάδης:    … 

κ. Γούνας: Παραχώρηση για χρήση γης.  

 

- Εγκρίνεται. 

                 
ΘΕΜΑ    2ο: Αίτημα παραχώρησης του Δημοτικού κινηματοθεάτρου 

¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 

 

κ. Πρόεδρος:   Είχαμε πάρει μια απόφαση για μίσθωση του ακινήτου του 

ΟΡΦΕΑ από τον δήμο των Σερρών και λύση με το ΔΗΠΕΘΕ. Το ΔΗΠΕΘΕ πρέπει να 

αποκτήσει έδρα, γιατί αυτό χρειάζεται και για την Εφορεία και για την λειτουργία του 

γενικά. Το 2ο αίτημα, για προγραμματική σύμβαση, θα πω ότι μέχρι 31/12 όλες οι 

δαπάνες για τη συντήρηση των ΑΣΤΕΡΙΩΝ θα βαρύνει τον δήμο και η νέα Δ.Α. θα κάνει 

προγραμματική, αφού κάνει καταρχάς έναν δικό της προϋπολογισμό. Μπορεί να θελήσει 

να δώσει περισσότερα και μπορεί να θελήσει να δώσει λιγότερα. Μένουμε λοιπόν στο 1ο 

άρθρο, ¨παραχώρηση των ΑΣΤΕΡΙΩΝ στο ΔΗΠΕΘΕ¨, κατά χρήση πάντα. Άλλωστε 

είναι υποχρέωση μας αυτό, βάσει της προγραμματικής μας με το ΥΠ.ΠΟ., ο Δήμος των 

Σερρών να παρέχει αίθουσα στο ΔΗΠΕΘΕ.  

κα Ιλανίδου: Εγώ νομίζω ότι έναν μήνα πριν τις εκλογές δεν μπορεί ο Δήμος να 

παραχωρήσει το μοναδικό πολιτιστικό κτίριο που έχει. Ας αφήσουμε την επόμενη Δ.Α. η 

οποία μπορεί να σκεφτεί και κάτι άλλο, μπορεί να σκεφτεί να το χρησιμοποιήσει και για 

συνέδρια, για συνελεύσεις, για άλλες διάφορες εκδηλώσεις και να μην είναι 

αποκλειστικά και μόνο το ΔΗΠΕΘΕ.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτό που λέτε δεν έχει καμία σχέση με την παραχώρηση. Το πώς 

θα το λειτουργήσει η κάθε Δ.Α. είναι δικαίωμα της. Όμως εμείς μιλάμε για παραχώρηση 

γιατί πρέπει όπως σας είπα και βάσει της προγραμματικής και με την ομόφωνη απόφαση 

που πήραμε να νοικιάσει ο Δήμος τον ΟΡΦΕΑ μετά από την λύση με το ΔΗΠΕΘΕ. 

κα Ευαγγελίδου:  Ο ΟΦΕΑΣ είχε ένα πρόγραμμα στον δήμο για να ενταχθεί και 

να ανακαινιστεί. Για να γίνει αυτό, επειδή ο Δήμος διαθέτει πιστοποίηση, πρέπει να 

νοικιαστεί το κτίριο από τον δήμο και να φύγει … από το ΔΗΠΕΘΕ. Εάν όμως το 

ΔΗΠΕΘΕ ξανανοικιάσει το κτίριο του ΟΡΦΕΑ, το ΔΗΠΕΘΕ θα πρέπει να πάει στην 

Εφορεία, να έχει μια στέγη, κάτι να δηλώνει, να δηλώσει έναν φόρο στο ΔΗΠΕΘΕ για να 

εμφανίζεται, μέχρι σήμερα που μιλάμε εμφανίζεται ως ΟΡΦΕΩΣ 16.  
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κ. Αναστασιάδης: Επειδή είδαμε συμπεριφορές που μας θύμιζαν ότι είμαστε στο 

1500, είναι ντροπή αυτό που γίνεται, που ένας άνθρωπος εκεί μέσα κάνει ότι του 

γουστάρει, πως τον λένε ούτε ξέρω. Κάνει λες και είναι δικό του το κτίριο. Ο 

Καλλιτεχνικός Διευθυντής κάνει ότι θέλει εκεί μέσα. Η συμπεριφορά του είναι 

ανεπίτρεπτη.  

κ. Πρόεδρος:   Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα, επ’ αυτού αποφασίζουμε. 

Θέματα συμπεριφοράς του καλλιτεχνικού διευθυντή δεν μπορούμε να συζητήσουμε. 

Βάσει της προγραμματικής του ΥΠ.ΠΟ. ο διευθυντής έχει δικαιώματα.  

κ. Αναστασιάδης: Την πόλη αυτή την διοικεί το Δ.Σ. και κανείς διευθυντής δεν 

μπορεί να λέει ¨εγώ θα κάνω ότι θέλω εδώ μέσα¨, δεν έχει κανένα δικαίωμα.  

κα Ευαγγελίδου: Όλα τα ΔΗΠΕΘΕ τα διοικεί το ΥΠ.ΠΟ.  

κ. Πρόεδρος:   Κύριε Αναστασιάδη λαμβάνεται υπόψη αλλά είναι εκτός θέματος.  

κα Ευαγγελίδου: Εν πάση περιπτώσει, αν δεν το παραχωρήσετε το ΔΗΠΕΘΕ δεν 

θα λύσει τη σύμβαση του με τον ΟΡΦΕΑ.  

κα Ιλανίδου: Εγώ μειοψηφώ. Δεν μπορούμε έναν μήνα πριν τις εκλογές να 

δεσμεύουμε την επόμενη Δ.Α. Εγώ πιστεύω ότι η επόμενη Δ.Α. θα το χρησιμοποιήσει 

για πολλούς άλλους λόγους και … μέχρι τον Δεκέμβριο του 2010 δεν υπάρχει κανένα 

πρόβλημα με το ΔΗΠΕΘΕ.  

κα Ευαγγελίδου: Δεν μπορώ να κόψω το μίσθωμα χωρίς να υπάρχει έδρα. Πως 

θα πάει στην Εφορεία;   

κ. Πρόεδρος:   Όπως σας είπα είναι δύο αιτήματα, το θέμα της προγραμματικής 

το αφήνουμε να το διαχειριστεί η επόμενη Δ.Α., το ΔΗΠΕΘΕ θέλει μια στέγη, αυτό είναι 

η συνέχεια μιας ομόφωνης απόφασης που πήραμε για τον ΟΡΦΕΑ και από καμία Δ.Α. 

δεν στερείται το δικαίωμα με την ανάληψη των καθηκόντων να ανακαλέσει αυτή την 

απόφαση. Δεν είναι τραγικό. Το αντίθετο, θα δημιουργήσουμε πρόβλημα στη λειτουργία 

του ΔΗΠΕΘΕ αν δεν πάρουμε αυτή την απόφαση.  

κ. Αγγελίδης: Αν αυτή η απόφαση ληφθεί με έδρα … 

κ. Πρόεδρος:   Πρέπει το ΔΗΠΕΘΕ σύμφωνα με την προγραμματική που έγινε 

με το ΥΠ.ΠΟ. να έχει μια αίθουσα εκδηλώσεων. … αν ταυτόχρονα της λύσης της 

σύμβασης με τον ΟΡΦΕΑ … Είμαστε ασυνεπείς απέναντι στο ΥΠ.ΠΟ. και 2ον, για να 

μπορέσει να λειτουργήσει τους επόμενους μήνες το ΔΗΠΕΘΕ, χρειάζεται απαραίτητα να 

έχει διεύθυνση όπου στεγάζεται.  

κα Ιλανίδου:  Εδώ το λέει ολοκάθαρα, το συμβόλαιο λήγει Δεκέμβριο του 2010. 

κα Ευαγγελίδου:  Βιάζεται ο ΟΡΦΕΑΣ να ενταχθεί στο πρόγραμμα.  

κα Ιλανίδου:  … 

κ. Πρόεδρος:   Σας είπα κ. Ιλανίδου, δημιουργείται πρόβλημα, πήραμε μια 

ομόφωνη απόφαση πριν από ένα μήνα.  

κα Ευαγγελίδου: Ο ΟΡΦΕΑΣ θα καθυστερήσει να ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα 

χάσει το πρόγραμμα. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Ιλανίδου, Σίγκα). 
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ΘΕΜΑ    3ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην εκστρατεία Ecomobility 

2010 – 2011.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ    4ο: Επανασυγκρότηση Διοικητικών Συμβουλίων Ν.Π. Σχολικών 

Επιτροπών.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    5ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς 

υπηρεσιών διαδικτύου. 

 

- Εγκρίνεται (μειοψηφία Σαουλίδη, Ιλανίδου, Αγιαννίδου). 

 

ΘΕΜΑ    6ο: Αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής λειτουργίας του Ταμείου 

Αλληλοβοηθείας του Τμ. Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    7ο: Παραχώρηση χώρων για τη σύσταση οικογενειακών τάφων.   

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    8ο: Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων και από 

αποκατάσταση τομής ασφάλτου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ    9ο: Διαγραφή ποσών από τους βεβαιωτικούς χρηματικούς καταλόγους 

του Δήμου  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  10ο: Έγκριση – ενημέρωση επί αποφάσεων Επιχειρήσεων του Δήμου.  

 

 

κα Ιλανίδου: Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας έχει δύο αποφάσεις, στη μία λέει 

… το 2006, η άλλη λέει το 2008, και ο άλλος συνεχίζει κανονικά. Ένα άλλο θέμα, 

υπάρχει μια απόφαση μέσα, η απόφαση 53 που λέει ότι ορίζουμε επιτροπή πρόσληψης 

προσωπικού και ορίζει τρία άτομα, την κ. …, τον κ. … και τον κ. Δάγκο. Νομίζω ότι δεν 

μπορούμε να ορίσουμε τέτοια επιτροπή, και από τη στιγμή που δεν ψηφίστηκαν οι 

κανονισμοί λειτουργίας.  
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Και ένα άλλο θέμα, η απόφαση 25/2010, εδώ λέει ότι έγινε μετά τη λήψη της 

απόφασης που πήρε ο Δήμος για τη λύση των Παιδικών Σταθμών, της ΚΕΠΣ να πάρει 

μια καταρχήν απόφαση η ΚΕΚΑΣ ότι θα γίνει μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του 

Ν.Π. των Παιδικών σταθμών και της ΚΕΚΑΣ, ώστε να λειτουργήσουν τους παιδικούς 

σταθμούς για να γίνει πρόσληψη προσωπικού διότι λέει δεν έγιναν οι απαιτούμενες … 

ώστε να υπάρχει έγκριση από … με σύμβαση 10μηνης διάρκειας.  

κα Ευαγγελίδου: Για το πρώτο σας θέμα, η ΚΕΚΑΣ διαθέτει καταστατικό, δεν 

ψηφίστηκε το καινούργιο.  

κα Ιλανίδου: Αν γίνεται να αποσυρθεί και να έρθει στο επόμενο Δ.Σ. και να μας 

εξηγήσουν γιατί το κάνουν.  

κ. Πρόεδρος:   Σύμφωνα με το άρθρο 93 του κώδικα, ένα μήνα πριν από τις 

εκλογές, μέχρι και την λήξη αυτής της Δ.Α. φέρνουμε μόνο εξαιρετικά επείγοντα θέματα 

έκτακτης ανάγκης.  

         

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  11ο: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010. 

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  12ο: Ψήφιση πιστώσεων για την καταβολή δικαστικών εξόδων και 

τόκων.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση μελέτης προμήθειας και εγκατάστασης 

συμπληρωματικού συστήματος αντιστάθμισης ηλεκτρικής 

εγκατάστασης κινηματοθεάτρου ΑΣΤΕΡΙΑ. 

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση διαφόρων δαπανών και προμηθειών για τις ανάγκες των 

Υπηρεσιών του Δήμου.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  15ο: Παραχώρηση κατά χρήση των χώρων:  

α) Παιδικού Σταθμού Κρίνου και  

β) Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγίου Αντωνίου, στο Ν.Π. Κέντρο 

Προσχολικής Αγωγής.  

 

 

κα Ιλανίδου:   Εγώ ψηφίζω με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργήσουν αυτοί οι 

παιδικοί σταθμοί επιπλέον από τους παιδικούς σταθμούς του Ν.Π.  
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κ. Πρόεδρος:   Δεν θυμάστε τι ψηφίσαμε στο Δ.Σ. Την 452/31-5, ήταν ομόφωνη 

απόφαση και μέσα στην απόφαση αναφερόταν και η παραχώρηση. Μας ζητάει λοιπόν 

για την έγκριση εκείνης της απόφασης η Περιφέρεια αυτές τις δύο αποφάσεις. Σκοπός 

είναι να λειτουργήσουν αυτοί οι παιδικοί σταθμοί, όχι για το 2010 το τονίζω γιατί πρέπει 

να γίνει τροποποίηση του οργανισμού του Ν.Π.  

κα Ευαγγελίδου: Αυτό που λέτε δεν αφορά την συγκεκριμένη απόφαση.  

κ. Αγγελίδης: Συμφωνούμε μ’ αυτό που λέει η κα Ιλανίδου, με την προϋπόθεση 

ότι θα λειτουργήσουν άλλοι δύο νέοι παιδικοί σταθμοί.  

κ. Πρόεδρος:   Αυτό θα γίνει μόνο με το νέο έτος, γιατί πρέπει να γίνει 

τροποποίηση εσωτερικής υπηρεσίας του Ν.Π., δεν μπορεί να γίνει τώρα, γι’ αυτό και 

υπάρχει και αυτή η μεταβατική περίοδος γιατί διανύουμε προεκλογική περίοδο.  

κ. Αναστασιάδης: Δηλαδή αυτοί οι παιδικοί σταθμοί δεν θα ανοίξουν τον 

Οκτώβριο; 

κ. Πρόεδρος:   Όχι, λειτουργούν οι άλλοι τώρα. Στόχος είναι να τα λειτουργήσει 

το ΚΕΠΑΣ αφού όμως κάνει τροποποίηση οργανισμού. 

κ. Αναστασιάδης:  Εγώ θα έλεγα να κάνουμε ένα μικρό δάνειο, 100.000 €.  

κ. Δάγκος: Δεν μπορούμε να κάνουμε δάνειο, προεκλογική περίοδος είναι.  

κ. Πρόεδρος:   Ο Δήμος επιχορηγεί ετησίως, παλαιότερα την ΔΕΠΣ την 

επιχορηγούσε ο Δήμος με 600.000 και σήμερα το ΚΕΠΑΣ πέρα από αυτά που παίρνει 

από την … επιχορηγείται με άλλες 700.000 ετησίως. Αυτό έχει σαν σκοπό οι παιδικοί 

σταθμοί να λειτουργήσουν.  

             

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  16ο: Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα μετά από συμψηφισμό με βάση 

πράξη εφαρμογής.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  17ο: Τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ των 

καταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων για τη διεξαγωγή του 16ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Ποντιακών Συλλόγων για την Εθνική 

Αυτογνωσία.  

 

 

κ. Πρόεδρος:   Θα βάλουμε 1.000 €.  

 

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  19ο: Έγκριση υποβολής δύο προτάσεων με τίτλο: 1. Καινοτόμο 

σύστημα εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της 

συλλογής απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο 

Δήμο Σερρών, 2. Κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό 

σύστημα του Δήμου Σερρών στο πλαίσιο της πρόσκλησης 20.1 της 

Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ¨Ψηφιακή Σύγκλιση¨ και υπογραφή του σχετικού 

μνημονίου συνεργασίας.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  20ο: Έγκριση παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών στα πλαίσια της 

παροχής υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της 

μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών 

(2010-2011). 

 

- Εγκρίνεται. 

 

   ΘΕΜΑ  21ο: Μεταφορά πιστώσεων έργων από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  22ο: Έγκριση και παραλαβή: 

α) β’ σταδίου μελέτης: ¨Τοπογράφηση – κτηματογράφηση – 

πολεοδομική μελέτη περιοχής Ξηροτόπου Σερρών και έγκριση 

πινακίου αμοιβής¨ και  

β) μελέτης με γενικό τίτλο: ¨Ανέγερση αίθουσας συνάθροισης 

κοινού στον Άγιο Ιωάννη Δήμου Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  23ο: Ψήφιση πίστωσης για το έργο: ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής 

και βελτιστοποίησης της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ του Δήμου 

Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  24ο: Έγκριση μελετών έργων, προϋπολογιστικών πινάκων κ.λπ.   

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  25ο: Συνεχίσεις έργων, μελετών κ.λπ. για το έτος 2010.  

 

- Εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Έργων.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

ΘΕΜΑ  27ο: Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 

¨Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών 

Βενιζέλου, Μιαούλη και Κομνηνών¨.  

 

 

κ. Πρόεδρος:   Έναν μήνα.  

 

- Εγκρίνεται. 

 

    

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου: ¨Αποπεράτωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο 

ανατολικό τμήμα της πόλης Σερρών¨.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

ΘΕΜΑ  29ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου Φ.Ο.Π.  

 

- Εγκρίνεται. 

    

 

           Μετά το πέρας της συνεδρίασης συντάχθηκαν τα πρακτικά αυτά και οι ακόλουθες 

αποφάσεις: 

 

731/10 Έκφραση συλλυπητηρίων προς την οικογένεια του αποβιώσαντα Αλβανό 

Δημήτριο.  

 

732/10 Ομοίως του Σίμογλου Τηλέμαχου. 

 

733/10 Έγκριση παραχώρησης χώρου στον όμιλο UNESCKO για την κατασκευή 

σε μικρογραφία αυθεντικού παραδοσιακού χωριού στο Χιονοχώρι. 

 

734/10 Έγκριση παραχώρησης του Δημοτικού Κινηματοθεάτρου ¨ΑΣΤΕΡΙΑ¨ στο 

ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και 

ΔΗΠΕΘΕ για καθορισμό όρων παραχώρησης και επιχορήγησης του 

ΔΗΠΕΘΕ με το ποσό των 100.000 € ετησίως.  

 

735/10 Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην εκστρατεία 

ECOMOBILITY 2010-211. 
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736/10 Επανασυγκρότηση Δ/κού Συμβουλίου του Ν.Π. ¨34η Σ.Ε. 11ου 

Νηπιαγωγείου¨.  

 

737/10 Ομοίως ¨40ης Σ.Ε. 19ου Νηπιαγωγείου¨. 

 

738/10 Ομοίως ¨27ης Σ.Ε. 1ου Νηπιαγωγείου¨. 

 

739/10 Ομοίως ¨37ης Σ.Ε. 25ου Νηπιαγωγείου¨.  

 

740/10 Ομοίως ¨9ης Σ.Ε. 1ου – 3ου – 4ου ΕΠΑΛ και ΣΕΚ¨.  

 

741/10 Ομοίως ¨5ης Σ.Ε. 10ου και 24ουη Δημοτικού Σχολείου¨.  

 

742/10 Ομοίως ¨8ης Σ.Ε. 5ου Λυκείου¨.  

 

743/10 Ομοίως ¨53ης Σ.Ε. Μουσικού Γυμνασίου/Λυκειακών Τάξεων¨.  

 

744/10 Ομοίως ¨22ης Σ.Ε. 13ου Δημοτικού Σχολείου και 17ου Νηπιαγωγείου¨.  

 

745/10 Ομοίως ¨32ης Σ.Ε. 7ου και 10ου Νηπιαγωγείων¨.  

 

746/10 Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών 

διαδικτύου στον κ. Μαντέλα Ιωάννη. 

 

747/10 Ομοίως στον κ. Λυμπέρη Ευστάθιο. 

 

748/10 Αντικατάσταση μέλους της επιτροπής λειτουργίας του Ταμείου 

Αλληλοβοήθειας του τμήματος Κοινωνικής Μέριμνας του Δήμου.  

 

749/10 Παραχώρηση χώρου στην κ. Μαραγκού Σουζάνα για τη σύσταση 

οικογενειακού τάφου. 

 

750/10 Ομοίως στην κ. Ορτίτζιου Καλλιόπη. 

 

751/10 Ομοίως στην κ. Τζουμαΐλη Νικολίνα. 

 

752/10 Ομοίως στον σύλλογο Ορθοδόξου Ιεραποστολικής δράσεων (ΜΕΓΑΣ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ). 

 

753/10 Ομοίως στον κ. Ακριτίδη Αθανάσιο. 

 

754/10 Ομοίως στην κ. Τροχίδου Ελένη. 

 

755/10 Ομοίως στους κ.κ Μυστακίδη Χαράλαμπο και Θεοχαρίδου Μ.  
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756/10 Επιστροφή ποσού στην κ. Χατζίκου Μαγδαληνή για αποκατάσταση τομής 

ασφάλτου. 

 

757/10 Επιστροφή ποσού στον κ. Πλατινάρη Χρήστο ως αχρεωστήτως 

εισπραχθέντος. 

 

758/10 Διαγραφή ποσού του κ. Βαρσάμη Παναγιώτη από παράβαση ΚΟΚ. 

 

759/10 Ομοίως της κ. Μηλτσιούδη Αλεξίας.   

 

760/10 Ομοίως της κ. Κουκουλίδη Βασιλικής από οφειλή εισφοράς σε χρήμα για 

οικόπεδο στην περιοχή Σιγής – Ν. Κηφισιά. 

 

761/10 Ενημέρωση του Δ.Σ. επί αποφάσεων της ΚΕΚΑΣ. 

 

761α/10 Ομοίως του Δ.Σ. επί αρ. 32/2010 απόφασης του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

 

762/10 Ομοίως της ΚΕΠΑΣ. 

 

763/10 Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2010. 

 

764/10 Έγκριση καταβολής τοκοχρεολυσίου για την αποπληρωμή δανείου.  

 

765/10 Ψήφιση πίστωσης για καταβολή επιδικασθέντων δικαστικών εξόδων και 

τόκων στον κ. Γκάτζιο Φώτη. 

 

766/10 Ομοίως στον κ. Τασκούδη Νικόλαο. 

 

767/10 Ομοίως στους κ.κ. Τασκούδη Νικόλαο και Γκάτζιο Φώτιο Ο.Ε.  

 

768/10 Ομοίως στην κ. Τουλακούδη Μαριάνθη.  

 

769/10 Έγκριση μελέτης: ¨Προμήθεια και εγκατάσταση συμποληρωματικού 

συστήματος αντιστάθμισης ηλεκτρικής εγκατάστασης κινηματοθεάτρου 

ΑΣΤΕΡΙΑ¨.   

 

770/10 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας την κ. Κοκκινίδου 

Αθηνά.  

 

771/10 Έγκριση καταβολής δικαστικών εξόδων στην κ. Δημάκη Χρυσούλα. 

 

772/10 Έγκριση καταβολής δαπάνης τροφείων για φιλοξενία παιδιών υπαλλήλων 

σε κατασκήνωση έτους 2010. 

 

773/10 Ομοίως έτους 2009. 
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774/10 Έγκριση καταβολής τελών και δικαιωμάτων στη συμβολαιογράφο κ. 

Γκουντουλούδη Β. για συμβόλαιο τοκοχρεωλύσιου δανείου και στο 

δικηγόρο Αθηνών Πλάτωνα Τσουλούφα για παράσταση σε έφεση. 

 

775/10 Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του οδηγού του κ. 

Δημάρχου.  

 

776/10 Ομοίως υπαλλήλων του Δήμου για το διάστημα Μαΐου – Αυγούστου 

2010. 

 

777/10 Ομοίως υπαλλήλων της υπηρεσίας Καθαριότητας για το μήνα Μάιο 2010. 

 

778/10 Έγκριση καταβολής οφειλής που αφορά τον έλεγχο διάταξης του 

μετεωρολογικού σταθμού του ΧΥΤΑ. 

 

779/10 Έγκριση καταβολής δαπάνης δημοσιεύσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.  

 

780/10 Έγκριση ανάθεσης εργασιών για την επισκευή και συντήρηση 

αυτοκινήτων και μηχανημάτων του Δήμου.  

 

781/10 Έγκριση προμήθειας ανταλλακτικών για τα μηχανήματα και αυτοκίνητα 

του Δήμου.  

 

782/10 Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση του χώρου: α) του Παιδικού Σταθμού 

Κρίνου και β) του Βρεφονηπιακού Σταθμού Αγ. Αντωνίου, στο Κέντρο 

Προσχολικής Αγωγής.  

 

783/10 Είσπραξη εισφοράς σε χρήμα με βάση πράξη εφαρμογής ύστερα από 

συμψηφισμό οφειλών του Δήμου και των κ.κ. Λιθουργίδη Αστ., 

Λιθουργίου – Καρακεπέλη Ευπραξίας και Λιθουργίδη Σαράντη. 

 

784/10 Ομοίως Λιθουργίδη Νικολάου και Θεοδώρου.  

 

784α/10 Ομοίως του κ. Λιθουργίδη  Θεοδώρου 

 

785/10 Ομοίως κ.κ. Σχοινά Ηλία και Θωμά.  

 

786/10 Ομοίως κ. Αδαμίδη Αργυρίου. 

 

787/10 Ομοίως των κληρονόμων Αρκουτζίδη Νικολάου και Αρκουτζίδη Χρήσου 

και Φωτίου. 

 

788/10 Ομοίως Αρκουδογιάννη Χρυσούλας.  
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789/10 Τοποθέτηση μεταλλικών εμποδίων ασφαλείας προ των καταστημάτων 

πιστωτικών ιδρυμάτων.  

 

790/10 Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης της Πανελλήνιας 

Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων για τη διεξαγωγή του 16ου 

Πανελληνίου Συνεδρίου Ποντιακών Συλλόγων για την Εθνική 

Αυτογνωσία.  

 

791/10 Έγκριση υποβολής δύο προτάσεων με τίτλο: 1. Καινοτόμο σύστημα 

εξοικονόμησης πόρων μέσω βελτιστοποίησης της συλλογής 

απορριμμάτων και της κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Σερρών, 2. 

Κοινωνικό ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του Δήμου Σερρών 

στο πλαίσιο της πρόσκλησης 20.1 της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. ¨Ψηφιακή 

Σύγκλιση¨ και υπογραφή του σχετικού μνημονίου συνεργασίας. 

 

792/10 Έγκριση παροχής συμπληρωματικών υπηρεσιών στα πλαίσια της παροχής 

υπηρεσιών οργάνωσης, διαχείρισης και περιβαλλοντικής 

παρακολούθησης – ελέγχου της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και της 

μεταφροντίδας του αποκατεστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών (2010-

2011). 

 

793/10 Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων έργων από ΣΑΤΑ 2007.   

 

794/10 Ομοίως από ΣΑΤΑ 2008. 

 

795/10 Ομοίως από ΣΑΤΑ παρελθόντων ετών.  

 

796/10 Έγκριση και παραλαβή Β’ σταδίου μελέτης με τίτλο: ¨Τοπογράφηση – 

Κτηματογράφηση – Πολεοδομική μελέτη περιοχής Ξηροτόπου του Δήμου 

Σερρών¨ και έγκριση πινακίου αμοιβής.   

 

797/10 Ομοίως μελέτης με γενικό τίτλο: ¨Ανέγερση αίθουσας συνάθροισης 

κοινού στον Άγιο Ιωάννη Δήμου Σερρών¨.  

 

798/10 Ψήφιση πίστωσης για το έργο: ¨Συμπληρωματικά έργα υποδομής και 

βελτιστοποίησης της χωρητικότητας του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών¨.  

 

799/10 Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Κατασκευή τσιμεντοδρόμου στον οικισμό 

Χιονοχωρίου του Δήμου Σερρών¨.  

 

800/10 Ομοίως ¨Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων¨.  

 

801/10 Ομοίως ¨Εργασίες βελτίωσης της πλατείας στο Δ.Δ. Ελαιώνα¨.  

 

802/10 Ομοίως ¨Εργασίες για την υγρομόνωση κτιρίων στο Δ.Δ. Ελαιώνα¨.  
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803/10 Ομοίως ¨Αντικατάσταση τσιμενταύλακα με σωληνωτό οχετό στο Δ.Δ. 

Ελαιώνα¨.  

 

804/10 Ομοίως ¨Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Ελαιώνα¨.   

 

805/10 Ομοίως ¨Επισκευή – κατασκευή εξωτερικών κουφωμάτων 8ου 

Νηπιαγωγείου Σερρών¨.  

 

806/10 Έγκριση συνέχισης του έργου: «Δημιουργία πάρκου περιβαλλοντικής 

αγωγής στη θέση ρέμα Αγ. Γεωργίου του Δήμου Σερρών». 

 

807/10 Έγκριση μελέτης του έργου: «Διάφορες εργασίες στο 29ο Νηπιαγωγείο 

Σερρών¨.  

 

808/10 Ομοίως ¨Συντήρηση επιχρισμάτων των κεραμοσκεπής, υδρορροών και 

κουφωμάτων του 8ου και 24ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών¨.  

 

809/10 Ομοίως ¨Κατασκευή τοίχου περίφραξης στο Νηπιαγωγείο Οινούσας του 

Δήμου Σερρών¨.  

 

810/10 Ομοίως ¨Ανακαίνιση βεσπασιανών Δημοτικού Μεγάρου (Η/Μ εργασίες). 

 

811/10 Έγκριση Προϋπολογιστικού Πίνακα εργασιών ανακατασκευής δικτύου 

αποχέτευσης 23ου Δημοτικού Σχολείου¨.  

 

812/10 Ομοίως ¨Συντήρηση αύλειου χώρου – κατασκευή αμμοδόχου στο 30ο 

Νηπιαγωγείο Σερρών¨.  

 

813/10 Ομοίως ¨Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ και συντήρηση κεραμοσκεπής 5ου 

Γυμνασίου – Λυκείου Σερρών¨.  

 

814/10 Έγκριση συνέχισης για το έτος 2010 εκπόνησης μελέτησμε τίτλο: 

¨Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στο χείμαρρο Αγίων Αναργύρων¨ για το 

έτος 2010. 

 

815/10 Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου ¨Οδοστρωσία 2009¨.  

 

816/10 Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Σ.Ε. του έργου: ¨Έργα βελτίωσης οδού Ορεινής 

– Ελαιώνα Σερρών¨.  

 

817/10 Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού – τακτοποιητικού Πίνακα εργασιών του 

έργου: ¨Κατασκευή πασσαλοδιαφράγματος σε τμήμα της οδού 

Πολυζωίδη¨.  
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818/10 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 

¨Κατασκευή κυκλικού κόμβου στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου, 

Μιαούλη και Κομνηνών¨.  

 

819/10 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

¨Αποπεράτωση υπαίθριου χώρου στάθμευσης στο Ανατολικό τμήμα της 

πόλης Σερρών¨.  

 

820/10 Έγκριση αύξησης ισχύος της παροχής της οικίας Σχοινά.  

 

821/10 Έγκριση κατασκευής δικτύου ΔΕΗ για τη σύνδεση των αποδυτηρίων του 

Αθλητικού Πάρκου Ομόνοιας.  

 

822/10 Έγκριση τοποθέτησης 1 φ.σ. στην οδό Σαρανταπόρου.  

 

823/10 Ομοίως 8 φ.σ. στο Δ.Δ. Οινούσας.  

 

824/10 Ομοίως 4 φ.σ. στην Επαρχιακή οδό Επταμύλων – Οινούσας.  

 

825/10 Ομοίως 2 φ.σ. στο Δ.Δ. Οινούσας.  

 

826/10 Ομοίως 6 φ.σ. υδρ. και αποξήλωση 4 απλών φ.σ. στην οδό Χ. 

Παπαβασιλείου.  

 

827/10 Ομοίως 1 φ.σ. υδρ. στο 1ο χιλ. Σερρών – Νεοχωρίου.  

 

828/10 Ομοίως 9 φ.σ. υδρ. στην οδό Αναπαύσεως.  

 

829/10 Ομοίως 2 στύλων και 2 φ.σ. υδρ. και 1 μετρητή ΔΑΣ στην περιοχή 

Ομόνοιας.  

 

830/10 Ομοίως 2 φ.σ. υδρ. στην περιοχή Βλίκα – Μπονάρι.  

 

831/10 Ομοίως 1 φ.σ. υδρ. στην οδό Κομνηνών.  

 

832/10 Ομοίως 2 φ.σ. υδρ. στην οδό Λογγίνουν.  

 

833/10 Ομοίως 2 φ.σ. στον οικισμό Μετοχίου.  

 

834/10 Ομοίως 4 φ.σ. στην Ε.Ο. Σερρών – Μητρουσίου.  

 

835/10 Ομοίως 4 φ.σ. στο 3ο χιλ. Σερρών – Θεσσαλονίκης.  
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836/10 Ομοίως 1 φ.σ. στον Ι.Ν. Αγ. Αντωνίου.  

 

837/10 Ομοίως 1 φ.σ. στην οδό Τήνου.  

 

838/10 Ομοίως 4 φ.σ. στην οδό Πόντου.   

 

839/10 Ομοίως 8 φ.σ. υδρ. στο 1ο χιλ. της Επαρχιακής οδού Σερρών – 

Μητρουσίου.   

 

840/10 Ομοίως από το 1ο χιλ. Σερρών – Χρυσοπηγής έως το 7ο χιλ.  

 

841/10 Ομοίως 16 στύλων και 16 φ.σ. υδρ. στο 1ο χιλ. Σερρών – Θεσσαλονίκης.  

 

842/10 Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:«Βελτίωση των 

υφισταμένων εγκαταστάσεων του καταφυγίου αδέσποτων ζώων 

συντροφιάς».  

 

843/10 Ομοίως 9 στύλων και 9 φ.σ. υδρ. στον οικισμό Ξηροτόπου. 

 

844/10 Έγκριση αντικατάστασης 1 φ.σ. στην περιοχή ΚΤΕΟ. 

 

845/10 Ομοίως 2 απλών φ.σ. υδρ. με μη συμβατικά στο Χιονοχώρι Σερρών.  

 

846/10 Έγκριση μετατόπισης δικτύου ΧΤ/ΜΤ. 

 

847/10 Ομοίως δικτύου στο Δ.Δ. Οινούσας.  

 

848/10 Έγκριση επέκτασης δικτύου ΦΟΠ και τοποθέτηση 4 φ.σ. στο Δ.Δ. 

Ξηροτόπου. 

 

849/10 Ομοίως και τοποθέτηση 2 φ.σ. στην οδό Μ. Αλεξάνδρου.  

 

850/10 Ομοίως στο Δ.Δ. Επταμύλων.  

 

851/10 Ομοίως και τοποθέτηση 7 φ.σ. στην περιοχή τέρμα Μιαούλη. 

 

852/10 Ομοίως και τοποθέτηση 7 φ.σ. υδρ. στο Μετόχι. 

  

853/10 Ομοίως και τοποθέτηση 1 φ.σ. στην οδό Φλωρίνης.  

 

854/10 Ομοίως στην οδό Σαμοθράκης.  

 

855/10 Ομοίως στο Δ.Δ. Ελαιώνα.  

18 



 

 

 

856/10 Ομοίως στην οδό Φλωρίνης έναντι ΚΤΕΟ. 

 

857/10 Ομοίως στην οδό μεταξύ Καραϊσκάκη και Ευαγγελιστρίας.  

 

858/10 Ομοίως στην οδό Προύσσης. 

 

859/10 Ομοίως στην οδό Κωστή.  

 

860/10 Ομοίως έναντι του ΚΤΕΟ. 

 

861/10 Ομοίως στον Ελαιώνα.  

 

862/10 Ομοίως στο Δ.Δ. Οινούσας.  

 

863/10 Ομοίως στην Ε.Ο. Σερρών Οινούσας και τοποθέτηση 17 φ.σ. 

 

864/10 Ομοίως και τοποθέτηση 3 φ.σ. στην ΕΟ Σερρών – Κρίνου. 

 

865/10 Έγκριση τοποθέτησης 19 στύλων και 19 φ.σ. υδρ. και 1 μετρητή ΦΟΠ 

ΔΑΣ στο εκκλησάκι της Παναγίας.  

 

866/10 Ομοίως στον αγροτικό δρόμο από το Κοιμητήριο Ελαιώνα προς Ι.Μ. 

Τιμίου Προδρόμου.  

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ        ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Αγγελίδης Πέτρος 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος 

 

Αρβανίτη – Αγιαννίδου Σταυρούλα 

 

Βέρρου Σουλτάνα 

 

Γαλάνης Στέργιος 

 

Γούνας Γεώργιος 

 

Δάγκος Γεώργιος 

 

Ευαγγελίδου – Θεοδωρίδου Καλλιόπη 

 

Ικιούζης Στέφανος 

 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα 

 

Ιωαννίδης Σπυρίδωνας 

 

Κουλουφάκος Αντώνιος 

 

Μπιτζίδου – Σαρακενίδου Σοφία 

 

Παπαδόπουλος Χρήστος 

 

Πεχλιβανίδης Ιωάννης 

 

Σαντοριναίος Ευάγγελος 

 

Σαουλίδης Στυλιανός 

 

Σίγκας Γεώργιος 

 

Σιμήτας Συμεών 

 

Τσιμερίκας Γεώργιος 

 

 

 

 


