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 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 10Β/2015 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο,  σήµερα την 14   του µηνός του έτους 2015, ηµέρα 

ΠΕΜΠΤΗ της εβδοµάδος και ώρα 21:00  συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, 

ύστερα από την αριθµ. …..έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δηµοτικού Συµβουλίου, 

που επιδόθηκε σε όλους τους Δηµοτικούς 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 Διοίκησης - 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 40 Δηµοτικών Συμβούλων, παρόντες 

ήταν 35, δηλαδή  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ΔΣ) 

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας Δ.Σ.) 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γεωργούλα Σουλτάνα  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Γρηγοριάδης Χρήστος  

Δρίγκα Χρυσούλα  

Ιλανίδου – Βίλλιου Δέσποινα  

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος  

Μηλίδης Θεόδωρος  

Μυστακίδης Παύλος  

Παπαβασιλείου Βασίλειος  

Στεργίου Νικόλαος  

Τσαλίκογλου Δηµήτριος  

Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος 
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 Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και Δηµοτικών Κοινοτήτων, κλήθηκαν 

σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών δεν ήταν 

κανείς. 

 

← Πρόεδρος του Δ.Σ., µετά την διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη του 

Δηµοτικού Συµβουλίου, στην οποία ήταν παρών ο Δήµαρχος κ. Αγγελίδης Πέτρος, που 

κλήθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

 

• Οι Δηµ. Σύµβουλοι κ.κ.: 

 

• Γεωργούλα Σουλτάνα προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 23ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης. 

 

• Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος, προσήλθε µετά την ολοκλήρωση του 23ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης. 

 

…………………………..……….. 

……………………..….. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την ανακήρυξη ως επίτιμου 

δημότη του Προέδρου της Σερβικής Δημοκρατίας κ. Tomislav Nikolic.  
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παραχώρησης της χρήσης χώρου, του επί της οδού 

Αθανασίου Αργυρού αρ. 3 νεοκλασικού κτηρίου ιδιοκτησίας Π.Ε.Δ. 

Κεντρικής Μακεδονίας, για την συστέγαση του Σερβικού Προξενείου. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Ενημέρωση σχετικά με την 4ήμερη επίσκεψη εκπροσώπων του Δήμου 

Σερρών στη Γερμανία στο πλαίσιο της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης 

(DGV) με σκοπό την μεταφορά τεχνογνωσίας.  
Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση διοικητικής αποβολής καταπατητών από κατεχόμενη 

δημοτική έκταση στο χώρο των Νέων Κοιμητηρίων.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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ΘΕΜΑ  5ο: Γνωμοδότηση σχετικά με χωροθέτηση στάσεων ΤΑΞΙ.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση αποστολής παιδιών προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. του Δήμου μας σε 

ιδιωτικές κατασκηνώσεις, έτους 2015.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  7ο: Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  
¨Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας¨. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ  8ο: Έγκριση της υπ' αριθμ. 23/2015 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.  
ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με θέμα: ¨Έγκριση ισολογισμού έτους 2014¨. 
Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

       ΘΕΜΑ 9ο:  Τροποποίηση της αριθμ. 651/2014 Α.Δ.Σ. ¨Συγκρότηση Δημοτικής    

       Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών¨.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  10ο:  Αναμορφώσεις  πιστώσεων  εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικον.  
έτους 2015 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση διενέργειας προμήθειας 

ειδών Η/Υ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση επιστροφής παραχωρημένου οχήματος (ΚΗΙ 9546) από την 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  
Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χαρίτος Χ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση ισόγειου καταστήματος 

(Νο 19) του Δημαρχείου Σερρών στον Πανελλαδικό Σύλλογο 

Αναπήρων Πολιτών. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:   Έγκριση προσφορών μίσθωσης ακινήτων κληροδοτήματος Ι.  
Αποστολίδη. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:   Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης των υπ' αριθμ. 1 & 2, 5, 6  
                             & 7, 10, 11, 17, 21, 23 και 28 καταστημάτων του Δημοτικού Μεγάρου,                      

                             βάσει της παρ. 2β του άρθρου 45 του Ν. 4257/2014.  

                             Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
 

ΘΕΜΑ 16ο:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών Τ.Κ.  
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                  Βαμβακιάς. 
       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς. 

          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

ΘΕΜΑ 18ο:   Έγκριση ανανέωσης αδειών επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, 
 αρμοδιότητας του Δήμου Σερρών οι οποίοι κατέθεσαν επιπρόσθετα 
 δικαιολογητικά. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

ΘΕΜΑ 19ο:    Λήψη απόφασης για άδεια παράστασης. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

ΘΕΜΑ 20ο:   Έγκριση διοικητικής  αποβολής  καταπατητών  από  κατεχόμενη 
 δημοτική οδό στο Τ.Δ. Βαμβακιάς του Δήμου Σερρών. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ 21ο:   Έγκριση μελέτης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για τις ανάγκες 
 του κυνοκομείου. 

 Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μεγαλομύστακας Α. 

ΘΕΜΑ 22ο:   Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών ¨Υπηρεσίες περιβαλλοντικής 
 παρακολούθησης  και  ελέγχου  του  ανενεργού  ΧΥΤΑ  και  του 
 αποκατεστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών¨ για το έτος 2015. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ 23ο:   Έγκριση μελέτης  του  έργου:  ¨Επισκευές  –  συντηρήσεις  – 
          ηλεκτροδοτήσεις Η/Μ εγκαταστάσεων κοινόχρηστων χώρων¨ έτους 
          2015.  

           Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ 24ο:   Έγκριση και  παραλαβή  της  μελέτης  με  τίτλο:  ¨Μεταγραφή  της 
 κυρωμένης Π.Ε. Αλημπέκιοϊ της πόλης των Σερρών στο Εθνικό 
 Κτηματολόγιο¨. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ 25ο:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ¨Συντήρηση 
 Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Χριστός¨. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ 26ο:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας ανακοίνωσης αποτελέσματος του 
 αρχιτεκτονικού   διαγωνισμού   ¨Ανάκτηση   –   ανάδειξη   χώρου 
 διεύρυνσης των οδικών αξόνων Διον. Σολωμού – Μ. Αλεξάνδρου και 
 του Δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π. 210¨. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ 27ο:    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: ¨Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου 
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 Σερρών έτους 2014¨. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

ΘΕΜΑ 28ο:   Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
 

ΘΕΜΑ 29ο:    Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:    Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ.  
Μάνθου Παναγιώτη στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:    Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  
α) υπαλλήλου του Δήμου και 
β) της Νομικής Συμβούλου του Δήμου κ. Τσινίκα Μαρίας. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:    Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  
          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ 1ο   Έγκριση υλοτομίας ως έκτακτη κάρπωση διαφόρων δέντρων που  

   φύονται εντός οριογραμμής χειμάρρου Καμενικίων ιδιοκτησίας του 

   Δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 2ο   Οικονομική ενίσχυση του Κωνσταντίνου Μάριου λόγω ασθένειας του 

   παιδιού του.  
 

ΘΕΜΑ 3ο   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Σερρών κ. Πέτρου 

   Αγγελίδη  

 

ΘΕΜΑ 4ο   Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του  Αντιδημάρχου Πολεοδομίας, 

   Υπηρεσία Δόμησης  και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας κυρίου  

   Παύλου Μυστακίδη. 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

10Η    ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ακαδημαϊκό τέταρτο το περάσαμε και ξεκινάμε.  Είμαστε στο 

εικοστό.  Χθες σταματήσαμε,  κλείσαμε στο 19 και σήμερα ξεκινάμε 

από το 20ο θέμα της ημερήσιας.   

 

Θέμα 20 ο  :  

Έγκριση διοικητικής αποβολής καταπατητών από κατεχόμενη  

δημοτική οδό στο Τ.Δ. Βαμβακιάς του Δήμου Σερρών  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο  Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης.  Έχετε τον λόγο κ.  

Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Καλησπέρα κύριοι  συνάδελφοι.  Το θέμα αυτό αφορά την καταπάτηση 

από οκτώ δημότες κατοίκους του χωριού Βαμβακιά,  καταπάτηση ενός 

δρόμου της ρυμοτομίας που είναι περιμετρικός δρόμος του χωριού και 

χωρίζει  τα οικόπεδα από τα χωράφια .  

 Κατέχουν όλοι από 300, 350 τετραγωνικά. Μέσα στον 

κατεχόμενο χώρο δεν έχουν κτίσει  τίποτα και προφανώς από 

καταγγελίες του ενός και του άλλου, ο ένας στον άλλο ήρθε το θέμα 

και στείλαμε τους τοπογράφους,  μετρήσανε και όλους όσους ήταν μέσα 

σε αυτόν τον δρόμο τους κάνουμε διοικητική αποβολή.   

 Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερωτήσεις;  Ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος κανείς .  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά όταν λέτε ότι  θα τους κάνετε διοικητική αποβολή, θα 

τους βγάλετε από τον δρόμο; Θα τον ανοίξου με μετά; Είναι ο δρόμος 

τέτοιος που χρειάζεται να υπάρχει;  Γιατί  εάν τους βγάλουμε και δεν 

διαμορφώσουμε τον δρόμο, πάλι θα υπάρξει κάτι  αντίστοιχο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Σαφώς. Τώρα αυτή την στιγμή αυτοί τον οργώνουν τον δρόμο. Εμείς 

θα τον οριοθετήσουμε,  θα περάσει το γκρέιντερ θα τον διαμορφώσει,  

σε πρώτη φάση θα είναι με το χώμα και βλέπουμε.  Έπεται δηλαδή η 

βελτίωση του δρόμου αυτού. Δεν μπορούμε να τον ασφαλτοστρώσουμε 

αυτή την στιγμή. Πιστεύω δεν είναι στο τεχνικό πρόγραμμα αλλά 

μπορούν να γίνουν. .  να είναι βατός και να κυκλοφορείται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση κανείς  επί  του θέματος; Όχι.  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: 307/2014)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό πρώτο θέμα.  
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                                            Θέμα 21ο :  

            Έγκριση μελέτης παροχής κτηνιατρικών 

υπηρεσιών  

                          για τις ανάγκες του Κυνοκομείου  

            Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. 

Σύμβουλος  

                       κ. Μεγαλομύστακας Α.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Τσαλίκογλου θα εισηγηθεί το θέμα.  

Κος ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ:  

Είμαι στην Επιτροπή μαζί με τον κ.  Μεγαλομύστακα. Έχω ενημερω θεί.  

Στο Κυνοκομείο υπάρχουν δυο κτηνίατροι.  Μια μόνιμη αλλά έχουμε 

και μια  η οποία είναι με σύμβαση. Τώρα πρόκειται για την σύμβαση, 

είναι 6.500 ευρώ το ποσό, είναι για ένα χρόνο. Αυτά. Πρέπει να 

προσλάβουμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να συμπληρώσω και εγώ και να πω ότ ι  σύμφωνα με τον νόμο ένας 

κτηνίατρος πρέπει να αντιστοιχεί  σε 50 σκυλιά.  Εκεί έχουμε 500, 

πρέπει να εφαρμοστεί  το πρόγραμμα της αντιμετώπισης των αδέσποτων 

ζώων και της λίστας φυσικά. Αυτό απαιτεί  μια σειρά από δουλειές,  

στειρώσεις,  εμβολιασμοί,  υιοθεσίες  και τα λοιπά. Μια κτηνίατρος η 

μόνιμη δεν αρκεί.  Έχουμε μια άλλη με παροχή υπηρεσιών, όμως είναι 

πολύ μικρό το ποσό, περιορισμένα πράγματα μπορεί να κάνει ,  κάνει  

στειρώσεις,  μόνο στειρώσεις με 3.000 νομίζω την πήραμε και 

προτείνει  και η υπηρεσία να προσλά βουμε έναν κτηνίατρο ακόμα για 

ένα χρόνο με 6.554…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με 6.554 με σύμβαση ετήσια.  Τα μισά χρήματα μπαίνουν στον 

προϋπολογισμό σύμφωνα με την αναμόρφωση, η οποία έχει  γίνει  μέχρι 

31/12/15,  τα υπόλοιπα μισά, δηλαδή 3.200 και κάτι  στον 

προϋπολογισμό του ΄16.  Και για ένα έτος γίνεται η σύμβαση από την 

υπογραφή της σύμβασης.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να προσθέσω και κάτι  άλλο που ξέχασα. Η πρόσληψη θα γίνει  με την 

διαδικασία της δημοσιότητας.  Δηλαδή θα βγει  στην ιστοσελίδα του 

Δήμου, θα κάνουνε τις  προσφορές τους και τ α λοιπά. Στην ιστοσελίδα,  

προσφορές και θα πάρουμε την καλύτερη προσφορά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κτηνίατρος θα έχει  ωράριο εκεί;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωράριο κανονικό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάποιες δουλειές θα κάνει  οπωσδήποτε.   Σε καθημερινή βάση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλες ερωτήσεις;  Τίποτα.  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: 308/2015)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο.  

 

Θέμα 22ο :  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών Υπηρεσίας Περιβαλλοντικής  

Παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού Χ.Υ.Τ.Α.  

Και του αποκατεστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών  

για το έτος 2015  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι πρέπει να γνωρίζετε ότι  από την 

ημέρα που κλείνει  οριστικά ένας Χ.Υ.Τ.Α. θα πρέπει και για 20 χρόνια 

από την ημερομηνία που κλείνει  να γίνεται η μεταφροντίδα του 

Χ.Υ.Τ.Α.,  δηλαδή να δίνονται οι  περιβαλλοντικές υπηρεσίες.   

 Άρα λοιπόν εδώ έχουμε την τεχνική περίληψη για όσους δεν την 

έχουν.  Δηλαδή τι  θα γίνει .  Αναλύσεις στα υπόγεια ύδατα, στα 

επιφανειακά ύδατα, στα στραγγίσματα, στο βιοαέριο και τα λοιπά, όλα 

αυτά και θα πρέπει να γίνεται για το τρέχον έτος.   

 Είχε κάνει  ερώτηση και ο κ.  Φωτιάδης αλλά ο κ.  Γιαννακίδης που 

είπαμε ότι  γίνονται οι  αναλύσεις και τα αποτελέσματα είναι θετικά για 

τον λαό, για τους πολίτες,  αρνητικά όσον αφορά τις  επιπτώσεις.   
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 Ο τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού θα αναρτηθεί,  στο 

Διαύγεια ούτως ή άλλως βγαίνει ,  θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 

Δήμου για πέντε μέρες,  θα πάρουμε τις  προφορές και η καλύτερη 

προσφορά σε αυτόν που θα δώσει θα πάρει την μελέτη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ να τονίσουμε ότι  ψηφίζουμε την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού, το ποσό είνα ι 10.762.50,  την ψήφιση της πίστωσης 

και ο τρόπος εκτέλεσης όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος.   

 Ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μόνο μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή είπες Αντιδήμαρχε ότι  γίνονται αναλύσεις,  μπορείτε να μας 

πείτε πότε είναι οι  τελευταίες αναλύσεις του συγκεκριμένου χώρου; 

Από τον συγκεκριμένο χώρο μάλλον.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα σας τα φέρω την άλλη φορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση κανείς;  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.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 309/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό τρίτο.   

 

Θέμα 23ο :  

Έγκριση μελέτης του έργου Επισκευές -συντηρήσεις -

ηλεκτροδοτήσεις  

 Η/Μ εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων έτους 2015  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο προϋπολογισμός είναι 30.000 ευρώ με Φ.Π.Α. Εισηγητής ο 

Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης.  Παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι επισκευές και συντηρήσεις στους κοινόχρηστους χώρους τ ου 

έτους ΄15,  προϋπολογισμού 30.000 ευρώ. Θα γίνει  με ανοικτό πρόχειρο 

διαγωνισμό και θα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι.  Με πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό. Η διαφορά είναι ότι  

συντομεύουμε λίγο τις  ημερομηνίες,  τις  μέρες.  Δ εν έχω τίποτα άλλο να 

πω. Εάν θέλουν ερωτήσεις;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερωτήσεις εάν υπάρχουν; Ναι,  κ.  Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μήπως μπορούμε να περιγράψουμε λίγο το τι  ακριβώς εργασίες θα 

γίνουν;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα πάντα. Εργασίες τα πάντα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το έργο αφορά συντηρήσεις,  επισκευές,  νέες ηλεκτροδοτήσεις 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων φωτισμού κοινόχρηστων 

χώρων.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν λείπει  κάτι ,  εάν κάτι  χάλασε.  Εξαρτήματα και τα λοιπά.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν έχουμε προσδιορισμένο κάτι  ότι  έχουμε πρόβλημα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ότι τύχει  στην πορεία.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν έχουμε αντικείμενο φυσικό αυτή την στιγμή.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ότι προκύψει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεχνική περιγραφή. Που θα γίνουν αυτές οι  εργασίες;  Στην Δημοτική 

Κοινότητα Σκουτάρεως,  Άνω Μητρουσίου,  Βαμβακιάς,  Πεπονιά,  Αγία  

Ελένη.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Άρα έχουμε φυσικό αντικείμενο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Φυσικά και υπάρχει φυσικό αντικείμενο.  Γι '  αυτό υπάρχει μελέτη.  

Καλώδια,  διάφορες διατομές,  πλαστικούς σωλήνες,  διακοσμητικούς 

ιστούς.  έχει  τα πάντα μέσα η μελέτη,  μην κάθομαι και τα διαβάζω.  

Είναι περίπου δέκα εννέα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτά που είναι δηλαδή με την μελέτη και . .μπορεί να χρειαστεί  και 

στον Λευκώνα, παραδείγματος χάρη που δεν είναι μέσα, μπορεί κανένα 

καλώδιο,  κανένας πλαστικός σωλήνας,  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίως είναι γι '  αυτά τα χωριά όμ ως, γι '  αυτές τις  τοπικές κοινότητες,  

όπου υπάρχουν βλάβες,  έχουν διαπιστωθεί δηλαδή αυτές οι  βλάβες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς θα γίνουν αυτές οι  εργασίες;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φυσικά με το προσωπικό του Δήμου. Υπάρχει αναλυτική περιγραφή 

στην τεχνική 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: 310/2015)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό τέταρτο.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

1

7 

 

Θέμα 24ο :  

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο Μεταγραφή της 

κυρωμένης Π.Ε. Αλημπέκιοϊ της πόλης των Σερρών στο Εθνικό 

Κτηματολόγιο  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Στην ουσία είναι όπως το λέει  και τίτλος,  παραλαβή μιας μελέτης την 

οποία δώσαμε σε έναν μελετητή για να μεταφέρει την πράξη 

εφαρμογής στο σύστημα του Εθνικού Κτηματολογίου,  δηλαδή σε μια 

βάση δεδομένων . .  του Κτηματολογίου για να μπορεί να καταχωρηθεί η 

όλη πράξη στο Κτηματολόγιο.  Αυτό ήταν το περιεχόμενο και η ουσία 

της μελέτης.  Έχει ολοκληρωθεί και τώρα σε αυτό το συμβούλιο θέλω 

να παραλάβουμε αυτή την μελέτη.  ΄  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις επί  του θέματος;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να ρωτήσω εγώ. Σε συνίσταται αυτή η υπαγωγή στα δεδομένα; 

Καινούργια μελέτη και δεν είναι συμβατή με το Κτηματολόγιο;  Το 

Κτηματολόγιο υπήρχε και τώρα επεκτάθηκε.  Πήραμε μελέτη η οποία 

δεν ήταν συμβατή με το Κτηματολόγιο;  Τι ακριβώς; Για πείτε μας.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε είναι λίγο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι από το 2008. Το 2008 έχει  . .  η μελέτη.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είναι από την δική μας Δημοτική Αρχή.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η μελέτη αυτή κυρώθηκε το 2008, φανταστείτε ότι  ξεκίνησε πολύ πιο 

μπροστά, χρόνια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δέκα, δεκαπέντε χρόνια.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έγιναν διάφορες ενστάσεις,  δεκατέσσερις προσφυγές είχαν γίνει ,  επτά 

έγιναν δεκτές,  τέλος πάντων, τελείωσαν όλα αυτά τα θέματα, . .   η 

μελέτη.  Για να μπορεί τώρα ηλεκτρονικά όλη η πράξη εφαρμογής για 

συνδυαστεί  με το Κτηματολόγιο,  χρειάζεται μια συγκεκριμένη φόρμα, 

αυτό που λέμε μια βάση δεδομένων, μια φόρμα στην μελέτη για να 

πάει ολόκληρη η μελέτη στο Κτηματολόγιο,  για να ενημερωθεί το 

Κτηματολόγιο.   

 Όταν δόθηκε η μελέτη δεν υφίστατο το θέμα, δεν υπή ρχε δηλαδή 

αυτή η βάση δεδομένων στο Κτηματολόγιο.  Γι΄ αυτό κάναμε 

προσαρμογή, για να καθίσει  και να ενημερωθεί αυτόματα το 

Κτηματολόγιο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ως προς τις  συντεταγμένες δηλαδή;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Και ως προς τις  συντεταγμένες αλλά είναι και άλλα πρ άγματα. Έχει 

και άλλες πληροφορίες και φόρμες.  Είναι η φόρμα, είναι οι  

συντεταγμένες,  είναι το σύστημα, το . .που μπήκε αλλά είναι και άλλες.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα χρήματα της μελέτης τα ξέρετε;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν θυμάμαι πόσα χρήματα ήταν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια  δεύτερη ερώτηση μπορώ κύριε Πρόεδρε; Μετά απ αυτή την 

εξέλιξη ο συγκεκριμένος οικισμός είναι πια με όλα εκείνα τα εχέγγυα 

προκειμένου εκεί  να έχουμε ένα καθαρό τοπίο για να μπορέσουμε να 

δώσουμε βεβαιώσεις και τα λοιπά για να κτίσουν όσοι άνθρωποι 

θέλουν;  Διότι  εκεί  έχουμε τεράστια κενά. Νομίζω ότι  πρέπει …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να πουλήσουν, να βγάλουν τίτλους,  να πουλήσουν, να κτίσουν αλλά 

σίγουρα ξέρουμε ότι  θα υπάρξουν πολλά προβλήματα τα οποία είναι 

οριστικοποιημένα βάσει της μελέτης.  Υπάρχουν στο . .  διάφορ α 

προβλήματα και στα οικόπεδα και τέτοια.  Θα υπάρξουν τέτοια 

προβλήματα τα οποία όμως δεν αφορούν την μελέτη …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ξέρουμε ότι  εκεί  υπήρχαν αιτήσεις,  ενδιαφέρονται για να κτίσουν 

δηλαδή οι  άνθρωποι και είχαμε αυτή την εκκρεμότητα. Μετά το πέρας 

αυτής της διαδικασίας μπορούμε να δώσουμε βεβαιώσεις για να πάνε 

σε …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Φυσικά. Μπορούν εκεί  να κτίσουν και να μεταβιβάσουν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ζητήματα κυριότητας…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό όμως δεν μας αφορά. Το θέμα είναι εάν εμείς  είμαστε . .  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κανονικά μπορούν να κάνουν οποιαδήποτε εργασία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όποιος έχει  ένα καθαρό οικόπεδο δηλαδή μπορεί να ξεκινήσει την 

διαδικασία έκδοση άδειας.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Και αυτά που είχαμε εκτός από τον συγκεκριμένο χώρο που ήταν προς 

ένταξη και τα λοιπά; Είχαμε κάποια κομμάτια εκεί  που τα είχαν 

αγοράσει.  Ξέρετε τι  εννοώ. Είχαν αγοράσει κάποιες ιδιοκτησίες,  

είπαμε ότι  θα πολεοδομηθούν,  θα ενταχθούν.  Εκείνα εμπεριέχονται 

εδώ;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ότι έγινε με την μελέτη το περίγραμμα της μελέτης,  είναι μέσα στο 

περίγραμμα. Στα όρια ισχύουν αυτά που είπαμε.  Ότι είναι έξω από την 

μελέτη εξακολουθεί να είναι αγροτεμάχιο ότι  είναι έξω από το 

περίγραμμα. Ότι εντάχθηκε,  εντάχθηκε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να ρωτήσω κάτι;  Επειδή πραγματικά αυτή είναι μια 

ιστορία που ξεκινάει  από την παλαιά,  εάν δεν κάνω λάθος Νομαρχία,  

Πολεοδομία και  πράγματι είναι πάρα πολλές δυσκολίες,  πολλές 
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ενστάσεις και από κατοίκους εκεί  και πολλές φορές ήρθε εδώ και πήρε 

παράταση η παράδοσή της και όλα τα σχετικά,  εμάς αυτό που μας 

ενδιαφέρει και θα ήθελα, είμαι βέβαιος ότι  θα  μπορέσει να βοηθήσει ο 

κ.  Αντιδήμαρχος,  είναι εάν έτσι όπως τελικά έχει  καταλήξει η μελέτη 

αυτή μπορεί νομίμως να την παραλάβει το Δημοτικό Συμβούλι ο; Εάν 

είναι έτσι τα πράγματα έχει  καλώς, διαφορετικά τυχόν προβλήματα 

κυριότητας ή άλλα ζητήματα νομικής φύσεως που αφορούν τους 

κατοίκους εκεί  αυτά θα ακολουθήσουν τα νόμιμα.  

 Αυτό ήθελα να διασαφηνιστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Στεργίου μια ερώτηση.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ ήθελα να ρωτήσω, η ρυμοτομία ισχύει  εκεί  πέρα; Γιατί  αυτό που 

θυμάμαι εμείς  είχαμε τεράστια προβλήματα. Δηλαδή …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Το δίκτυο το τηλεφωνικό ήταν μέσα στα…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η μελέτη έχει  χαραγμένους δρόμους,  δηλαδή κοινόχρηστους δρόμους.  

Όλα αυτά τα δίκτυα περνάνε στους δρόμους.  Εάν κάποιο δεν 

ακολούθησε δηλαδή, δεν χάραξαν δρόμο που είχε ένα καλώδιο τότε ή 

όπου είχε έναν αγωγό της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δεν χάραξαν δρόμο για να . .ότι  

από κάτω θα είναι αυτή η υποδομή, χάραξαν τους δρόμους όπως 

γινόταν.  Από εκεί  και πέρα ότι  είναι εκτός των κοινόχρηστων χώρων 

είναι ένα πρόβλημα. Γι΄ αυτό σας είπα ότι  υπάρχουν κάποια 

προβλήματα. Τώρα θα χρειαστεί  να γίνει  κάποια εργασία σε αυτόν τον 
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αγωγό ή σε αυτό το καλώδιο,  νομίζω ότι  πρέπει οι  υπηρεσίες να 

φροντίσουν να αλλάξουν την διαδρομή και την όδευση αυτών των 

υποδομών . .μέσα στους κοινόχρηστους χώρους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και τα καφάο ο ΟΤΕ δεν θα τα βάζει  μέσα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Υπήρχε μια ρυμοτομία . .και κάνανε μια όδευση με τους δρόμους.  Τώρα 

εκ των υστέρων κάποιοι  πήραν και τους δρόμους.  Τώρα πρέπει να 

αλλάξει …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό όλα έγιναν,  δηλαδή η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δεν μπήκε . .αυτά μπήκαν προ 

ρυμοτομίας.  Προ της πράξης εφαρμογής.  Εάν είναι δυνα τόν δηλαδή να 

υπήρχε ρυμοτομία και να μπήκε η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και  να έσκαψε μέσα 

στις  αυλές τους ή να πήγε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ότι στραβό υπάρχει ήταν προς της πράξης εφαρμογής.  Τώρα 

στοιχειωδώς έχοντας ένα σχέδιο οποιαδήποτε  υπηρεσία μπορεί να 

ακολουθήσει τους δρόμους και να σκάψει μέσα στους δρόμους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι και στην ουσία και το . .  κύριε Μυστακίδη,  έτσι δεν είναι;  

Δηλαδή, πλέον έχει  έναν μπούσουλα η κάθε υπηρεσία που πρέπει να 

κάνει  έλεγχο . .  να ακολουθήσει την πεπατημένη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

2

3 

Όχι μόνο αυτό,  δεν μπορεί ο καθένας να κτίσει  όπου να είναι.  Θα 

κτίσει  μέσα στα οικόπεδα του.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και οι  μελετητές πάντα να μην κάνουν ότι  να είναι.  Έχουν βάλει σε 

περιπέτειες κόσμο πολύ. Μιλάω ως παθών. Εμάς μας πήρα ν το μισό 

οικόπεδο, δεν πήραμε χαμπάρι γιατί  δεν το δηλώσαμε και τρέχω και 

δεν φτάνω, έχω ξοδέψει 1.000 ευρώ και άλλα 2.000 να δω εάν θα 

ξεμπερδέψω. Προσωπικό πρόβλημα με συμβόλαια,  κανονικά όλα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τώρα εδώ στις  Σέρρες μέχρι το ΄17 . .  μεταβο λές.  Μετά το ΄17 θέλει  

ένα πεντακοσάρικο να πας στο δικαστήριο για ξεκίνημα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η υπηρεσία σας με στέλνει  στον Κτηματολογικό δικαστή για 

ολοφάνερη κατάσταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να προχωρήσουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να προχωρήσουμε.  Ομόφωνα ναι λοιπόν.   

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: 311/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό πέμπτο.   

 

Θέμα 25 ο  :  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  

Συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Χριστός  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι 20-7-15 η ημερομηνία.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η σύμβαση του έργου υπεγράφη τον Σεπτέμβριο,  11 Σεπτεμβρίου του 

΄14.  Έπρεπε να τελειώσει 16 Φεβρουαρίου,  ζήτησε προθεσμία για ένα 

μήνα, περίπου ένα μήνα, 29 Μαρτίου,  όμως λόγω των καιρικών 

συνθηκών των πολλών βροχοπτώσεων και τα λοιπά, επειδή αφορά 

στεγανοποιήσεις και τα λοιπά για το έργο,  δεν μπόρεσε να δουλέψει 

και επικαλείται αυτό και ζητάει άλλους τρεις  μήνες,  δηλαδή να 

παραδώσει το έργο 20 -7, διότι   θεωρεί ο ανάδοχος ότι  η καθυστέρηση 

δεν οφείλεται σε αυτόν,  οφείλεται στα καιρικά φαινόμενα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω κάτι πολύ απλό κύριε Πρό εδρε; Στις  15 Φεβρουαρίου που 

ήταν μέσα στον χειμώνα ζήτησε ένα μήνα παράταση, τώρα ζητάει 

τρεις .  Δεν είναι οξύμωρο αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να σας πω. Επειδή είχε προσωπική επικοινωνία με τον Πρόεδρο, 

ενημερωτικά το λέω, πήρα τον κ.  Μιχαλίδη και του λέω ότι  Πρόεδ ρε 
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για πες μου τι  γίνεται με αυτό το έργο; Γιατί  τόσες καθυστερήσεις;  

Καθυστερήσανε λίγο τα αλουμίνια,  τα παραθυρόφυλλα . .στην 

Κοινότητα. Αυτά ήδη τοποθετήθηκαν. Όμως το . .  που είναι και ο ίδιος 

μου το επιβεβαίωσε,  ότι  θέλουν να βάψουν, να κάνουν κάποιες 

μονώσεις,  όπως είπε ο Αντιδήμαρχος και δεν μπορούσαν με την βροχή 

τώρα να βάφουν  εξωτερικά και να σοβατίζουν εξωτερικά.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτό ήθελα να πω. Όταν έβρεξε τόσο καιρό η υγρασία δεν επιτρέπεται 

για να βάψουν και τα λοιπά. Αυτό είναι,  οι  οικοδομικές εργασίες όλες 

είχαν σταματήσει.  Γι΄ αυτό ζητάει.  Τώρα εντάξει ,  θα το βάλουμε προς 

ψήφιση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο ίδιος είχε την επιμονή πάντως και λέει  ότι  ας του δώσουμε την 

προθεσμία.  Με την δική του ευλογία δηλαδή.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αναθεώρηση τιμών λέτε,  μήπως γι΄ αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα εσείς προτείνετε αναθεώρηση λόγω του ότι  δεν είναι δική του 

υπαιτιότητα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Η εισήγησή σας αυτό λέει .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αναθεώρηση της προθεσμίας περαίωσης του έργου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναθεώρηση της προθεσμίας,  όχι  χρήματα επιπλέον.   
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

… εκτός εάν δεν το πρόσεξα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν λέει  τέτοιο πράγμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αναθεώρηση της προθεσμίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναθεώρηση προθεσμίας και μόνο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και ζητάει άλλους τρεις .  Αυτό θέλει  να  αναθεωρήσει το Δημοτικό 

Συμβούλιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεδομένου ότι  οι  καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου, η παράταση είναι με αναθεώρηση. Εσείς κ.  Χασαπίδη που 

είστε παλαιός τι  καταλαβαίνετε;   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Συνήθως οι  αναθεωρήσεις τώρα έχουν αρνητικό αποτέλεσμα για τον 

εργολάβο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Γάτσιο,  συγνώμη…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η αναθεώρηση, η λέξη αναθεώρηση αναφέρεται και μόνο…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η κατακλείδα,  δηλαδή το συμπέρασμα το τελικό από πίσω λέει ,  αυτό 

έχει  σημασία,  λέει  ότι  παρακαλούμε  να εισηγηθείτε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο την παράταση με αναθεώρηση της χρονικής προθεσμίας 

περαίωσης του έργου.  
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Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όπως θέλει  το ερμηνεύει κανείς .   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Γάτσιο δηλαδή..  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εντάξει,  δόθηκε η διευκρίνιση τελειώσαμε.  Αυτό ήταν το νόημα της 

διευκρίνισης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε να γραφτεί  ακριβώς.  Παράταση χρονική χωρίς αναθεώρηση, 

τίποτα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παράταση χρονική χωρίς αναθεώρηση τιμών.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ να γραφτεί  έτσι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παράταση και αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στην τελευταία σελίδα λέει  ότι  δεδομένου ότι  οι  καθυστερήσεις δεν 

οφείλονται στην υπαιτιότητα του αναδόχου. Η παράταση είναι με 

αναθεώρηση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Γυρίστε το τελευταίο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λέει τιμών; Όχι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

… παραπάνω. Για όνομα του Θεού δηλαδή.  

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: 312/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο.   

 

Θέμα 26 ο  :  

Έγκριση παραλαβής προθεσμίας ανακοίνωσης αποτελέσματος  

του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού Ανάκτηση -ανάδειξη χώρου  

διεύρυνσης των οδικών αξόνων Διον.  Σολωμού -Μ. Αλεξάνδρου  

 και του Δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Π. 210  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Αφορά την Διονυσίου Σολωμού, την πλατεία Εμπορίου,  τις  

πολυκατοικίες εκεί  που υπάρχουν.  Έχει περάσει από το Τοπικό 

Συμβούλιο.  Να γίνουν προτάσεις και συγκροτήθηκε μια Επιτροπή από 

αρχιτέκτονες,  δυο είναι από την Θεσσαλονίκη. Πέντε αρχιτέκτονες,  

από Αθήνα, δυο από Θεσσαλονίκη, ένας από Κοζάνη και ο Πρόεδρος 

αυτής της Επιτροπής είναι ο κ.  Δασκαλόπουλος.  Συνεδριάσανε πέντε 

στον αριθμό,  πέντε φορές,  μια φορά δεν είχαν απαρτία,  μια φορά και 

τα λοιπά και τα λοιπά και . .  οι  προτάσεις είναι,  προσέξτε,  είναι πάρα 

πολλές,  είναι είκοσι οκτώ προτάσεις που κατατέθηκαν.  

 Ζητάνε ένα μήνα προθεσμία για να μπορέσουν να αξιολογήσουν 

τις  προτάσεις σωστά. Αυτό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι λοιπόν.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Ένα μήνα ζητάνε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

6-6-2015. 

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: 313/2015)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο.  

 

Θέμα 27 ο  :  

Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: Συντηρήσεις οδικού  

δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2014  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνολική δαπάνη  56.973,37 με Φ.Π.Α..  Κύριε Γκότση θέλετε να πείτε 

τίποτα; 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: 314/2015)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο.  

 

Θέμα 28 ο  :  

Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 14 Η Σ  ΜΑΙΟΥ 2015  

3

1 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στους  

κ.κ. Λαϊλιμόγλου Δημήτριο και Γκιζόπουλο Δημήτριο.  

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: 315/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό ένατο.   

 

Θέμα 29 ο  :  

Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

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: 316/2015)  
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…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό.  

 

Θέμα 30 ο  :  

Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου  

 στον κ.  Μάνθου Παναγιώτη στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών ο Πρόεδρος.  Οι υπόλοιποι ναι;  Παρών και η κυρία Ιλανίδου.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ο κύριος . .  είναι του ΄54 γεννηθείς.  Δηλαδή εάν δεν 

του δώσουμε άδεια να . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσωπική μου επιλογή. Και από τότε που είμαι δημοτικός  σύμβουλος 

…  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εγώ δεν το συζητώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν τα ψηφίζω. Δικαίωμά μου είναι.   

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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 317/2015)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό πρώτο.  

 

Θέμα 31 ο  :  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

α) υπαλλήλου του Δήμου και  

β) της Νομικής Συμβούλου του Δήμου κ.  Τσινίκα Μαρίας.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γαλάνης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνω εγώ μια διευκρίνιση. Εδώ κ.  Γαλάνη ψηφίζω γιατί  πήγε στην 

Αθήνα, δεν πήγε στην Θεσσαλονίκη την ώρα της εργασίας της και 

επέστρεψε. Το διευκρινίζω γιατί  εγώ δεν ψηφίζω αυτές τις…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της υπαλλήλου 

του Δήμου Νάσσου Αναστασίας για τις 15 έως 17 Φεβρουαρίου 2015  

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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 318/2015)  

…………………  

 

Ομοίως της νομικού συμβούλου του Δήμου κ.  Τσινίκα Μαρίας στις 

28-4-2015  

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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 319/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό δεύτερο.  

 

Θέμα 32 ο  :  

Επέκταση –  συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντιδήμαρχος θα ενημερώσει,  ο κ.  Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μια . .  παροχής με το δίκτυο…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Τρεις είναι κ.  Γκότση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρεις.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι  μια.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Για το ίδιο πράγμα μιλάμε αλλά σε διαφορετικά σημεία.  Το πρώτο 

είναι . .  Είναι το ίδιο ποσό. Σύνδεση παροχής με το δίκτυο χαμηλής 

τάσης της εγκατάστασης επί των οδών, το έργο δεν γίνεται σε ένα 

σημείο μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι Αγησιλάου και Μουδανιών, η Θράκης –Στρυμόνος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι κάνουν εκεί;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλωδίωση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αφού το περάσαμε κ.  Φωτιάδη, δεν περάσαμε τα 160.000 

υπογειοποίηση, τα 80 τα βάζουμε εμείς  και τα 80 τα βάζει…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Το ξέρω γι΄ αυτό ρωτάω στο τι  συνίσταται αυτό το … Είπαμε τρεις  

φορές και 1.600.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τρεις φορές σε τρία διαφορετικά σημεία.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πληρώσαμε σαν λέμε,  πληρώσαμε.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Άλλο το ένα και άλλο το άλλο μην μπερδευόμαστε.  Αυτό είναι 

σύνδεση με δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης.  Άλλο η υπογειοποίηση, 

άλλο το ένα.  Είναι διαφορετικά θέματα. Δεν κατάλαβα που είναι η 

ένστασή σας.  Όταν γίνεται ένα έργο . .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μην λες τώρα άλλα αντί  άλλων. Ρώτησα σε τι  συνίσταται το φυσικό 

αντικείμενο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα δεν τα ψηφίσαμε αυτά.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή είπατε προηγουμένως ότι  τα ψηφίσαμε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όποιος θέλει  βρίσκει πάντα κάτι  να πει .   

Έγκριση σύνδεσης της  υπ' αριθμόν παροχής 24576860 με το δίκτυο 

χαμηλής τάσης της εγκατάστασης επί των οδών Αγησιλάου και 

Μουδανίων στα πλαίσια του έργου Αναβάθμιση δικτύων διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας.  

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   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 320/2015)  

…………………  

 

Ομοίως της  υπ' αριθμόν παροχής 24576862 επί των οδών Δυτ. 

Θράκης -Στρυμόνος.  

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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 321/2015)  

…………………  

 

Ομοίως της  υπ' αριθμόν 24576832 παροχής επί της οδού Ραιδεστού  

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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 322/2015)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη της συνεδρίασης,  καλό βράδυ σε όλους.   
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ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

………………… .  

…………  

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης,  

λύθηκε η συνεδρίαση, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και 

υπογράφηκε.  

 

281/2015:  Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για την 

ανακήρυξη ως επίτιμου δημότη του Προέδρου της 

Σερβικής Δημοκρατίας κ.  Tomislav Nikolic.  

 

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος  

 

281/2015:  Έγκριση παραχώρησης της χρήσης χώρου, του επί της 

οδού Αθανασίου Αργυρού αρ.  3 νεοκλασικο ύ κτηρίου 

ιδιοκτησίας Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας,  για την 

συστέγαση του Σερβικού Προξενείου.  Εισηγητής: Ο 

αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΑΚΤ:  Ενημέρωση σχετικά με την 4ήμερη επίσκεψη 

εκπροσώπων του Δήμου  

1-10-2015   Σερρών στη Γερμανία στο πλαίσιο της 

Ελληνογερμανικής Συνέλευσης (DGV)  με σκοπό την 

μεταφορά τεχνογνωσίας.  
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Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος  

 

283/2015:  Έγκριση διοικητικής αποβολής καταπατητών από 

κατεχόμενη δημοτική έκταση στο χώρο των Νέων 

Κοιμητηρίων.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

284/2015:  Γνωμοδότηση σχετικά με χωροθέτηση στάσεων ΤΑΞΙ.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

285/2015:  Έγκριση αποστολής παιδιών προσωπικού Ι .Δ.Α.Χ. του 

Δήμου μας σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις,  έτους 2015.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

286/2015:  Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής 

παραλαβής του έργου:  

 

¨Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

287/2015:  Έγκριση της υπ'  αριθμ. 23/2015 απόφασης του Δ.Σ. της 

ΔΗ.Κ.Ε.  
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ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. με θέμα: ¨Έγκριση ισολογισμού έτους 2014¨ .  

Εισηγήτρια: Η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

       288/2015:   Τροποποίηση της αριθμ. 651/2014 Α.Δ.Σ. 

¨Συγκρότηση Δημοτικής     

       Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Σερρών¨ .  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

       289/2015:       Αναμόρφωση εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικ.  

Έτους 2015 για            προνοιακά επιδόματα (Αναμ. 57)  

 

      290/2015:       Ομοίως για ενίσχυση κωδικών εξόδων (Αναμ. 58)  

 

      291/2015:       Ομοίως για ενίσχυση κωδικών εξόδων (Αναμ. 59)  

 

292/2015:   Αναμόρφωση προϋπολογισμού και έγκριση 

διενέργειας προμήθειας  ειδών Η/Υ για τις  ανάγκες 

των υπηρεσιών του Δήμου.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΑΚΤ.        Έγκριση επιστροφής παραχωρημένου οχήματος 

(ΚΗΙ 9546) από την   

2-10-2015 Κ.Ε.ΔΗ.Σ .  
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Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χαρίτος 

Χ.  

 

ΠΡΑΚΤ:   Έγκριση δωρεάν παραχώρησης κατά χρήση ισόγειου 

καταστήματος   

3-10-2015 (Νο 19) του Δημαρχείου Σερρών στον Πανελλαδικό 

Σύλλογο Αναπήρων Πολιτών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

293/2015:        Έγκριση  προσφορών  μίσθωσης

 ακινήτων  κληροδοτήματος  Ι .  

 

Αποστολίδη.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

       294/2015 :     Έγκριση αυτοδίκαιης παράτασης μίσθωσης των  υπ '  

αριθμόν 1 και 2           καταστημάτων του Δημοτικού 

Μεγάρου,  βάσει της παρ. 2β του άρθρου         45 του 

Ν.4257/2014  

 

      295/2015 :      Ομοίως του  υπ '  αριθμόν 5 καταστήματος  

 

      296/2015 :      Ομοίως του  υπ '  αριθμόν 6 και 7 καταστήματος  

 

      297/2015 :      Ομοίως του  υπ '  αριθμόν 10 καταστήματος  
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     298/2015 :       Ομοίως του  υπ '  αριθμόν 11 καταστήματος  

 

     299/2015 :        Ομοίως του  υπ '  αριθμόν 17 καταστήματος  

 

      300/2015 :       Ομοίως του  υπ '  αριθμόν 21 καταστήματος  

 

     301/2015 :       Ομοίως του  υπ '  αριθμόν 23 καταστήματος  

 

     302/2015 :       Ομοίως του  υπ '  αριθμόν 28 καταστήματος  

 

303/2015:       Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών 

αγρών Τ.Κ.  

 

                  Βαμβακιάς.  

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

    304/2015:        Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή 

λαϊκής αγοράς  

      Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

    305/2015:      Έγκριση ανανέωσης αδειών επαγγελματιών πωλητών 

λαϊκών αγορών       αρμοδιότητας του Δήμου Σερρών και οι  

οποίοι  κατέθεσαν επιπρόσθετα        δικαιολογητικά  

                           Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

    306/2015:      Λήψη απόφασης για άδεια παράτασης  
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                          Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

   307/2015:      Έγκριση διοικητικής αποβολής καταπατητών από  

κατεχόμενη δημοτική οδό  

                         στο Τ.Δ. Βαμβακιάς του Δήμου Σερρών.  

                         Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

  308/2015:      Έγκριση μελέτης παροχής κτηνιατρικών υπηρεσιών για 

τις  ανάγκες του  

                       Κυνοκομείου  

                       Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  

Μεγαλομύστακας Α.  

 

 309/2015:        Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών Υπηρεσίες 

περιβαλλοντικής  

                       παρακολούθησης και ελέγχου του ανενεργού Χ.Υ.Τ. Α. 

και του       

                       αποκατεστημένου ΧΔΑ Δήμου Σερρών για το έτος 

2015 

                       Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

  310/2015:     Έγκριση μελέτης του έργου Επισκευές -συντηρήσεις -

ηλεκτροδοτήσεις Η/Μ  

                     εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων έτους 2015  

                     Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  
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 311/2015:     έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: Μεταγραφή 

της κυρωμένης Π.Ε.  

  Αλημπέκιοϊ  της πόλης των Σερρών στο Εθνικό 

Κτηματολόγιο  

                      Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

312/2015:      Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

Συντήρηση   

                     κοινοχρήστου καταστήματος στην Τ.Κ. Χριστός  

                     Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

313/2015:     Έγκριση παράτασης προθεσμίας ανακοίνωσης 

αποτελέσματος του  

                   αρχιτεκτονικού διαγωνισμού: Ανάκτηση και ανάδειξη 

χώρου διεύρυνσης των    

                   οδικών αξόνων  Διον.  Σολωμού -Μ. Αλεξάνδρου και του 

Δημοτικού οικοπέδου  

                    στο Ο.Π. 120  

                    Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

314/2015:     Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Συντηρήσεις οδικού 

δικτύου Δήμου Σερρών.  

                       Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

315/2015:       Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα 

στους κ.κ.  Λαϊλιμόγλου     Δημήτριο και Γκιζόπουλο Δημήτριο.  
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316/2015:      Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς 

καταλόγους.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

317/2015:       Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών 

διαδικτύου στον κ.  

 

Μάνθου Παναγιώτη στην Τ.Κ. Κάτω Καμήλας.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

   318/2015:       Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας της 

υπαλλήλου του Δήμου  

                         Νάσσου Αναστασίας για τις  15 έως 17 Φεβρουαρίου 

2015 

 

   319/2015:      Ομοίως της νομικού συμβούλου του Δήμου κ.  Τσινίκα 

Μαρίας στις  28 -4- 

                        2015 

 

   320/2015:      Έγκριση σύνδεσης της  υπ '  αριθμόν παροχής 2457 6860 

με το δίκτυο χαμηλής  

                         τάσης της εγκατάστασης επί των οδών Αγησιλάου και 

Μουδανίων στα  

                         πλαίσια του έργου Αναβάθμιση δικτύων διανομής 

ηλεκτρικής ενέργειας.   
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   321/2015:        Ομοίως της  υπ '  αριθμόν παροχής 24576862 επί των 

οδών Δυτ.  Θράκης -  

                         Στρυμόνος.  

 

  322/2015:        Ομοίως της  υπ '  αριθμόν 24576832 παροχής επί της 

οδού Ραιδεστού  

 

   323/2015:       Έγκριση υλοτομίας ως έκτακτη κάρπωση διαφόρων 

δέντρων που       φύονται  εντός οριογραμμής χειμάρρου 

Καμενικίων ιδιοκτησίας του       Δήμου Σερρών.  

 

    324/2015:      Οικονομική ενίσχυση του Κωνσταντίνου Μάριου 

λόγω          ασθένειας του παιδιού του.   

 

    325/2015:         Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου 

Σερρών κ.  Πέτρου           Αγγελίδη για τις  15/5/2015  

 

    326/2015:         Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του  

Αντιδημάρχου Πολεοδομίας,            Υπηρεσία Δόμησης  

και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας κυρίου            

Παύλου Μυστακίδη από τις  18 έως 19 Μαΐου 2 015 

 

……………………… . .  

……………… .  

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

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

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ   

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    ………….  

 

Γαλάνης Στέργιος       ………….  

 

Γάτσιος Αθανάσιος       ………… .  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα      ………….  

 

Γκότσης Ηλίας        ………….  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      ………….  

 

Γρηγοριάδης Χρήστος      ………….  

 

Δρίγκα Χρυσούλα       ………….  
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Ιλανίδου –  Βίλλιου Δέσποινα     ………….  

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος      ………….  

 

Μηλίδης Θεόδωρος       ………….  

 

Μυστακίδης Παύλος       ………….  

 

Παπαβασιλείου Βασίλειος      ………….  

 

Στεργίου Νικόλαος       ………….  

 

Τσαλίκογλου Δηµήτριος      ………….  

 

Φωτιάδης Στέφανος       ………….  

 

Χαρίτος Χρήστος       ………….  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος      ………….  

 

 


