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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 27 η  του µηνός 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα 21:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό  Συµβούλιο Σερρών, σε 

κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 16/25 -08-  2014 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  που 

επιδόθηκε  σε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους,  σύµφωνα µε τις  

διατάξεις  του άρθρου 67 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/7 -6-2010 τ.Α’) 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης -  Πρόγραµµα Καλλικράτης».  

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  η νόµιµη απαρτία,  σύµφωνα µε 

τις  διατάξεις  της παρ. 2 του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006, δεδοµένου 

ότι  σε σύνολο 41 ∆ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 25,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αναστασιάδης Ηλίας  

Αραµπατζής Θεόδωρος  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2014  

4 

Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Ίντος ∆ηµήτριος  

Νιζάµης ∆ηµήτριος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μηλίδης Θεόδωρος  

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  

Μυστακίδης Παύλος  

Σαραντίδου Ερµοφύλη  

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  

Στεργίου Νικόλαος  

∆ηµητρίου Ευστράτιος  

∆ήµου Ιωάννης  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Χασαπίδης Κων/νος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:   

1. ∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)   

2. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας ∆.Σ.)   

3. Αγοραστός Αγοραστός  
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4. Αναστασιάδης Αντώνιος  

5.Αρναούτογλου Φωτεινή  

 

 

6. Βαλτσάνης ∆ηµήτριος  

7. Γιαννακίδης ∆ηµήτριος  

8.Ηλιοπούλου Σταλακτή  

9. Θεοχάρης Μιχαήλ  

10. Καλαϊτζίδης Βασίλειος  

11.Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

12. Νεράντζης Βασίλειος  

13. Παπαδοπούλου Φωτεινή  

14.Σούζας Ζαχαρίας  

15. Φωτιάδης Στέφανος  

16. Χρυσανθίδης Βασίλειος.  

 

 Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις  διατάξεις  της παρ. 8 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν κανείς .  

 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ,  µετά την διαπίστωση απαρτίας,  κήρυξε την 

έναρξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  ύστερα από την,  οµόφωνα, 

σύµφωνη γνώµη του Σώµατος για το χαρακτήρα του κατεπείγοντος της 

συνεδρίασης σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, 

στην οποία ήταν απών ο ∆ήµαρχος κ.  Αγγελίδης Πέτρος,  αν και 

κλήθηκε σύµφωνα µε τις  διατάξεις  της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 

3852/2010. 
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 • Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. :  

-  Μηλίδης Θεόδωρος,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 5ου 

θέµατος.  

-  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης,  αποχώρησε κατά τη διάρκεια 

συζήτησης του 6 ο υ  θέµατος.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

 

………………….. 

……….. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αποδοχή ένταξης της πράξης ¨Προβολή και προώθηση των συγκριτικών  

 πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης του προγράμματος LEADER στο

 Δήμο Σερρών¨. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

   

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.000,00 € που αφορά έκτακτη οικονομική 

  ενίσχυση σε πολίτες λόγω φυσικών καταστροφών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης  .   

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση έκτακτης χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε συμπολίτη μας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης  .  
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση διοργάνωσης της ορκωμοσίας των νεοεκλεγέντων συμβούλων και 

  διάθεση σχετικής πίστωσης.   

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

  

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 79η Έκθεση Θεσσαλονίκης 

2014. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

  α) ειδών ατομικής προστασίας έτους 2014, 

  β) καλωδίων οπτικών ινών, 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

  γ) λιπαντικών για τα μηχανήματα και τα αυτοκίνητα του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση ανάθεσης μέρους της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων 

  ειδών παντοπωλείου ¨προμήθεια άρτου – αρτοσκευασμάτων¨ για τις ανάγκες  

  του Νομικού Προσώπου Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αποστολίδη Ιωάννη, έτους 2015. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 9ο: Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 από την οικονομική 

  υπηρεσία του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο: Καθορισμός προγράμματος παρουσίας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών 

αγορών   και δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Συντήρηση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών 

έτους  2014¨. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ¨Αναπλάσεις  

  κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών¨. Εισηγητής: 

Ο   Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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ΘΕΜΑ  13ο:  Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. των έργων: 

  α) ¨Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Α.Π.Ε. και εξοικονόμησης 

ενέργειας   στο 20ο Δημ. Σχολείο Σερρών (υποέργο 4)¨, 

  β) ¨Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού 

Γηπέδου   Σερρών¨ και παράταση προθεσμίας αυτών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην δημοτική υπάλληλο λόγω  

  συνταξιοδότησης. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση 

πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας του Κυνοκομείου.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος ο κ. Γρηγοριάδης.  

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Επικύρωση 277 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από υπόδειξη της 

δικαστού. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης 

 

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και υπαλλήλων του Δήμου 

και καταβολή εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων 

και των υπαλλήλων του Δήμου.  

  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

16Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  καλησπέρα σας.  Είναι το τελευταίο Δημοτικό 

Συμβούλιο που διανύε ι αυτή η δημοτική αρχή. Εγώ θα ήθελα να 

ευχαριστήσω όλους εσάς,  παρόντες και απόντες.  Σε αυτά τα τρεισήμισι 

χρόνια στα ίδια έδρανα νομίζω ότι  αγωνιστήκαμε αρκετά όλοι μας για 

να πετύχουμε αυτά τα οποία πετύχαμε,  όχι  μόνο ως δημοτική αρχή 

αλλά ως Δημοτικό Συμβούλιο,  διότι  με τις  δικές μας,  όλων μας 

αποφάσεις συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης φτάσαμε εδώ που 

φτάσαμε.   

 Υπήρξαν και κάποιες αντεγκλήσεις και κάποιες μικρο -αψιμαχίες,  

είναι λογικό και πολύ φυσιολογικό.  Όταν βλέπει κανείς  και φέρνω το 

τελευταίο παράδειγμα των Σκοπίων όπου οι   βουλευτές το κάνανε 

ρινγκ μέσα, εμείς  νομίζω ότι  μπορούμε να φορέσουμε και μερικά 

φτερά και να πετάμε σαν αγγελάκια.  Δεν υπήρξαν τέτοια προβλήματα, 

να πέφτει  ξύλο μέσα στα έδρανα της Βουλής και όχι  μόνο των Σκοπίων 

αλλά και άλλων κρατών και άλλων κρατών που θεωρούνται 

πολιτισμένα, σε παρένθεση. Ιαπωνία,  Κορέα, τρομερά πράγματα.  

 Εγώ θα ήθελα με δυο λόγια,  πρώτα από όλα να σας ευχαριστήσω. 

Εάν κάποιον από την θέση του προέδρου τον στεναχώρησα ή τον 

πίκρανα, ζητώ δημόσια συγνώμη και από τον καθένα προσωπικά και 

από όλους μαζί.  Ίσως είναι η θέση του προέδρου πολλές φορές τέτοια 

που φτάνει  στο σημείο θέλοντας να επιβάλει την τάξη ίσως ξεφεύγει  

και λίγο.   

 Δεν θέλω να πω περισσότερα. Εύχομαι σε αυτούς τους 

συναδέλφους οι  οποίοι  δεν θα  βρεθούνε κοντά μας να συνεχίσουν την 

προσπάθεια,  να μην εγκαταλείψουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είναι 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2014  

1

0 

ένα μεγάλο σχολείο για όλους μας,  κανέναν δεν τον πήραν τα χρόνια 

και νομίζω ότι  ο καθένας από εμάς μπορεί να προσφέρει.   

Σε αυτού τους συναδέλφους και πι στεύω οι περισσότεροι που 

έχουν επανεκλεγεί  θα είμαστε εδώ, νομίζω ότι  θα συνεχίσουμε με πολύ 

καλύτερο βηματισμό, καλύτερους ρυθμούς και θα δώσουμε τον 

καλύτερο εαυτό μας γι΄ αυτό το οποίο ταχθήκαμε να υπηρετήσουμε,  

την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα τη ν κοινωνία του Δήμου μας,  

την κοινωνία του Δήμου των Σερρών.  

Σας ευχαριστώ ειλικρινά και πριν περάσουμε στα θέματα φυσικά 

θα ήθελα να δώσουμε τον λόγο σε όποιον από εσάς επιθυμεί να πει  δυο 

λόγια μια και είναι και το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο της θητεία ς 

μας.   

Θέλει κανείς;  Ο κ.  Νιζάμης.  Άλλος; Παρακαλώ κ.  Νιζάμη.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους δημοτικούς συμβούλους ως 

δημοτικός σύμβουλος και εγώ για την συμμετοχική και την διαλεκτική 

που είχαμε σε αυτά τα τρεισήμισι χρόνια,  …και να  ευχηθώ στην 

καινούργια δημοτική αρχή και στον καθένα δημοτικό σύμβουλο καλή 

δουλειά τα επόμενα πέντε χρόνια αλλά ένα που θέλω …να τιμήσουν το 

Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος κανείς;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλή θητεία να έχουμε για το καλό του τόπου.  Το έχει  ανάγκη …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κοινωνία.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Περιμένει  από εμάς πάρα πολλά. Μπορούμε,  έχουμε την δυνατότητα, 

παρά την μεγάλη κρίση, νομίζω ότι  υπάρχει  η δυνατότητα και πιστεύω 

ότι  θα πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται.  Την 

παραμικρή ευκαιρία που παρουσιάζεται.  Θα πρέπει να έχουμε 

ετοιμότητα. …που δεν θα είναι,  πιστεύω ότι  από όποιο μετερίζι  θα 

είναι,  έχουν την εμπειρία και μπορούν να βοηθήσουν.  

 Ευχαριστούμε για την συνεργασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περνάμε στα θέματα, στην κατεπείγουσα συ νεδρίαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με τρία εκτός ημερήσιας τα οποία προέκυψαν σήμερα το 

πρωί,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Και πάντα με την σύμφωνη γνώμη 

σας μπορεί το Δημοτικό Συμβούλιο να δεχθεί ,  να αποδεχθεί  και να 

συζητήσει και να ψηφίσει τα θέματα αυτ ά τα κατεπείγοντα της 

σημερινής συνεδρίασης.   

 Με πρώτο θέμα:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για  

την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας του  

Κυνοκομείου.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος ο κ.  Γρηγ οριάδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γρηγοριάδης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Πρόκειται για ένα άτομο για τις  ανάγκες του καλοκαιριού…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρώτα την έγκριση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει να αναφέρω τα τρία θέματα τα εκτός ημερήσιας.  Το δεύτερο 

θέμα.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Επικύρωση 277 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  

μετά από υπόδειξη της δικαστού.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μια δικαστική, έναν δικαστικό 

συμβιβασμό που αφορά τον κ.  Γαβριηλίδη που είχε ένα οικόπεδο τ ου 

Δήμου Σερρών, το οποίο είχε δοθεί  σε αυτόν επί Δημαρχίας Ανδρέα 

Ανδρέου. Το είχαμε περάσει ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Απλούστατα υπήρξε μια,  απαιτείται να περάσει το θέμα και από την 

Οικονομική Επιτροπή.  

 Σήμερα που συνεδρίασε η Οικονομική Επιτ ροπή το πέρασε και 

είναι καθαρά τυπικό,  διαδικαστικό θέμα αλλά είναι κατεπείγον διότι ,  

επειδή είχε ψηφιστεί  από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο,  εξάμηνες 

περάσανε από την πρώτη εισήγηση, γι΄ αυτό και καθαρά για τυπικούς 

αλλά και ουσιαστικούς λόγους θεωρείται κα τεπείγον και πρέπει να 

περάσει.   

 Να το ξανά περάσουμε δηλαδή πάλι.  Επικύρωση της απόφασης.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2014  

1

3 

 Το τρίτο θέμα, με εισηγητή βέβαια το δεύτερο θέμα τον 

Αντιδήμαρχος τον κ.  Γαλάνη, το τρίτο θέμα είναι:  

 

Θέμα 3 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και υπαλλήλων  

 του Δήμου και καταβολή εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των υπαλλήλων του Δήμου.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά εμπίπτουν,  βέβαια,  στις  διατάξεις  του κατεπείγοντος,  διότι  είναι 

δαπάνες τις  οποίες πρέπει να τρέξουν,  διότι  υπάρχει  αυτό το πρόβλημα 

με τις  δαπάνες.   

 Και τα υπόλοιπα θέματα τα οποία γνωρίζετε.   

 Για τα τρία πρώτα τα οποία σας ανέφερα, συμφωνεί το σώμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο στο πρώτο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα άλλα θεωρούμε ότι  δεν είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μπει σε ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς δεν μπαίνουμε στην ουσία του θέματος.  Θεωρούμε ότι  τα δυο 

θέματα δεν είναι επείγοντα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το δεύτερο και το τρίτο δηλαδή. Μάλιστα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε μόνο να πω ότι  εγώ διαβάζω τι  λέει  η ν ομική 

σύμβουλος του Δήμου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για το κατεπείγον.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να εξηγήσει το κατεπείγον.  Είναι μια απορία την οποία πιστεύω ότι  

έχει  ο καθένας από εμάς.  ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οφείλετε να εξηγήσετε λοιπόν,  εφόσον  ο κ.  Αναστασιάδης ζητάει,  

μπαίνει  στην ουσία του θέματος δηλαδή,  εξηγήστε …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Αναφέρω άλλη μια φορά ότι  ήταν η 277 απόφαση του ΄14,  ομόφωνη 

από όλους μας. .  και εδώ όπως γράφει στην εισήγησή της και στην 

γνωμοδότηση, η οποία ήρθε στην Οικονομι κή Επιτροπή το πρωί και 

την ψηφίσαν ομόφωνα της νομικής συμβούλου του Δήμου, λέει  

συγκεκριμένα ότι  ενόψει όλων των παραπάνω βάσει όλων των 

στοιχείων υπάρχει θέμα και η κατάσταση υγείας του ενάγοντος,  

δηλαδή του ανθρώπου ο οποίος έκανε την αίτηση πριν από ε πτά μήνες 

και απειλή των μέτρων ΚΕΔΕ  εις  βάρος του ενάγοντος εκ μέρους του 

δημοσίου και η παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος πέρα των 

επτά μηνών από την υποβολή των αρχικών αιτήσεων του συμβιβασμού 

του ενάγοντος και της . .και εκφρασθείσας πρόθεσης του  ενάγοντος,  

εάν δεν προχωρήσουμε γρήγορα κάποια στιγμή να υπαναχωρήσει από 

την διαδικασία του συμβιβασμού, εφόσον . .γιατί  πρόκειται για μια 
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τυπική πλημμέλεια,  δηλαδή . .η εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής,  

δεν ξέρω εάν . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα αναφέρει εδώ η νομική σύμβουλος.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για το τρίτο επιβάλλεται τα έξοδα να ψηφιστούν από το υπάρχον 

Δημοτικό Συμβούλιο; Ως Πρόεδρος μιλάω Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  Από το υπάρχον Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό ήθελα να ακούσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Γιατί  το επόμενο δεν έχει  δικαίωμα να ψηφίσει αυτά τα έξοδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι εδώ ο κ.  Παζάρσκι,  ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διότι  πρώτα από όλα στα κατεπείγοντα θέματα στα οποία . .στο 

Δημοτικό Συμβούλιο,  ας έρθει  ο κ.  Παζάρσκι σε μικρόφωνο. Είναι η 

νομοθεσία,  καλύπτει  αυτά τα έξοδα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Για το δεύτερο θέμα θα ήθελα στους συναδέλφους…, για το δεύτερο 

θέμα θεωρώ ότι  από μέρους μας είναι σωστό, εφόσον αυτό το 

Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε αυτόν τον συμβιβασμό ομόφωνα μετά από 

την γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου, επανήλθε στην Οικονομική 

Επιτροπή, το ψήφισε πάλι ομόφωνα σήμερα το πρωί,  θεωρώ ότι  είναι 

σωστό αυτό το θέμα να μην μεταφερθεί στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  πέρα από τους λόγους που σας εξήγησα,. .  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το ερώτημα όμως μπαίνει  το εξής κύριε Αντιδήμαρχε.  Γιατί  σήμερα το 

πρωί προέκυψαν αυτά τα δυο; Άρα λοιπόν δεν είναι κατεπείγοντα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Γάτσιο σήμερα ήρθε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σήμερα πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Σήμερα το περάσαμε Οικονομική Επιτροπή. Δεν είχα άλλη 

Οικονομική Επιτροπή. Η Πρόεδρος,  προσέξτε,  καλυπτόμαστε από την 

Πρόεδρο του δικαστηρίου.  Δικαστικός συμβιβασμός είναι.  Δεν 

υπάρχει,  ελέγχεται αυστηρότατα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δικαστικός συμβιβασμός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι εξωδικαστικός συμβιβασμός.   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Η απόφασή μας,  η προηγούμενη απόφασή μας πήγε στην 

συμβολαιογράφο, έγιναν τα απαραίτητα πληρεξούσια,  πήγε στην 

Πρόεδρο του δικαστηρίου και αυτή ζήτησε να υπάρχει και εισήγηση 

της Οικονομικής Επιτροπής,  γιατί  είναι ποσό πάνω από 30.000 ευρώ 

και έκανε μια ερμηνεία και λέει  ότι  επειδή καταργήθηκε η δίκη που 

υπάρχει,  χρειάζεται η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  Είναι μια 

τυπική πλημμέλεια που λέει  η και η νομική σύμβουλος και χρειάζεται 

να επικυρώσουμε την προτέρα απόφασή μας.  Την απόφαση δηλαδή που 

πήραμε τον Απρίλιο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε συγνώμη, να πω κάτ ι.  Το εάν θα συζητηθούν τα θέματα 

ή όχι  δεν ψηφίζουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι ακριβώς.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ωραία.  Μισή ώρα γίνεται ανάλυση. Πάμε να ψηφίσουμε και …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι  κάνει  λάθος ο κ.  Γκότσης,  επεξηγεί  ο κ.  Πρόεδρος  της 

Οικονομικής Επιτροπής . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Του κατεπείγοντος εκείνο είναι.  εκεί  εστιάζεται το θέμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δυο διαφορετικά πράγματα, δεν μπορούμε να τα ξεχωρίσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Παζάρσκι θέλετε να δώσετε μια εξήγηση για το τρίτο θέμα; Την 

έγκριση μετακίνησης και βασικά τα έξοδα κίνησης του Δημάρχου, 

Αντιδημάρχου και υπαλλήλων;  

Κος ΠΑΖΑΡΣΚΙ:  

Καλησπέρα και από εμένα. Απλώς με τα έξοδα κίνησης θεωρώ, 

καταλαβαίνετε όλοι ότι  ουσιαστικά μιλάμε για επί  της ουσίας 

υποχρεωτικές δαπάνες,  όπως και τα προηγού μενα που λάβατε απόφαση 

μέσα στην συνεδρίαση της 17 Ιουλίου.  Εννοείτε ότι  έπρεπε και εκείνα 

να έχουν τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος και όντως έτσι έγινε και 

μπήκαν και θεωρήθηκαν κανονικά και τα εντάλματα όλα από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο κανονικότατα. Δεν νο μίζω ότι  πρέπει να το 

συζητάμε δηλαδή.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ουσιαστικά είναι τυπικό το θέμα. Εκεί είναι,  εάν έγινε όλη η 

διαδικασία γιατί ,  ξέρετε κύριε Πρόεδρε ότι  μετά από χρόνια μπορεί να 

δημιουργηθούν διάφορα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι ακριβώς.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κύριοι συνάδελφοι θα πάει και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και 

στο δικαστή για να εξετάσει όλες τις  λεπτομέρειες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία η συζήτηση των τριών θεμάτων. Ναι,  ναι,  ναι .  

Όχι ο κ.  Νιζάμης για το δεύτερο και το τρίτο.  Όχι δεύτερο τρίτο,  όχι  

δεύτερο τρίτο,  ναι όλα, ναι,  ναι και ο Πρόεδρος.   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ  

 ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ    
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτο θέμα.  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο  

 για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας  

 του Κυνοκομείου.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος ο κ.  Γρηγοριάδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάμε για ένα άτομο να προσληφθεί για τις  κατεπείγουσες αυτές 

ανάγκες που έχει  το Κυνοκομείο.  Θέλετε να ακούσετε τον εισηγητή; 

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:537/2014 )  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Επικύρωση 277 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου μετά  

από υπόδειξη της δικαστού για το θέμα που αφορά τον δικαστικό  

 συμβιβασμό του κ.  Γαβριηλίδη με οικόπεδο το οποίο είχε  

 δοθεί σε αυτόν από τον Δήμο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης εξήγησε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα το είχαμε ψηφίσει την προηγούμενη φορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ομόφωνα, εκτός από …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  ομόφωνα ναι . .  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Πρόεδρε συγνώμη. Επειδή είναι μια τυπική διαδικασία,  κύριε Γαλάνη, 

μισό λεπτό αφήστε με να πω, μήπως θα πρέπει να καταγραφεί η 
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επεξήγηση την οποία δώσατε από την πρακτικογράφο; Αυτό εννοώ. 

Πριν φτάσουμε στην διαδικασία της ψηφοφορίας π ου πιστεύω πως όλοι 

θα το ψηφίσουμε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εξηγεί  τους λόγους του 

κατεπείγοντος.  . .στην Πρόεδρο …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει,  τελείωσε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι και το δεύτερο θέμα.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 538/2014: )  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 3 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου, Αντιδημάρχων και υπαλλήλων  

 του Δήμου και καταβολή εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των υπαλλήλων του Δήμου.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι  

 

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου κατά το μήνα Ιούλιο 13 -16  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ539/2014: )  

…………………  

 

Ομοίως κατά τις  6 -8 Αυγούστου ΄14  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:540/2014 )  

…………………  

 

Ομοίως κατά τις 25 -27 Αυγούστου ΄14  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:541/2014 )  

…………………  

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

 για τις 13 -16 Ιουλίου ΄14  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:542/2014 )  

…………………  

 

Ομοίως κατά τις 6 -8 Αυγούστου ΄14  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:543/2014 )  

…………………  

 

Ομοίως κατά τις 25 -27 Αυγούστου ΄14  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:544/2014 )  

…………………  

 

Έγκριση καταβολής των εξόδων κίνησης του Αντιδημάρχου  

κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη για τον μήνα Νοέμβριο ΄13  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελ ών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:545/2014 )  

…………………  

 

Ομοίως υπαλλήλων του Δήμου για τον μήνα Ιούνιο ΄14  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών πο υ απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 546/2014)  

…………………  

 

Ομοίως κατά τον μήνα Ιούλιο ΄14  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  
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 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:547/2014 )  

…………………  

 

Ομοίως κατά τον μήνα Αύγουστο ΄14  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 548/2014)  

…………………  

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  Τσακιρίδη 

Γεωργίου  

υπαλλήλου του Δήμου μας από 30 -6-2014 έως 4 -7-2014  

Εγκρίνεται βάσει του  αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:549/2014 )  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πάμε στα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας.   Με πρώτο θέμα:  

 

ΘΕΜΑ 1ο  

 Αποδοχή ένταξης  της πράξης  

¨Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων  

της περιοχής παρέμβασης  

του προγράμματος LEADER στο Δήμο Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με εισηγητή τον κ.  Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  σε προηγούμενο συμβούλιο 

είχαμε υποβάλλει πρόταση προς την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και κατ΄ επέκταση στο 

πρόγραμμα Leader ποσού 30.000 ευρώ για την τουριστική προβολή του 

Δήμου Σερρών. Από αυτά η συμμετοχή του Δήμου ήταν 30%, 9.000, το  

οποίο έχουμε ψηφίσει και εμείς .  Τώρα ήρθε η ώρα να υπογράψουμε 

την σύμβαση και να προχωρήσουμε στην δημιουργία αυτών των 

φυλλαδίων, CD και ότι  άλλο προβλέπεται.  Τα έχουμε πει  κατ΄ 

επανάληψη. Τα έχει  και στην εισήγηση. Γι΄ αυτό λοιπόν,  για να 

υπογράψουμε αυτή την σύμβαση πλέον και να προχωρήσουμε σε αυτά 

που προανέφερα χρειάζονται τα εξής:  Να κάνουμε την αποδοχή της 

ένταξης στο πρόγραμμα Leader ,  την εξουσιοδότηση για την υπογραφή 

της σύμβασης,  αντίστοιχη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους ΄14 και την έκδοση εγγυητικής επιστολής 853,66 ευρώ υπέρ της 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. Σερρών.  

 Εάν θέλει  κάποιος να ρωτήσει είμαι στην διάθεσή σας.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις από το σώμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με βάση αυτά τα οποία έχετε κατά νου,  κ.  Γρηγοριάδη αυτή η ένταξη 

τι   επενδυτικές προοπτικές θα δημιουργήσει στην πόλη και στον Νομό;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν είμαι μάντης αλλά  η προσπάθεια που θα γίνει  θα συνεχιστεί  η 

προσπάθεια του προηγούμενου διαστήματος.  Εάν είδατε την εισήγηση 

το τι  θα φτιάξουμε . .απλώς μέχρι στιγμής δεν είχαμε χρήματα και δεν 

είχαμε παράγει φυλλάδια ούτε άλλου είδους τουριστικής προβολής 

στον Δήμο. Είναι η πρώτη φορά, χρησιμοποιήσαμε τα φυλλάδια της 

Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και φυλλάδια του Επιμελητηρίου.  Αυτή 

την φορά μας δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουμε και να 

ενισχύσουμε την προβολή μας,  δημιουργώντας φυλλάδια σε διάφορες 

γλώσσες,  δημιουργώντας CD τα οποία θα δημιουργήσουμε,  σακούλες 

οδοιπορικών του Δήμου και διάφορα άλλα πράγματα. Αυτά θα είναι 

χρήσιμα τόσο στο να υπάρχουν στον Δήμο, όσο να υπάρχουν στις  

εκθέσεις που θα συμμετέχουμε.   

Θα προσπαθήσουμε να υπάρχουν και στις  πρεσβείες και στα 

προξενεία τουλάχιστον τον Βαλκανίων, έτσι ώστε να μπορούμε να 

έχουμε παρουσία και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού αλλά 

και με την φυσική μας παρουσία όπως κάναμε μέχ ρι τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2014  

2

8 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 518/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.000,00 € που αφορά  

έκτακτη οικονομική ενίσχυση  

σε πολίτες λόγω φυσικών καταστροφών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης  .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο  Αντιδήμαρχος ο κ.  Μερετούδης.  Δυο  λόγια.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι είναι ένα θέμα που αφορά . .σε μια 

νεροποντή που είχε γίνει  πριν καιρό πλημμυρίσανε κάποια σπίτια και 

. .ο Δήμος Σερρών είναι μητροπολιτικός και οι  υπηρεσίες του Δήμου 

Σερρών είναι για όλο τον Νομό, πήγαν συνεργεία,  καταγράψανε τις  

ζημιές,  . .και αυτή την στιγμή έχουν έρθει  τα χρήματα για να 

αποζημιωθούν αυτοί οι  άνθρωποι.  Είναι 10.000.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Για πόσα;  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Αφορά σπίτια και ζημιές που καταγράφηκαν στο χωριό . .του Νομού  

Σερρών.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Αυτά είναι τα χρήματα που έχουν έρθει  κ.  Χασαπίδη και είναι 

συγκεκριμένα για το χωριό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 519/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Έγκριση έκτακτης χορήγησης οικονομικού  

βοηθήματος σε συμπολίτη μας.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μερετο ύδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι η περίπτωση συνάδελφοι της χήρας,  αυτής της γυναίκας με τα 

παιδιά από την Πεπονιά.  Μικρό το ποσό, συμβολικό το ποσό. Νομίζω 

ότι  ομόφωνα συναποφασίζουμε γι΄ αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε μου επιτρέπεις;  Παρόμοια περίπτωση επιχειρήσαμε να 

αντιμετωπίσουμε κατά το παρελθόν και στον Δήμο Σκουτάρεως.  

Είχαμε μια αντίδραση από μέρος του Επιτρόπου. Ο κύριος . .  πρέπει  να 

το θυμάται.  Εδώ σε αυτή την περίπτωση εξασφαλίσαμε …Είναι ένα 

βασικό,  γιατί  φοβάμαι ότι  εμείς  θα πάρουμε την απόφαση, υπάρχει η 

πρόθεση, υπάρχει η διάθεση . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα το απορρίψει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Έχουν περάσει πολλά τέτοια θέματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μακάρι,  μακάρι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι και αυτό.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτο ύνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 520/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 4ο   

Έγκριση διοργάνωσης της ορκωμοσίας των νεοεκλεγέντων  

συμβούλων και διάθεση σχετικής πίστωσης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μικρό το ποσό, για κάποια κεράσματα της Παρασκευής.  337,08 ευρώ. 

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι το τέταρτο θέμα;  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 521/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ 5ο   
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Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών  

στην 79η Έκθεση Θεσσαλονίκης 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό μπήκε ως κατεπείγον λόγω της καταλυτικής ημερομηνίας που 

έχει  η Έκθεση. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 522/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  6ο   

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

α) ειδών ατομικής προστασίας έτους 2014,  

β) καλωδίων οπτικών ινών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Σ τ.  

γ) λιπαντικών για τα μηχανήματα και τα αυτοκίνητα  

του Δήμου Σερρών  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του θέματος αυτού;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για το Β θα ήθελα να ρωτήσω, «καλωδίων οπτικών ινών», αυτό,  κ.  

Γαλάνη δεν είναι στην δικαιοδοσία του Ο.Τ.Ε.;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  θα σας πω. Το πρώτο, κύριε Πρόεδρε,  είναι διαγωνισμός για τα 

είδη ατομικής προστασίας,  κύριοι  συνάδελφοι,  του Δήμου Σερρών. 

Δηλαδή θα προβούμε σε διαγωνισμό κανονικά για το ΄14 και το 

δεύτερο θέμα είναι αυτή,  είχε γίνει  μια ζημιά,  κύριε Πρόεδρε,  το ΄11 

στο τμήμα Μηχανοργάνωσης και Πληροφορικής,  σε εμάς πάνω. Τότε 

μπορέσανε να το διορθώσουν οι  τεχνικοί του Δήμου με κάποιο τρόπο. 

Τώρα όμως τελικά από ότι  βλέπω χρειάζεται συνολικά 1.131,60 ευρώ 

και γράφουν οι  υπάλληλοι από πού, για να πάρουμε κάτι  συγκεκριμένο 

καλώδια οπτικών ινών τα οποία χειρίζεται το τμήμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω κάτι,  κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σχετικά με το θέμα που έχει  να κάνει  με την «Έγκριση διε νέργειας 

προμήθειας λιπαντικών», μας ήρθε σήμερα ένα συμπληρωματικό . .και 

αναφέρεται ότι  υπάρχει  μια εκκρεμότητα ως προς την έγκριση της 
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απόφασης της Περιφέρεια για τις  ενστάσεις των ενδιαφερομένων. Αυτό 

έχει  σχέση με το θέμα που συζητάμε; Γιατί  το λέω αυτ ό; Γιατί  στην 

εισήγηση που υπάρχει,  υπάρχει  έγκριση προμήθειας υλικών 

συγκεκριμένων με πρόχειρο διαγωνισμό 39.000 ευρώ. Ωραία,  έτσι 

όπως έχει  η εισήγηση θα γίνει  ο πρόχειρος διαγωνισμός.  Η διευκρίνιση 

που ήρθε σήμερα σε τι  συνίσταται πάνω σε αυτό;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η διευκρίνιση από το Τμήμα Προμηθειών;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Είναι. .  ένας μεγάλος διαγωνισμός των λιπαντικών, ο οποίος ξεκίνησε 

περίπου τον Μάρτιο,  έχει  . .από ενστάσεις και από προθεσμίες και 

εκτιμούν οι  υπηρεσίες ότι  πριν το ΄15 δεν θα υπάρχει  ανάδοχος.  

Παίρνουμε ένα τμήμα από το ποσό που έχουμε δημοπρατήσει,  των 

39.000 μαζί με το Φ.Π.Α. και φτιάχνουμε έναν πρόχειρο διαγωνισμό 

να τρέξει  γρηγορότερα για να αγοράσουμε λιπαντικά για τα υδραυλικά 

και ειδικά για τα οχήματα, για την χρήση, γιατί  δεν έχουμε ούτε 

γραμμάριο.   

 Τώρα αυτή η διευκρίνιση ήρθε για να σας δείξει ,  οι  διαδικασίες 

ημερολογιακά πώς έχουν.  Ξεκίνησε τον Μάρτιο,  τότε έγινε η . . ,  τότε 

έγιναν οι  ενστάσεις,  μέχρι σήμερα, ας πούμε,  που πάρθηκε η τελευταία 

απόφαση πάλι έχουμε ενστάσεις.  Γ ι΄ αυτό τον λόγο αναγκαζόμαστε να 

φέρουμε πρόχειρο διαγωνισμό τώρα και μάλιστα, ενημέρωσα και τα 

μέλη της Οικονομικής …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2014  

3

5 

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ένα τμήμα από τον μεγάλο διαγωνισμό το αφαιρούμε . .και κάνουμε 

έναν πρόχειρο των 39.000 .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν διαφωνώ με αυτό να γίνει  ο διαγωνισμός ο 

πρόχειρος.  Πώς μπορούν να συγκριθούν αυτά τα δυο τα πράγματα; 

Δηλαδή να κόψουμε από τις  90.000, να πάρουμε τα 39 και να τα πάμε 

εκεί  και μετά όταν ο διαγωνισμός θα κατοχυρωθεί στον ανά δοχο, σε 

αυτόν που θα κατοχυρωθεί θα πάρει 90.000;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Μείον 39.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα αφού κάναμε διαγωνισμό.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Θα καλύψουμε το ποσό που είναι διαθέσιμο πλέον.  Τα διαθέσιμα τα 90 

μείον τα 39 θα είναι τα διαθέσιμα. Τα 51 θα καλ ύψουμε.  Αυτός μπορεί 

. .  διαγωνισμό για 90.000, εμείς  τα 51 θα καλύψουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ο κ.  Παζάρσκι ο προϊστάμενος έχει  εξηγήσει και σε 

προηγούμενη συνεδρίαση, μπορεί να γίνει  αυτό.  Έτσι δεν είναι;   

Κος ΠΑΖΑΡΣΚΙ:  

Υπάρχει ένας όρος για προσομοίωση της ποσότητας συν -πλην 30%, γι΄ 

αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  μπορούμε να προχωρήσουμε;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση διενέργειας προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας έτους 

2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 523/2014)  

…………………  

 

Ομοίως καλωδίων οπτικών ινών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 524/2014)  

…………………  

 

Ομοίως λιπαντικών για τα μηχανήματα και τα αυτοκίνητα του 

Δήμου Σερρών.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτού νται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 725/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 7ο  

Έγκριση ανάθεσης μέρους της προμήθειας τροφίμων και λοιπών  

 αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου ¨προμήθεια άρτου –   

αρτοσκευασμάτων¨  για τις ανάγκες  

του Νομικού Προσώπου Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Ο διαγωνισμός έγινε.  Μάλλον η ανάθεση μέρους της προμήθειας 

τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων και κατέληξε σύμφωνα με όλα τα 

δεδομένα, όπως αναφέρεται στην εισήγηση. Λέει αναλυτικά η 

εισήγηση όλες τις  λεπτομέρειες.  Πως έγιναν οι  προσφορές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των με λών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 526/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 8ο  

Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος  

Αποστολίδη Ιωάννη, έτους 2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υποχρεωτικό και αυτό να το βάλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ως 

κατεπείγον.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ήθελα να ρωτήσω τον κ.  Γαλάνη, τον εισηγητή του θέματος,  πρώτον,  

εάν τα επί της οδού Ανδρέα Δημητρίου . .βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη 

αυτά τα ακίνητα; Ένα ερώτημα είναι αυτό.  Και ένα δεύτερο ερώτημα, 

εάν γνωρίζει  από πότε είναι κενά, δεν νοικιάζονται δηλαδή τόσο αυτό 

επί της οδού Μεραρχίας 94,  όσο και αυτά . .  ;  Εάν γνωρίζε ι .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Ότι είναι κενό η υπηρεσία τα τελευταία τρία χρόνια κάλεσε . .  

δημοπρασίας.  Μετά από εγκρίσεις  που παίρνουμε από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και από το Τμήμα Κληροδοτημάτων, οι  

υπάλληλοι που είναι υπεύθυνοι γι΄ αυτό το κληροδότημα κάνουν 

δημοπρασίες.  Παρόλα αυτά δεν προσέρχονται κάποιοι  ενδιαφερόμενοι,  

παρόλο ότι  κάνουμε δημοσιεύσεις,  κάνουμε τις  εγκρίσεις ,  δεν έχουμε 

ενδιαφέροντες.   

 Το Ανδρέα Δημητρίου 10 που με ρωτήσατε είναι στις  Σέρρες.  

Εδώ στις  Σέρρες είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ρώτησε από πότε,  εάν γνωρίζετε,  είναι κενά; Έχει επτά χρόνια; Έχει 

οκτώ χρόνια;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν ξέρω ακριβώς από πότε,  αλλά τα τελευταία τρία χρόνια,  στην δική 

μας θητεία τα έχω βγάλει όλα σε δημοπρασία για …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η ερώτησή μου ήταν εάν γνωρίζετε από πότε.  Πέντε χ ρόνια,  επτά,  

τρία;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για την δική μας θητεία ξέρω ότι  τα έβγαζα όλα και ενημερώνω το 

σώμα, σε δημοπρασία.  Εγκρίσεις  από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
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και σε όποιον προσήλθαν ενδιαφερόμενοι μισθώθηκαν. Σε όσοι δεν 

προσήλθαν θα πρέπει να κάνουμε ξαν ά την διαδικασία της 

δημοπρασίας.  Αυτή η δουλειά γίνεται.   

Ο κ. Παζάρσκι που συνέταξε τον προϋπολογισμό  εάν θέλει  κάτι  να τον 

ρωτήσει κάποιος συνάδελφος  εδώ είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελώ ν που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 527/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο ένατο θέμα.  

ΘΕΜΑ 9ο  

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014  

από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι.   

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.  έτους 

2014 για την ενίσχυση του κωδικού εξόδου που αφορά την ετήσια 

εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (Αναμ. 174)  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 528/2014)  

…………………  

 

Ομοίως που αφορά την εργοδοτική εισφορά  υπέρ Ι.Κ.Α. για τα 

5μηνα (Αναμ. 175)  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 529/2014)  

…………………  

 

 

Ομοίως για την αποδοχή ποσού και εξόφληση δικαστικών 

αποφάσεων (Αναμ. 177)  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  
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 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 530/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 10ο  

Καθορισμός προγράμματος παρουσίας επαγγελματιών  

πωλητών λαϊκών αγορών και δικαιολογητικών για την  

 ανανέωση των επαγγελματικών αδειών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ συγνώμη, διορθώστε το,  το πωλητών είναι με ω και η και το 

τελευταίο με ω φυσικά. Εκ παραδρομής γράφτηκε πολίτης και όχι  

πωλητής.   

 Ομόφωνα ναι;  Ερωτήσεις.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής είναι ο κ.  Γρηγοριάδης.  Παρακαλώ κ.  Αντιδήμαρχε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Οι άδειες των επαγγελματιών πωλητών της λαϊκής αγοράς λήγουν στις  

31 Οκτωβρίου.  Κατά συνέπεια πρέπει να ανανεωθούν για να μπορούν 
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να συνεχίσουν να υφίστανται οι  πωλητές στο ίδιο μέρος.  Εμείς βάσει 

του νόμου κινούμε την διαδικασία,  είμαστε υποχρεωμένοι μέχρι  στις 

31 Αυγούστου να φέρουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να 

κάνουμε γνωστό στο σώμα και σε όλο τον κόσμο και σε όσους 

ενδιαφέρονται ποια είναι τα δικαιολογητικά αυτά που πρέπει να 

προσκομίσουν για να ανανεώσουν την άδεια επαγγελματίες πωλητές,  

όπως  επίσης και το ημερολογιακό πρόγραμμα κατάθεσης 

δικαιολογητικών. Για να μην γίνει  δηλαδή χαμός,  έχουμε προβλέψει 

στην εισήγηση και λέμε ότι  το Α τάδε μέρα, το Β τάδε μέρα και τα 

λοιπά, . .  γ ια να μπορούν οι  υπάλληλοι να εξυπηρετήσουν όλο τον 

κόσμο.  

 Η ενημέρωση επίσης θα γίνει  με τοιχοκόλληση στο δημοτικά 

κατάστημα και σε όλες τις  Κοινότητες.  Θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

του Δήμου, θα δημοσιευτεί  σε δυο,  τουλάχιστον,  τοπικές εφημερίδες 

και θα γίνει  κοινοποίηση στις  Ομοσπονδίες και στους Συλλόγους των 

επαγγελματιών πολιτών, έτσι ώστε όλοι να λάβουν γνώση το τι  πρέπει 

να προσκομίσουν και πως μπορούν να διεκδικήσουν να ανανεώσουν 

την άδειά τους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχουν αλλαγές με τα περσινά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Σημαντικές αλλαγές δεν έχει  αλλά το πρόβλημα αλλού θα είναι,  ειδικά 

στην δική μας λαϊκή αγορά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Νιζάμης.   
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Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω σε ότι  έχει  σχέση με τα δικαιολογητικά, 

αναφέρονται μέσα φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, μια 

υπεύθυνη δήλωση και ένα πιστοποιητικό υ γείας.  Το ερώτημα μου 

συνίσταται στο ότι  αυτοί οι  οποίοι  συμμετέχουν στις  λαϊκές αγορές,  

από ότι  γνωρίζω, εάν γνωρίζω λάθος ας με διορθώσει ο κ.  

Αντιδήμαρχος ο αρμόδιος,  πληρώνουν ένα ημερήσιο τέλος.  Ήθελα να 

ρωτήσω, ένα από τα δικαιολογητικά μήπως από παρ άβλεψη δεν 

αναφέρεται μέσα ότι  έχουν καταβάλει τα προηγούμενα έτη 

παράδειγμα, αυτοί οι  οποίοι  θέλουν να ανανεώσουν τις  άδειες;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δημοτική ενημερότητα. Το πρώτο χαρτί .   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Η φορολογική . .  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δημοτική ενημερότητα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Στα δικαιολογητικά που γράφει εδώ αναφέρεται φορολογική 

ενημερότητα. Όλοι γνωρίζουν ότι  έχει  να κάνει  με την ενημερότητα 

στις  Δ.Ο.Υ..  Εάν τώρα είναι δημοτική ενημερότητα μπορεί να 

διορθωθεί.  Ποιος εισπράττει ,  να συνεχίσ ω, αυτό το ημερήσιο τέλος;  

Και εάν υπάρχουν παλαιές οφειλές σε τι  κατάσταση βρίσκονται . .  

προκειμένου να εισπραχθούν;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Εισπράττει  το αρμόδιο τμήμα, οι  υπάλληλοι της Διεύθυνσής μας.  Όσον 

αφορά το παλαιό χρέος και ξέρω ότι  εκεί  υπάρχει  το πρ όβλημα πολλών 

συνδημοτών μας,  για το παλαιό χρέος . .  τα πάντα αλλά κανένας δεν 

πληρώνει το παλαιό χρέος.  Εμείς από τότε που αναλάβαμε,  ο Δήμος 

δηλαδή να εισπράττει ,  εισπράττουμε από τον Αύγουστο και εδώ.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Τα πάντα δεν έχουν γίνει .   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει.  Εγώ πιστεύω ότι  έχουν γίνει ,  εσείς  ότι  δεν έχουν γίνει .   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Αυτό συζητήθηκε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και είχα 

καταθέσει μια σκέψη η οποία είχε να κάνει ,  αυτοί οι  οποίοι  οφείλουν,  

οι  οποίοι  . .  να πάνε αρμοδίως.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Γιατί  όπως γνωρίζετε όλοι σας χωρίς δημοτική ενημερότητα δεν 

δίνουμε ούτε άδεια για καλαμπόκια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επομένως θα διορθωθεί εδώ.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θα προστεθεί .   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Θα προστεθεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μερετούδης.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε αφορά τα χαρτιά αυτά αυτούς που έχουν ήδη 

άδειες ή κάποιον που θέλει  να βγάλει καινούργια άδεια;  
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Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτούς που έχουν ήδη άδεια.  Οι εμπορικές άδειες είναι πολύ δύσκολο 

να βγουν στις  δικές μας λαϊκές αγορές γιατί  υπάρχει  υπερπληθώρα. 

Είναι λιγότεροι οι  παραγωγοί και περισσότεροι οι  έμποροι.  Ενώ θα 

έπρεπε να είναι το αντίθετο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος; Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο  96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 531/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 11ο  

Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Συντήρηση σχολικών  

 κτηρίων Δήμου Σερρών έτους 2014¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν; Όχι.  Ομόφωνα ναι.   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 532/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 12ο  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  

¨Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό  

Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών¨ .   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 533/2014)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  13ο  

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε . των έργων:  

α) ¨Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Α.Π.Ε. και 

εξοικονόμησης  

ενέργειας στο 20ο Δημ. Σχολείο Σερρών (υποέργο 4)¨ ,  

β) ¨Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου 

Δημοτικού  

 Γηπέδου Σερρών¨και παράταση προθεσμίας αυτών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Σε ότι  έχει  να κάνει  με το Β, «Εργασίες στατικής επάρκειας»,  ήθελα να 

ερωτήσω τον κ.  Αντιδήμαρχο, εάν υπάρχει κάποια σκέψη, κάποια 

πρόταση αυτά τα λεφτά τα οποία δίνουμε στο πάρκο για το γήπεδο, 

από ότι  φαίνεται θα πάνε τζάμπα. Υπάρχει σκέψη για μια σοβαρή, 

σοβαρότατη μελέτη κατασκευής του λεγόμενου Εθνικού Σταδίου που 

λέγεται και Δημοτικό,  ούτως ώστε μια και ο Πανσερραϊκός είναι 
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στην. . .τώρα, ερασιτεχνικά,  μπορεί να πάει σε κάποιον χρόνο εκεί;  

Γιατί  είναι κρίμα να …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το έργο,  όπως ξέρετε,  είναι συγχρηματοδοτούμενο και δεν μπορούμε 

να το διακόψουμε.   Δεν υπάρχει κ.  Νιζάμη καμία σκέψη ακόμα. Δεν 

είναι στα πλάνα να διορθώσουμε το γήπε δο του Εθνικού ή να το 

αναβαθμίσουμε.  Στο μέλλον ίσως.  Τώρα αυτή την στιγμή δεν υπάρχει 

τίποτα.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση να κάνω στον κ.  Μυστακίδη.  Κύριε Μυστακίδη το 

Δημοτικό Στάδιο είναι μέσα σε έναν χώρο ο οποίος χαρακτηρίζεται 

πάρκο. Αυτό είνα ι ένα δεδομένο. Το αξιολογείς .  Αυτό το οποίο 

προτείνετε εσείς  είναι πάλι ένα δεδομένο. Αυτά δεν συγκρούονται;  

Πώς θα τα ξεπεράσουμε; Νομικά δεν θα δημιουργηθεί στο μέλλον 

πρόβλημα;. . .Έχουμε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να 

αντιπαρέλθουμε και το νομ ικό πλαίσιο λέει  ότι  ο χώρος εκείνο είναι 

πάρκο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

…αυτή την στιγμή από τα 30 οικόπεδα έχουμε πάρει τα 21 και μένουν 

για αποζημίωση τα υπόλοιπα. Ξέρετε ότι…2 εκατ.  αποζημίωση από το 

Πράσινο Ταμείο. . . .Δεν μπορούμε να απαξιώσουμε τις  υφιστάμεν ες 

δομές,  κύριε Αναστασιάδη γιατί  δεν είναι μόνο το γήπεδο. Είναι το 

σχολείο,  είναι και άλλες κατασκευές.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ αλλού το έχω θέσει το θέμα. Νομική σύγκρουση η οποία στο 

μέλλον μπορεί να δημιουργηθεί,  μπορεί και άμεσα, σε μια ένσταση 

οποιουδήποτε.   
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό λέω, το έχετε δει ,  έτσι ώστε να ξεπεράσουμε αυτό το νομικό 

εμπόδιο; Εάν έχετε κινηθεί καθόλου προς αυτή την κατεύθυνση;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εκτιμάμε ότι  θα προκύψει ένα τέτοιο θέμ α πολύ αργότερα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου :  

 ¨Πρότυπο επιδεικτικό έργο εφαρμογών Α.Π.Ε. και εξοικονόμησης  

ενέργειας στο 20ο Δημ. Σχολείο Σερρών (υποέργο 4)¨ ,  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 534/2014)  

…………………  

 

Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου :  

 Εργασίες στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού  

 Γηπέδου Σερρών¨και παράταση προθεσμίας αυτών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ.  2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 535/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο τέταρτο και τελευταίο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 14ο  

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην δημοτική  

υπάλληλο λόγω συνταξιοδότησης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

 όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 536/2014)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι ευχές που ξεκίνησα πριν την έναρξη του τελευταίου αυτού 

Δημοτικού Συμβουλίου επαναλαμβάνονται.  Σας εύχομαι ότι  καλύτερο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σιδεροκέφαλοι οι  καινούργιοι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος,  λύεται η συνεδρίαση.  

 

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύθηκε η συνεδρίαση, 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

518-2014: Αποδοχή ένταξης της πράξης ¨Προβολή και προώθηση των συγκριτικών  

 πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης του προγράμματος LEADER στο

 Δήμο Σερρών¨.                   17378   20-0-2014 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

   

519-2014: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 10.000,00 € που αφορά έκτακτη οικονομική 

  ενίσχυση σε πολίτες λόγω φυσικών καταστροφών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης .   

 

520-2014: Έγκριση έκτακτης χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε συμπολίτη μας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης .                17646   25-9-

2014 
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521-2014: Έγκριση διοργάνωσης της ορκωμοσίας των νεοεκλεγέντων συμβούλων και 

  διάθεση σχετικής πίστωσης.   

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

  

522-2014: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην 79η Έκθεση Θεσσαλονίκης 

2014. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

523-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας έτους 2014 

 

524-2014: Ομοίως καλωδίων οπτικών ινών                                 17388   22-9-2014 

 

525-2014: Ομοίως λιπαντικών για τα μηχανήματα και τα αυτοκίνητα του Δήμου Σερρών.  

 

526-2014:  Έγκριση ανάθεσης μέρους της προμήθειας τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων 

  ειδών παντοπωλείου ¨προμήθεια άρτου – αρτοσκευασμάτων¨ για τις ανάγκες  

  του Νομικού Προσώπου Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.                           16467   12-9-2014 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

527-2014: Έγκριση προϋπολογισμού κληροδοτήματος Αποστολίδη Ιωάννη, έτους 2015. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

528-2014: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για 

την ενίσχυση του κωδικού εξόδου που αφορά την ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ 

(Αναμ. 174)                       16464  8-9-2014 

 

529-2014: Ομοίως που αφορά την εργοδοτική εισφορά υπέρ Ι.Κ.Α. για τα 5μηνα  

(Αναμ. 175)           16457   4-9-2014 

 

530-2014: Ομοίως για την αποδοχή ποσού και εξόφληση δικαστικών αποφάσεων  

(Αναμ. 177)        26465  8-9-2014 

531-2014: Καθορισμός προγράμματος παρουσίας επαγγελματιών πωλητών λαϊκών 

αγορών   και δικαιολογητικών για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

532-2014:  Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Συντήρηση σχολικών κτηρίων Δήμου Σερρών 

έτους  2014¨.      16882  15-9-2014 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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533-2014:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ¨Αναπλάσεις  

  κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Χιονοχωρίου Δήμου Σερρών¨. Εισηγητής:  

  Ο  Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.                    16882 15-9-2014 

 

534-2014:  Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : ¨Πρότυπο 

επιδεικτικό έργο εφαρμογών Α.Π.Ε. και εξοικονόμησης ενέργειας στο 20ο 

Δημ. Σχολείο Σερρών (υποέργο 4)¨   16736  8-9-2014 

 

535-2014:  Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου : Εργασίες 

στατικής επάρκειας κερκίδας νοτίου πετάλου Δημοτικού Γηπέδου Σερρών¨ και 

παράταση προθεσμίας αυτών.   17331  22-9-2014 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

536-2014: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην δημοτική υπάλληλο λόγω  

  συνταξιοδότησης. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

537-2014: Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την αντιμετώπιση 

πρόσκαιρων αναγκών καθαριότητας του Κυνοκομείου.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος ο κ. Γρηγοριάδης.  

 

538-2014: Επικύρωση 277 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από υπόδειξη της 

δικαστού. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης 

 

539-2014: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου κατά το μήνα Ιούλιο 13-16  

 

540-2014: Ομοίως κατά τις 6-8 Αυγούστου ΄14 

 

541-2014: Ομοίως κατά τις 25-27 Αυγούστου ΄14  

542-2014: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για τις 13-

16 Ιουλίου ΄14  

 

543-2014: Ομοίως κατά τις 6-8 Αυγούστου ΄14 

 

544-2014: Ομοίως κατά τις 25-27 Αυγούστου ΄14 
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545-2014: Έγκριση καταβολής των εξόδων κίνησης του Αντιδημάρχου κ. Γρηγοριάδη 

Παναγιώτη για τον μήνα Νοέμβριο ΄13 

546-2014: Ομοίως υπαλλήλων του Δήμου για τον μήνα Ιούνιο ΄14 

 

547-2014: Ομοίως κατά τον μήνα Ιούλιο ΄14 

 

548-2014:  Ομοίως κατά τον μήνα Αύγουστο ΄14 

 

549-2014: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Τσακιρίδη Γεωργίου 

υπαλλήλου του Δήμου μας από 30-6-2014 έως 4-7-2014 

 

……………………….. 

………………. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ       

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    ………………  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       ………………  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      ………………  
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Γαλάνης Στέργιος       ………………  

 

Γάτσιος Αθανάσιος       ………………  

 

Γκότσης Ηλίας        ………………  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      ………………  

 

Ίντος ∆ηµήτριος       ………………  

 

Νιζάµης ∆ηµήτριος       ………………  

 

Μερετούδης ∆ηµήτριος      ………………   

    

Μηλίδης Θεόδωρος       ………………  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος       ………………  

 

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία     ………………  

 

Μυστακίδης Παύλος       ………………  

 

Σαραντίδου Ερµοφύλη      ………………  

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος     ………………  
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Στεργίου Νικόλαος       ………………  

 

∆ηµητρίου Ευστράτιος      ………………  

 

∆ήµου Ιωάννης        ………………  

 

∆ούκας Γεώργιος       ………………  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα       ………………  

 

Χασαπίδης Κων/νος       ………………  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης     ………………  

 

Χράπας Παντελής       ………………  

 

 

 

 

 

 

 


