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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ  ΜΕ  ΑΡΙΘ .  4/2019  

ΕΙΔΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις  Σέρρες  και  στο  Διοικητήριο ,  σήμερα  την  13η  του  μηνός  

ΜΑΡΤΙΟΥ  του  έτους  2019,  ημέρα  της  εβδομάδος  ΤΕΤΑΡΤΗ  και  ώρα  

19:00 συνεδρίασε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  Σερρών ,  ύστερα  από  την  

αριθμ .  4/07-03-2019 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  28,  δηλαδή :  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   (  ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Δ .Σ . )  

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )  
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ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Δ .Σ)  

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ   

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ   

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ   

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ   

ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ   

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ   

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ  

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ   

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ   

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ   

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ   

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΦΩΤΙΑΔΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ   

ΧΑΡΙΤΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ   

ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ   

ΧΡΑΠΑΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ   
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ΑΠΟΝΤΕΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:  

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  ΗΛΙΑΣ   

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

ΔΟΥΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΣΤΑΛΑΚΤΗ   

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   

ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

ΚΑΡΥΔΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ  ΑΒΡΑΑΜ   

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΥΛΟΣ   

ΤΕΡΖΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

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 .  

 

Ο  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. 

 

…………………………….  

……………….  
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ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

Έχοντας  υπόψη :  

Τις  διατάξεις  του  άρθρου  67 του  Ν .  3852/2010 (ΦΕΚ  87 

ΤΑ)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  – Πρόγραμμα  Καλλικράτης», σας  

παρακαλούμε  να  προσέλθετε  στην  αίθουσα  «Κωνσταντίνος  

Καραμανλής» του  Διοικητηρίου  σε  τακτική  συνεδρίαση  του  

Σώματος  που  θα  γίνει  στις  13 Μαρτίου  2019,  ημέρα  Τετάρτη  και  

ώρα  19:00΄ ,  με  θέματα  ημερήσιας  διάταξης :  

 

ΘΕΜΑ  1ο:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στο  15ο  Πανελλήνιο  

Επιστημονικό  Συνέδριο  Προσχολικής  Αγωγής  και  

Εκπαίδευσης  που  θα  πραγματοποιηθεί  στην  Καλαμπάκα  από  

τις  29 έως  31 Μαρτίου  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Παγκόσμια  

Εκστρατεία  της  WWF (Η  ΩΡΑ  ΤΗΣ  ΓΗΣ)  για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  3ο:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Παγκόσμια  

Εθελοντική  Καμπάνια  Let’s  do i t  Greece 2019 – γίνε  η  
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αλλαγή  που  περιμένεις ,  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  

Κυριακή  7 Απριλίου  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  4ο:  Ορισμός  ελεγκτών  για  τον  τακτικό  διαχειριστικό  έλεγχο  

έτους  2018 στη  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  ορκωτών  ελεγκτών  

για  το  έτος  2018 στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

ΘΕΜΑ  5ο:  Έγκριση  τροποποίησης  της  αριθμ .  709/2018 ΑΔΣ  περί  

¨Συγκρότησης  ετήσιας  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  

σύμφωνα  με  την  παρ .  11δ  του  άρθρου  221 του  Ν .  

4412/2016 όλων  των  Δ /νσεων  και  των  αυτοτελών  τμημάτων  

του  Δήμου  πλην  της  Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  6ο:  Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  για  

την  αντιμετώπιση  αναγκών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  998.000,00 € για  την  

υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο :  ¨Ενεργειακή  αναβάθμιση  

Δημοτικών  κτηρίων  στο  Δήμο  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  

Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΘΕΜΑ  8ο:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  1.700.000,00 € για  την  

υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο :  ¨Έργα  αστικής  

αναζωογόνησης  Δήμου  Σερρών  (φάση  1)¨ ,  στο  πλαίσιο  του  

ΕΠ  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  9ο:  Έγκριση  αποδοχής  επιπλέον  χρηματοδότησης  για  την  

υλοποίηση  της  πράξης  ¨Λειτουργία  Κέντρου  

Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  θυμάτων  βίας  στο  

Δήμο  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  Κεντρική  Μακεδονία  

2014-2020, σε  συνέχεια  της  παράτασης  λειτουργίας  των  

Κέντρων  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  θυμάτων  

βίας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  .  

 

ΘΕΜΑ  10ο:   Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  

2019 από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  11ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 για  την  υπηρεσία  ¨Σχεδιασμός  και  τοποθέτηση  

μαρμάρινου  σταυρού  στο  μνημείο  του  Εμμ .  Παπά¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  12ο:   Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

έτους  2019 της  Δ /νσης  Καθαριότητας .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας .  

 

ΘΕΜΑ  13ο:    Έγκριση  μεταβίβασης  επαγγελματικής  άδειας  πωλητή  

λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  14ο:   Έγκριση  2ης  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Δημιουργία  

πολιτιστικού  διπόλου  στη  διασυνοριακή  περιοχή  με  

ακρωνύμιο  Cultural  Dipole.  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  

Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

  

ΘΕΜΑ  15ο:   Έγκριση  2ης  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Πράσινες  

θέσεις  εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων¨  με  

ακρωνύμιο  Green Crew.  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΘΕΜΑ  16ο:   Αναπροσαρμογή  τιμών  μονάδος  για  προσκυρώσεις  και  

αποζημιώσεις  ιδιωτών  προς  το  Δήμο  και  αντιστρόφως  που  

καθορίστηκαν  με  την  αρ .  156/2018 ΑΔΣ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  17ο:   Έγκριση  εκμίσθωσης  ιδιωτικών  μηχανημάτων  για  την  

αντιμετώπιση  έντονων  καιρικών  φαινομένων  

(χιονοπτώσεων-παγετού) .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΘΕΜΑ  18ο:    Λήψη  απόφασης  περί  απ’  ευθείας  ή  με  δημοπρασία  

μίσθωση :  

α)  του  υπ’  αριθμ .  6151 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  

Σερρών  με  σκοπό  την  εγκατάσταση  κτηνοτροφικής  μονάδας  

και  

β)  του  υπ’  αριθμ .  6122Β  αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  

Σερρών  με  σκοπό  την  εγκατάσταση  κτηνοτροφικής  

μονάδας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  19ο:   Έγκριση  απ’  ευθείας  εκμίσθωσης  τμήματος  του  

οικοπέδου  62 του  ΟΠ  16 του  οικισμού  Μετοχίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  20ο:   Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  τμήματος  του  

υπ’  αριθμ .  1354 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Χριστός .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ   21ο:   Έγκριση  απ’  ευθείας  εκμίσθωσης :  

α)  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  3777 αγροτεμαχίου  του  

αγροκτήματος  Σερρών ,  με  σκοπό  την  εγκατάσταση  του  

CIRCO ZANATTA και  

β)  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  3777 αγροτεμαχίου  του  

αγροκτήματος  Σερρών ,  με  σκοπό  την  εγκατάσταση  λούνα  

παρκ .  
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Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ   22ο:   Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  

1) για  την  δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  

Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  

εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨ ,  

2) για  την  δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  

Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  

εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨ ,  

3) για  την  δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  

Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  

εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨ ,  

4) για  την  δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  

Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  

εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨ ,  

5) για  τον  καθαρισμό  δημόσιας  τουαλέτας  στην  Πλ .  

Ελευθερίας ,  

6) για  την  καθαριότητα  κτηρίων  Τοπικών  και  Δημοτικών  

Κοινοτήτων ,  

7) για  την  φιλοξενία  των  αποστολών  στο  πλαίσιο  

¨Συνδιοργάνωσης  του  Πανελλήνιου  Χριστουγεννιάτικου  

Τουρνουά  Μπάσκετ  Παίδων  

8) για  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  – ΚΤΕΟ ,  

9) συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Καπ .  

Μητρούση ,  
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10) συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  & ΤΚ  

Ορεινής  και  Άνω  Βροντούς ,  

11) αποκομιδή  απορριμμάτων  ΔΕ  Κ .  Μητρούση  & 

Λευκώνα ,  

12) κυνοκόμου  για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου ,  

13) δαπάνη  έκδοσης  πιστοποιητικών  ενεργειακής  απόδοσης .   

Εισηγητές :  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,  

Γρηγοριάδης  Χ . ,  Χράπας  Π .  

 

ΘΕΜΑ  23ο:   Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  των  έργων :  

α)  Εφαρμογή  σχεδίου  πόλεως  στην  περιοχή  της  ΠΕ  Σιγής  

έτους  2013,   

β)  Κατασκευή  πεζοδρομίων  Κεντρικού  Πάρκου  Δήμου  

Σερρών  και   

γ)  Κατασκευή  12θέσιου  Δημοτ .  Σχολείου  Σερρών  (6ο  Δημ .  

Σχολείο  Σερρών) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΘΕΜΑ  24ο:   Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων  

χρημάτων  από  προνοιακό  επίδομα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  .  

 

ΘΕΜΑ  25ο:    Διαγραφή  χρηματικού  καταλόγου .  

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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ΘΕΜΑ  26ο:    Διαγραφή  χρεών  οφειλετών  του  Δήμου  λόγω  θανάτου .  

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  27ο:  Εξέταση  πρότασης  περί  συνεργασίας  με  το  Κεντρικό  

Ισραηλιτικό  Συμβούλιο  Ελλάδος  με  θέμα  ¨Οργάνωση  από  

κοινού  τρόπου  ανάδειξης  των  ιστορικών  σημείων  

παρουσίας ,  των  Ελλήνων  Ισραηλιτών  κατοίκων  των  

Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΘΕΜΑ  28ο:   Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

κ .  Δημάρχου  και  του  εντεταλμένου  Δημοτικού  Συμβούλου  κ  

Γρηγοριάδη  Παναγιώτη  κατά  το  μήνα  Φεβρουάριο  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΚΤΟΣ  ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  ΘΕΜΑΤΑ:  

 

ΘΕΜΑ  1Ο  :   Έγκριση  αποδοχής  συμμετοχής  του  Δήμου  στο  

πρόγραμμα  ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ  του  Άξονα  Προτεραιότητας  

«Κοινωνικές  και  πολιτιστικές  υποδομές  και  δραστηριότητες  

των  Δήμων» στο  πλαίσιο  της  πρόσκλησης  με  τίτλο :  

«Προμήθεια  εξοπλισμού  κατασκευή  μεταφορά  και  

τοποθέτηση  στεγάστρων  για  τη  δημιουργία  ή  και  

αναβάθμιση  των  στάσεων  για  την  εξυπηρέτηση  του  

επιβατικού  κοινού  των  δήμων  της  χώρας .  
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Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  

 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ   

 

………………………  

……………..  

 

 

4Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε  απαρτία ,  όπως  με  ενημέρωσε  και  η  γραμματέας .  Άρχεται  η  

συνεδρίαση .  Θα  ήθελα  πρώτα  να  ρωτήσω  τον  κ .  Δήμαρχο  και  τους  

λοιπούς  αρχηγούς  και  συναδέλφους ,  εάν  υπάρχει  κάποια  ανακοίνωση ,  

κάποια  ερώτηση  ή  επερώτηση ;  Κύριε  Δήμαρχε  όχι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από  εμένα  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Δήμαρχος  δεν  έχει  κάποια  ανακοίνωση  να  κάνει .  Συνάδελφοι  

υπάρχει  κάτι  άλλο  από  εσάς ;  Όχι .  Κάποια  ερώτηση  ή  επερώτηση ;  Ούτε  

βλέπω .   

 Έχουμε  ένα  θέμα  εκτός  ημερησίας  διάταξης .  Εστάλη  το  

μεσημέρι .  Είναι  από  το  τμήμα  Προγραμματισμού .  Το  έχω  εδώ .   
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Θέμα  1ο  :  

Εκτός  ημερήσιας  διάταξης  

Αποδοχή  συμμετοχής  του  Δήμου  στο  πρόγραμμα  Φιλόδημος  ΙΙ ,   

του  Άξονα  Προτεραιότητας  Κοινωνικές  και  Πολιτιστικές   

Υποδομές  και  Δραστηριότητες  των  Δήμων  στο  πλαίσιο  της  με   

αριθμό  πρωτοκόλλου  4721/23/1/19 πρόσκληση  με  τίτλο:  Προμήθεια   

εξοπλισμού ,  κατασκευή  μεταφορά  και  τοποθέτηση  στεγάστρων  για  

 την  δημιουργία  και  αναβάθμιση  των  στάσεων  για  την  εξυπηρέτηση   

του  επιβατικού  κοινού  των  δήμων  της  χώρας .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέσα  εδώ ,  όπως  βλέπω ,  ο  κ .  Πάλλας  με  την  κυρία  . .και  την  κυρία  

Μίκινη  εξηγούν  για  το  κατεπείγον .  Η  προθεσμία  υποβολής  των  

αιτημάτων  ορίστηκε  για  30 Απριλίου  του  ΄19. Εμπίπτει  στην  περίοδο  

του  Πάσχα .  Η  κατάθεση  του  φακέλου  όμως  προϋποθέτει  την  

εξασφάλιση  γνωμοδότησης  από  τον  ΟΑΣΑ ,  οπότε  μας  ζητά  το  

συγκεκριμένο  τμήμα ,  να  εξετάσουμε  το  θέμα  εκτός  ημερήσιας  

διάταξης .   

 Θα  ήθελα  πρώτα  την  έγκρισή  σας  εάν  θα  εγκρίνετε ,  συνάδελφοι ,  

να  το  συζητήσουμε  το  θέμα .  Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  Μπαίνουμε  στην  συζήτηση  του  θέματος .  Εάν  έχει  την  

καλοσύνη  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  να  σας  πει  δυο  λόγια ,  ο  κ .  Γκότσης .  
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Θέλετε  εισήγηση ;  Είναι  περί  της  αποδοχής ,  όπως  σας  το  διάβασα ,  

συμμετοχής  του  Δήμου ,  Φιλόδημος  ΙΙ  για  στάσεις .  Είστε  εντάξει ;  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  ευχαριστώ  πολύ .  Ομόφωνα  ναι .  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μια  διευκρίνιση  να  κάνω .  Είναι  μέχρι  100.000 στον  Δήμο  μας .  Εάν  

ξεπεράσει  το  ποσό  των  100.000,  επιβαρύνεται  ο  Δήμος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση  μπορώ  να  κάνω ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε  λίγο  το  μικρόφωνό  σας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η  μελέτη  ανάλογα  τον  εξοπλισμό .  Δεν  υπάρχει  τιμή  στάνταρ .  Ανάλογα  

τι  θέλουμε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έως  50 στάσεις  γράφει  η  εισήγηση  της  υπηρεσίας .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι ,  έως  50.  Εάν  είναι  μόνο  σκέπαστρο  και  δυο  σίδερα ,  μπορεί  να  

κάνουμε  και  εκατό .  Ανάλογα  τι  θα  κάνουμε .  Από  ότι  υπολογίζω  γύρω  

στις  25 με  30 με  τον  σύγχρονο  εξοπλισμό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε  βάζει  μια  παράμετρο  ο  Αντιδήμαρχος  ότι  το  επιπλέον  θα  το  

επιβαρυνθεί  ο  Δήμος .  Είναι  υποχρέωση  του  Δήμου  να  κάνει  τις  
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στάσεις ;  Γιατί  να  μην  στείλουμε  την  επιπλέον  δαπάνη  προς  το  

Κ .Τ .Ε .Λ . ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Λέω  εγώ  ότι  εάν  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λες  Αντιδήμαρχε  ότι  θα  το  επιβαρυνθεί  ο  Δήμος .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν  είναι  110.000.  Δεν  θα  ξεπεράσουμε  τις  100.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  επιχορηγούμενος  προϋπολογισμός  είναι  100.000 ευρώ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν  θα  ξεπεράσουμε  τις  100.000.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά  τις  διευκρινήσεις  του  κ .  Αντιδημάρχου  συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  208/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτο  θέμα  
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ΘΕΜΑ  1ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στο  15ο  Πανελλήνιο   

Επιστημονικό  Συνέδριο  Προσχολικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης   

που  θα  πραγματοποιηθεί  στην  Καλαμπάκα  από  τις  29 έως   

31 Μαρτίου  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Υπάρχει  ένα  συνέδριο .  Καλησπέρα  κυρίες  και  κύριοι .  Στις  29,  30 και  

31 Μαρτίου  του  ΄19 στην  Καλαμπάκα  θα  γίνει  το  Πανελλήνιο  

Επιστημονικό  Συνέδριο  Προσχολικής  Αγωγής  και  Εκπαίδευσης .  Εάν  

θέλουμε  να  συμμετάσχουμε ,  η  εισήγηση  είναι  ναι ,  λέω  ότι  εάν  θέλουμε  

η  εισήγηση  είναι  ναι ,  απλώς  το  εκτιμώμενο  κόστος  είναι  … 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ  ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

29,  30 και  31 Μαρτίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Ραμπότας  θέλει  κάτι  να  σας  ρωτήσει .   

Κος  ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  
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Πρόεδρε ,  η  προσχολική  αγωγή  που  μας  απασχόλησε  εδώ  ως  Δημοτικό  

Συμβούλιο  είχαμε  άλλη  θέση .  Τώρα  τρέχουμε  στην  προσχολική  αγωγή  

επειδή  επιβλήθηκε  δια  νόμου ;  Για  να  καταλάβουμε  τι  λέμε  εδώ  μέσα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήσετε ,  κύριε  Αντιδήμαρχε .  Και  ο  κ .  Πρόεδρος .  Ποιος  θέλει  να  

απαντήσει ;  Έγινε  μια  επισήμανση .  Κύριε  Χατζημαργαρίτη  πάρτε  τον  

λόγο  παρακαλώ .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Να  μου  πει  ο  κ .  Ραμπότας  τι  εννοεί .  Εγώ  δεν  κατάλαβα .  Πραγματικά  

δεν  κατάλαβα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  θα  κάνουμε  διάλογο  όμως .   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Η  προσχολική  αγωγή  που  μας  απασχόλησε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι .  Έθεσε  το  θέμα  ο  κ .  Ραμπότας  της  προσχολικής  αγωγής ,  

ότι  εδώ  έχει  πάρει  μια  συγκεκριμένη  θέση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  γι '  

αυτό  το  μεταβατικό  στάδιο .  Πείτε  σας  παρακαλώ ,  ποια  είναι  η  θέση  ή  

τι  ακριβώς ,  τι   αφορά  το  συνέδριο ;   

Κος  ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Έχει  ψηφιστεί  και  έχει  την  υποχρέωση  ο  Δήμος  να  εφαρμόσει  την  

δίχρονη  προσχολική  αγωγή  από  το  έτος  ΄19-΄20 στις  Σέρρες .  Στον  

Δήμο  Σερρών .  Έχει  ψηφιστεί ,  έχει  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία .   

Πάραυτα .  Παρότι  εμείς  αντιδράσαμε ,  παρότι  εμείς  είχαμε  αντίθετη  

άποψη ,  παρότι ,  παρότι ,  τελικά  ψηφίστηκε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Είμαστε  στον  κύκλο  των  τοποθετήσεων .  Θέλει  κανείς  να  τοποθετηθεί ;  

Εάν  θέλει ,  εκτός  εάν  συμφωνούμε  ομόφωνα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποιοι  θέλουν  να  πάνε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Χατζημαργαρίτης  θέλει  να  πάει ,  ο  κ .  Δήμαρχος  μου  είπε  επίσης .  

Υπάρχει  κάποιος  άλλος  συνάδελφος  που  έχει  διάθεση ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και  ο  κ .  Γάτσιος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσα  άτομα  μπορούν ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ  από  ότι  είδα ,  έχουμε  μια  εκτιμώμενη  400 ευρώ .  Και  ο  κ .  

Κυρτάσογλου ,  ναι .  Δηλώστε  συμμετοχή .  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  166/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Δεύτερο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  2ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Παγκόσμια  

 Εκστρατεία  της  WWF (Η  ΩΡΑ  ΤΗΣ  ΓΗΣ)  για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  167/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  3ο:  

Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Παγκόσμια  

 Εθελοντική  Καμπάνια  Let’s do it  Greece 2019 – γίνε  η  αλλαγή   

που  περιμένεις ,  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  Κυριακή  7 Απριλίου  

2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:168 /2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Ορισμός  ελεγκτών  για  τον  τακτικό  διαχειριστικό  έλεγχο   

έτους  2018 στη  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  ορκωτών  ελεγκτών  

 για  το  έτος  2018 στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ομόφωνα  ναι .   

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  169/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο  θέμα .   

  

ΘΕΜΑ  5ο:  

Έγκριση  τροποποίησης  της  αριθμ .  709/2018 ΑΔΣ  περί  

¨Συγκρότησης  

ετήσιας  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  σύμφωνα  με  την  παρ .  11δ   

του  άρθρου  221 του  Ν .  4412/2016 όλων  των  Δ /νσεων  και  των  

αυτοτελών  

 τμημάτων  του  Δήμου  πλην  της  Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  προτείνουμε  εξ  ορισμού  τους  κάτωθι  υπαλλήλους :  

  Για  την  Διεύθυνση  Καθαριότητας .   

Πρώτον ,  τον  κ .  Πάσσιο  Ιωάννη ,  με  αναπληρωτή  τον  κ .  

Αερόπουλο  Αργύριο .  Δεύτερο ,  τον  κ .  Κατσαρό  Θεόδωρο  με  

αναπληρωτή  τον  Τσεσμετζή  Μάριο  και  τρίτον ,  την  Κωνσταντινίδου  

Ευαγγελία  με  αναπληρωτή  τον  Πανάγο  Μιλτιάδη .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Υπόψη  ότι  οι  επιτροπές  όλες  αυτές  είναι  από  1/1/19.   

  Η  Διεύθυνση  Ανάπτυξης  και   Αγροτικής  Οικονομίας .  

Την  κυρία  Γαβρά  Αντιγόνη  σε  αντικατάσταση  του  κυρίου  

Μόραλη .  Γι '  αυτό  και  έγινε  και  επανάληψη .  Έχει  ξανά  έρθει  το  θέμα .  

Με  αναπληρωτή  τον  κ .  Σαρακατσάνη  Απόστολο .   

Δεύτερο ,  τον  κ .  Χατζητόλιο  Πέτρο  με  αναπληρωτή  την  κυρία  

Φουτελίδου  Παρασκευή .   

Τρίτον ,  τον  κ .  Μουρατίδη  Βασίλειο  με  αναπληρωτή  την  κυρία  

Βράτσιου  Τριάδα .   

Προέδρος  της  Επιτροπής  ξέχασα  να  πω ,  είναι  ο  πρώτος  που  είπα  

και  στις  δυο  Επιτροπές .  Δηλαδή  στην  πρώτη  ο  κ .  Πάσσιος  και  στην  

δεύτερη  είναι  η  κυρία  Γαβρά .   

  Για  την  Διεύθυνση  Κοινωνικής  Προστασίας  Υγείας-Παιδείας  και  

Πολιτισμού .   

Ο  κ .  Σίρογλου  Σεραφείμ  και  σαν  Πρόεδρος  με  αναπληρωτή  τον  κ .  

Πάρναλη  Χρήστο .  Την  κυρία  Σίσκου  Ελένη  με  αναπληρωτή  την  

κυρία  Δήμου  Αγγελική .  Την  κυρία  Δούρου  Αικατερίνη  με  

αναπληρωτή  την  κυρία  Μακρή  Αναστασία .   

  Διεύθυνση  Διοικητικών  Οικονομικών  και  Αυτοτελών  Τμημάτων .  

Η  κυρία  Καλιτσάρη  Ζαφειρούλα  με  αναπληρωτή  τον  κ .  

Λογοθετίδη  Λεωνίδα .  Η  κυρία  Τσακίρη  Χάιδω ,  με  αναπληρώτρια  

την  κυρία  Κοσμαρέλη  Βασιλική  και  η  κυρία  Βασιλοπούλου  Ειρήνη  

με  αναπληρωτή  τον  κ .  Δόλκα  Χρήστο .  

Όλες  οι  επιτροπές ,  όπως  είπα ,  είναι  από  1/1/19.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   Παρακαλώ  ο  κ .  Γάτσιος  ερώτηση .  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αυτές  οι  επιτροπές  παλαιά  ήταν  από  κλήρωση .  Τώρα  είναι  εξ  ορισμού  

είπατε .  Έτσι  διαφοροποιήθηκε  ο  νόμος ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ναι .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ένα  και  ένα  δεύτερο ,  γιατί  παραιτούνται  κάποιοι  από  τις  Επιτροπές ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ακριβώς  για  το  λόγο  αυτό ,  η  Επιτροπή  αυτή  που  το  έφερε  σήμερα  είναι  

έγγραφο  από  5/3,  είναι  έγγραφο  από  την  Διεύθυνση  Ανάπτυξης  

Αγροτικής  Οικονομίας .  Ζητάει  την  αντικατάσταση  ενός  μέλους ,  είναι  

αντικατάσταση  του  κ .  Μόραλη  Χρήστου .  Δεν  θέλω  να  σας  πω  τον  λόγο  

που  έγινε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έφυγε  από  το  γραφείο ,  πήγε  επάνω .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Εντάξει ,  έφυγε  από  εκεί  και  πήγε  αλλού .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:170 /2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Ήθελα  να  σας  διευκρινίσω  στο  τέταρτο  θέμα ,  όπως  βλέπω  εδώ ,  δεν  

είναι  εδώ  ο  κ .  Πρόεδρος  από  την  Κ .Ε .ΔΗ .Σ . ,  υπάρχει  πρόταση  για  τον  

ορκωτό ,  ομάδα  εργασίας  της  ΜΕΤΡΟΝ ,  συγκεκριμένα ,  πως  τακτικός  

έλεγχος  διαχειριστικής  χρήσης  1/1/18 με  31/12/18,  6.000 ευρώ .  Για  να  

δω  εάν  έχει  και  το  όνομα ;  Ο  κ .  Πλασταράς  πρέπει  να  είναι .  Ναι ,  ο  

Δημήτρης  ο  Πλασταράς .   

 Επίσης ,  στο  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ . ,  εδώ  είναι  ο  Πρόεδρος ,  

προτείνει  ως  τακτικούς  ελεγκτές  του  λογιστές  Μελέτη  Θεολόγη  και  

Κεχαγιόγλου  Δημήτριο  και  αναπληρωτές  Αδαμίδη  Αθανάσιο  και  

Μπουγκουκλή  Μιχάλη .   

 Στην  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  το  ελάχιστο  που  προβλέπει  ο  νόμος  

Εποπτικό  Συμβούλιο  150 ευρώ  συν  Φ .Π .Α . ,  186 ευρώ  κατά  άτομα ,  

συνολικά  372 ευρώ .   

 Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

 

ΘΕΜΑ  4ο:  

Ορισμός  ελεγκτών  για  τον  τακτικό  διαχειριστικό  έλεγχο   

έτους  2018 στη  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  ορκωτών  ελεγκτών  

 για  το  έτος  2018 στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  169/2019 )  

…………………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  6ο:  

Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο   

για  την  αντιμετώπιση  αναγκών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε .  Εκτός  εάν  συμφωνείτε  ομόφωνα  και  το  έχετε  δει ,  

να  προχωρήσουμε .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Εάν  έχει  να  ρωτήσει  κάτι  κάποιος ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το  έχετε  δει ;  Προχωράμε ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  171/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έβδομο  θέμα   

 

ΘΕΜΑ  7ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  998.000,00 € για  την  υλοποίηση  

 της  πράξης  με  τίτλο:  ¨Ενεργειακή  αναβάθμιση  Δημοτικών  κτηρίων  

 στο  Δήμο  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  Κεντρική  Μακεδονία  2014-

2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;  Θέλει  κάποιος  να  ρωτήσει  κάτι  για  το  έβδομο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  172/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  8ο:  

Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  1.700.000,00 € για  την  υλοποίηση  
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 της  πράξης  με  τίτλο:  ¨Έργα  αστικής  αναζωογόνησης  Δήμου  

Σερρών  

 (φάση  1)¨ ,  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο  το  μικρόφωνό  σας .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Δυο  λόγια  να  μας  εξηγήσει… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία ,  πολύ  ωραία .  Δυο  λόγια  θέλει  η  συνάδελφος  γι '  αυτό  το  θέμα .  

Το  όγδοο  θέμα .   

Κα  ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Τι  είναι  αστική  αναζωογόνηση ;   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  το  ΣΒΑΑ .  Σχέδιο  Βιώσιμης  Αστικής  Ανάπτυξης .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είναι  που  έχουμε  πάρει  από  το  ΠΕ ,  από  το  Επιχειρησιακό  Πρόγραμμα  

Κεντρικής  Μακεδονίας .  Τα  λεφτά  που  είχαμε  πάρει  ήταν  4.600 

Δήμαρχε ;   4.600 ήταν  όλα  μαζί ;   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

4.700.  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

4.700.  Το  1.700 γίνεται ,  περνάμε  αυτή  την  στιγμή  για  τα  εξής  έργα :  

Για  την  πλατεία  Ελευθερίας ,  την  διαμόρφωση  της  πλατείας  

Ελευθερίας ,  για  μια  παιδική  χαρά ,  η  οποία  θα  γίνει  στις  αστικές  

αναπλάσεις  που  κάναμε  τις  βιοκλιματικές ,  στην  πλατεία  Ελευθερίας  θα  

γίνει  και  μια ,  ένα  λίφτινγκ ,  ας  το  πω ,  στα  φωτιστικά .  Καταρχήν ,  θα  

γίνουν  καινούργια  φωτιστικά  αλλά  και  στα  σιντριβάνια .  Ο  

ηλεκτρομηχανολογικός  εξοπλισμός  θα  είναι  καινούργιος .  Δηλαδή  θα  

έχουμε  καινούργιους  πίδακες .  Όσον  αφορά  ….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι  συνάδελφοι ,  εάν  έχετε  λίγο  την  καλοσύνη .  Να  μην  κτυπάω  το  

κουδούνι .  Σας  ευχαριστώ  πολύ .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Και  η  ανάπλαση  των  πεζοδρομίων  Ερμού ,  που  όπως  είπε  ο  Δήμαρχος  

στην  προηγούμενη  ερώτηση  που  έκανε  ο  κ .  Μηλίδης ,  πρέπει  να  

συνδέεται ,  τα  λεφτά  αυτά  πρέπει  να  είναι  στο  κέντρο  της  πόλης ,  έχουν  

προδιαγραφές  και  προϋποθέσεις ,  οπότε  η  ανάπλαση  του  πεζοδρομίου  

πρέπει  να  συνδέεται  με  πλατείες  και  τα  λοιπά ,  οπότε  βάλαμε  την  

Ερμού  που  συνδέεται  με  την  πλατεία  Ελευθερίας    

 Αυτά  είναι .  Δηλαδή  ένα ,  δυο ,  τρία ,  τέσσερα .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ   2019  

3

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Γιαννακίδης  έχει  μια  ερώτηση .  παρακαλώ .  Εάν  έχετε  την  

καλοσύνη  λίγο  το  μικρόφωνό  σας .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι ,  όχι ,  άλλο  είναι .  850.000 είναι ,  άλλο .  Είναι  στα  4.600 αλλά  είναι  

άλλο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε  αυτό  το  πρόγραμμα  είναι .   

Κος  ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στο  ίδιο  πρόγραμμα .  Στο  ίδιο ,  στο  ΣΒΑΑ ,  στο  ίδιο  πρόγραμμα ,  αλλά  

είναι  θεματικά .  Αυτό  είναι  μια  θεματική  ενότητα .  Το  1.700.  Οι  

ποδηλατόδρομοι  είναι  άλλη  θεματική  ενότητα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποια  άλλη  ερώτηση ;  Κάποια  τοποθέτηση ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  το  όγδοο  θέμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  173/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  9ο:  

Έγκριση  αποδοχής  επιπλέον  χρηματοδότησης  για  την  υλοποίηση  

της  πράξης  ¨Λειτουργία  Κέντρου  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης   

Γυναικών  θυμάτων  βίας  στο  Δήμο  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  

Κεντρική  

 Μακεδονία  2014-2020, σε  συνέχεια  της  παράτασης  λειτουργίας  των  

Κέντρων  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  θυμάτων  βίας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποια  ερώτηση ;  Τοποθέτηση ;  Εάν  συμφωνείτε ;  Ομόφωνα  

ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  174/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  10ο:  

Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019  

από  την  οικονομική  υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία  Παγκάλου  εδώ  δεν  μας  ήρθε .  Πάντα  αυτό  το  θέμα  το  βάζουμε  

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .  Δεν  μας  ήρθε  κάποια  αναμόρφωση ,  οπότε  

αποσύρεται  το  θέμα  αυτό  με  την  σύμφωνη  γνώμη  και  των  συναδέλφων .  

Συνάδελφοι  συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  ΤΟ  ΘΕΜΑ  ΛΟΓΩ  ΜΗ  ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ  ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ   

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  11ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  2019  

 για  την  υπηρεσία  ¨Σχεδιασμός  και  τοποθέτηση  μαρμάρινου  

 σταυρού  στο  μνημείο  του  Εμμ .  Παπά¨ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  ο  κ .  Χαρίτος .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Είναι  αυτό  που  είχε  έρθει  την  προηγούμενη  φορά ,  απλώς  αναμόρφωση  

είναι  τώρα .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει  κάποια  ερώτηση ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  και  το  ένδεκα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  175/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  12ο:  

Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  

 έτους  2019 της  Δ /νσης  Καθαριότητας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχει  κάποια  ερώτηση  εδώ ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία .  Κύριε  Χράπα  εάν  έχετε  την  καλοσύνη .   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Είναι  οι  αναμορφώσεις  του  προϋπολογισμού  από  τότε  που  κάναμε   τον  

προϋπολογισμό  με  ημερομηνία  31/7,  τώρα  έρχονται  οι  αναμορφώσεις  

πως  θέλουμε  να  τον  εκτελέσουμε .  Είναι  τα  ανταποδοτικά  χρήματα  και  

επιλέγουμε  τον  τρόπο  που  θα  κάνουμε  τις  δαπάνες  μας ,  τον  

προϋπολογισμό  των  εξόδων  της  Διεύθυνσης  Καθαριότητας .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν  ερωτήσεις ;  Ο  κ .  Γάτσιος  θέλει  να  κάνει  μια  ερώτηση  βλέπω .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κοιτάξτε  τώρα .  Εύλογα  δημιουργείται  ένα  ερώτημα .  Πολύ  γρήγορα  … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ  κύριε  Γάτσιο  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε  Πρόεδρε ,   λέω  ότι  εύλογα  δημιουργείται  ένα  ερώτημα .  Σε  πολύ  

γρήγορο  χρονικό  διάστημα  στις  αρχές  του  χρόνου  ακόμη ,  κάνουμε  μια  

πάρα  πολύ  μεγάλη  αναμόρφωση  εδώ .  Το  πρώτο  είναι  σαν  γενικό  αυτό ,  

το  οποίο  δεν  μπορώ  να  το  κατανοήσω .   

Το  δεύτερο  είναι ,  παροχή  υπηρεσιών  για  υλοποίηση  δράσεων  

ενημέρωσης  και  προβολής  του  τοπικού  σχεδίου  13.000.  Παροχή  
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υπηρεσιών  για  την  υλοποίηση  του  τοπικού  σχεδίου  διαχείριση  στερεών  

αποβλήτων  10.000.   

Είδα  τρία  τέτοια ,  κύριε  Αντιδήμαρχε ,  τα  οποία  και  τα  τρία  

αναφέρονται  σε  προβολή  και  ενημέρωση  των  πολιτών  για  

συγκεκριμένες  δράσεις .  Για  ποιο  λόγο  είναι  τώρα  σκοπιμότητα  αυτή  

και  γιατί  τόσο  μεγάλη  αναμόρφωση ;  Το  πιο  βασικό ,  γιατί   τόσο  

σύντομα ;  Δηλαδή  δεν  ξέραμε  ότι  θα  είναι  αυτές  οι  δράσεις ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν  είναι  σύντομα .  Είναι  η  μοναδική  αναμόρφωση  που  κάνει  η  

Διεύθυνση  Καθαριότητας  μετά  τον  προϋπολογισμό  του  Ιουλίου .  Τώρα  

μας  ήρθαν  όλα  τα  ποσά  τα  διαθέσιμα  πόσα  είχαμε  από  το  ΄18 

μεταφερόμενα  στο  ΄19, δεν  είχαμε  ακριβώς  τον  αριθμό .  Από  την  

στιγμή  που  άργησαν  να  έρθουν  και  ήρθαν  τώρα  στον  Μάρτιο ,  δηλαδή  

τα  ποσά  αυτά  τέλος  Φλεβάρη ,  εάν  δεν  κάνω  λάθος ,  κάνουμε  την  

αναμόρφωση  όπως  θέλουμε  να  την  εκτελέσουμε .   

 Όσον  αφορά  για  αυτές  τις  δράσεις  ενημέρωσης ,  είναι  

υποχρεωτικές ,  οι  οποίες  θα  γίνουν ,  εκτιμώ  στο  τέλος  του  ΄19, εάν  θα  

γίνουν  και  θα  γίνουν ,  με  την  κατασκευή  και  του  πράσινου  σημείου  και  

την  ξεχωριστή  συλλογή  των  τεσσάρων  ρευμάτων ,  αυτά  όλα  θα  πρέπει  

να  ενημερωθεί  ο  κόσμος ,  είναι  δράσεις  που  πρέπει  να  γίνουν  

οπωσδήποτε .  Δηλαδή  χωρίς  ενημέρωση ,  χωρίς  διαφήμιση  δεν  μπορεί  

να  προχωρήσουν  κάποια  πράγματα .  Αυτό  είναι  το  νόημα  όλο .   

 Και  μια  άλλη  που  έχετε  δει  και  δεν  την  αναφέρατε ,  είναι  μια  

εφαρμογή  η  οποία  έχει  κατασκευαστεί  στα  κινητά ,  στα  smart  phone.  

Αυτή  η  εφαρμογή  λέγεται  cl ick and spot,  αφορά  την  καθημερινότητα  

του  Δήμου .  Αυτή  θα  διαφημιστεί  εκτιμώ  πριν  τις  εκλογές ,  αυτά  τα  
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ποσά  θα  διατεθούν  δηλαδή  πριν  τις  εκλογές ,  για  να  γίνει  η  διαφήμιση  

της  συγκεκριμένης  εφαρμογής .  Γιατί  όταν  έχεις  μια  εφαρμογή  και  δεν  

την  έχουν  κατεβάσει  πάρα  πολλοί  στο  κινητό  τους  για  να  είναι  

χρήσιμη ,  δεν  υπάρχει  λόγος  να  την  κάνεις .  Από  την  στιγμή  που  την  

κάναμε  και  εξασφαλίσαμε  και  την  σημερινή  αναμόρφωση  και  τα  ποσά  

για  την  δημιουργία  του  σποτ  του  ηχητικού  και  του  τηλεοπτικού  και  στα  

σάιτ  για  να  γίνει ,  θα  γίνει  αυτή  η  διαφήμιση  για  την  συγκεκριμένη  

εφαρμογή .   

 Τα  υπόλοιπα  που  σας  είπα  είναι  πιο  βραχυπρόθεσμα ,  θα  γίνουν  

προς  το  τέλος  του  έτους .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  εδώ  και  ο  κ .  Διευθυντής ,  ο  κ .  Δασκαλόπουλος ,  τον  καλωσορίζω ,  

εάν  θέλετε  κάτι  άλλο  να  ρωτήσετε .  Υπάρχει  κάποιος ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια  ερώτηση .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια  ακόμη  ερώτηση .  Ναι .  Είναι  εδώ  ο  κ .  Δασκαλόπουλος .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ,  μια  ερώτηση  προς  τον  κ .  Αντιδήμαρχο .  Σχετικά  υπάρχουν  

πιστώσεις  που  αφορούν  για  το  δάνειο   περί  της  χρηματοδότησης  της  

εφαρμογής  οδοφωτισμού  λεντ ;   

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν  υπάρχουν  πιστώσεις  για  τοκοχρεολύσια  όσον  αφορά  τα  λεντ ,  μια  

και  η  απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  που  είχαμε  πάρει  αφορούσε  

ένα  χρόνο  μετά  την  εξασφάλιση  της  χρηματοδότησης ,  του  δανεισμού  
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δηλαδή ,  θα  αρχίσει  η  πρώτη  δόση .  Οπότε  μέσα  το  ΄19 δεν  έχουμε  

τοκοχρεολύσια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΡΑΠΑΣ:  

Έχει  αφαιρεθεί  το  ποσό .  Είχε  προβλεφθεί  από  τις  υπηρεσίες  του  Δήμου  

κακώς  και  τώρα  μηδενίζουμε  τον  κωδικό ,  γιατί  δεν  θα  έχουμε  

τοκοχρεολύσια  μέσα  στο  ΄19 και  ενδεχομένως  να  μην  έχουμε  ούτε  

μέσα  στο  ΄20. Γι '  αυτό  το  λόγο  τα  ποσά  αυτά  που  είχε  προβλέψει  η  

υπηρεσία  του  Λογιστηρίου  τα  αποδεσμεύουμε  από  τοκοχρεολύσια  και  

τα  βάζουμε  στους  κωδικούς  όπως  θέλουμε  να  τα  διαθέσουμε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν  θέλει   ο  κ .  Αντιδήμαρχος  τον  Οικονομικών  να  δώσει  μια  … 

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μια  παρένθεση .  Πάντα  προϋπολογίζεις  και  λες  ότι  πιθανόν  εάν  δεν  

λήξει  αυτό  το  θέμα  να  χρειαστούμε  αυτά  τα  λεφτά .  Τα  βάζουμε  και  

μετά  τα  αποδεσμεύουμε  πάλι .  Αυτός  είναι  και  ο  λόγος .  

Αποδεσμεύτηκαν ,  γιατί  αυτή  η  υπόθεση  με  τα  λεντ ,  δεν  ξέρω  πότε  θα  

τελειώσει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποια  άλλη  ερώτηση  συνάδελφοι ;  Τοποθέτηση ;  Συμφωνούμε  

ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  το  δωδέκατο  θέμα .   
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  176/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  τρίτο  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  13ο:  

Έγκριση  μεταβίβασης  επαγγελματικής  άδειας  πωλητή  λαϊκών  

αγορών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  το  δέκατο  τρίτο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  177/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δέκατο  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  14ο:  

Έγκριση  2ης  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Δημιουργία  πολιτιστικού   

διπόλου  στη  διασυνοριακή  περιοχή  με  ακρωνύμιο  Cultural Dipole.  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  ένα  πρόγραμμα ,  ο  κ .  Καρπουχτσής  να  ενημερώσω  το  σώμα  

επικοινώνησε  μαζί  μου  το  πρωί ,  λείπει  σε  υποχρεώσεις  του  Δήμου  

στην  Αθήνα ,  όπως  επίσης  και  ο  κ .  Καρύδας  με  ενημέρωσε  ότι  λείπει  

λόγω  ασθενείας .  Επομένως ,  υπάρχει  κάτι  που  θα  θέλατε  να  ρωτήσετε  

για  το  14ο  θέμα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  όπως  βλέπω  εδώ… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ρωτάει  η  κυρία  συνάδελφος .  Πρόκειται ,  όπως  λέει  το  θέμα ,  η  2η  

τροποποίηση  της  πράξης  Cultural  Dipole,  αφορά  στην  αύξηση  της  

δαπάνης  προσωπικού ,  καθώς  λέει  εδώ  η  υπηρεσία ,  η  αρχική  πρόβλεψη  

του  μισθού  ήταν  μικρότερη  από  την  πραγματική ,  όπως  προέκυψε  μετά  

την  πρόσληψη  του  προσωπικού  στις  19/9/18,  το  ποσό  μεταφέρεται  από  
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συγκεκριμένα  πακέτα  εργασίας  των  εξωτερικών  συνεργατών  και  του  

έργου  υποδομής  στην  κατηγορία  προσωπικού  λόγω  αδιάθετου  ποσού  

που  προέκυψε  από  τις  εκπτώσεις  που  δόθηκαν  στις  προσφορές  των  

αναδόχων .   

 Αυτό  μου  το  έστειλε  με  e-mail ,  ζήτησα  στην  κυρία  Παγκάλου  να  

υπάρχουν  κάποιες  διευκρινήσεις .  Φαίνεται  και  στην  εισήγηση  όπως  

λέει ,  στον  Πίνακα  Δαπανών  του  έργου  του  συγκεκριμένου .  Όπως  σας  

το  διαβάζω  μου  το  έστειλε  η  κυρία  Παπίκα  Αθηνά ,  η  οποία  είναι  στο  

τμήμα  Προγραμματισμού  και  ασχολείται  με  αυτά  τα  συγκεκριμένα  

προγράμματα .  Αυτή  την  επισήμανση  μου… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δηλαδή  παίρνει  ένα  ποσό  από  τον  έναν  κωδικό ,  όπως  σας  το  λέω ,  

4.000 και  τον  πάει  στον  άλλο .  Αυτό  είναι  όλο .  Και  η  διευκρίνιση  

αναλυτικά  είναι  όπως  σας  την  διάβασα  που  μου  την  έστειλε  η  κυρία  

Παπίκα  Αθηνά .   

 Είστε  εντάξει  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   Το  δέκατο  τέταρτο  θέμα  ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  178/2019 )  

…………………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 

ΘΕΜΑ  15ο:  

Έγκριση  2ης  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Πράσινες  θέσεις  εργασίας  

 στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων¨  με  ακρωνύμιο  Green Crew.  

Εισηγητής:  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  πάλι  ο  κ .  Καρπουχτσής .  Αυτό  θα  σας  το  διαβάσω .  

 Αφορά  την  μεταφορά  του  ποσού  7.585,98 ευρώ  από  την  

κατηγορία  εξωτερικών  συνεργατών  στην  κατηγορία  προσωπικού ,  με  

σκοπό  την  αύξηση  της  δαπάνης  προσωπικού ,  καθώς  η  αρχική  πρόβλεψη  

του  μισθού  ήταν  μικρότερη  από  την  πραγματική ,  όπως  προέκυψε  μετά  

την  πρόσληψη  του  προσωπικού  στις  18/7/18.   

 Το  παραπάνω  ποσό  μεταφέρεται  από  συγκεκριμένα  πακέτα  

εργασίας  των  εξωτερικών  συνεργατών  λόγω  αδιάθετου  ποσού  που  

προέκυψε  από  τις  εκπτώσεις  που  δόθηκαν  στις  προσφορές  των  

αναδόχων .   

 Αυτά  μου  λέει .  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ένα  λεπτάκι  λίγο .  Ερωτήσεις  υπάρχουν ;  Δεν  μπορεί  να  δοθεί  και  

κάποια  απάντηση  πέραν  αυτής  που  έχω  εδώ  από  την  υπεύθυνη  στην  

υπηρεσία .  Επομένως  τοποθέτηση .  Κύριε  Γάτσιο  παρακαλώ .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είναι  πράσινες  θέσεις  εργασίας  και  βλέπουμε  ότι  έχει  100.000 ευρώ  

περίπου  για  εξωτερικούς  συνεργάτες .  Θεωρούμε  ότι  είναι  υπερβολικά  

ποσά  τα  συγκεκριμένα  και  δεν  μπορεί  να  κατανέμονται  κατ’  αυτόν  τον  

τρόπο .   

 Βεβαίως  θα  μου  πείτε  τώρα  ότι  το  πρόγραμμα  το  λέει ,  αλλά  

νομίζω  ότι  κάπου  έχει  ξεφύγει  η  όλη  κατάσταση .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά ,  κ .  Γάτσιο  προβλέπονται  από  το  πρόγραμμα .  Από  το  πρόγραμμα  

προβλέπονται ,  δεν  τα  βάζουμε  εμείς .  Είναι  υποχρεωτικά  από  το  

πρόγραμμα ,  αλλιώς  δεν  εγκρίνεται  το  πρόγραμμα .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το  πρόγραμμα  προβλέπει  ένα  ανώτερο  ποσό .  Εμείς  προφανώς… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αυτά  προβλέπονται  από  το  πρόγραμμα .  Δεν  μπορούμε  να  μην  δεν  τα  

βάλουμε .  Εάν  δεν  τα  βάλουμε  δεν  μας  το  εγκρίνουν .  Δεν  βάζει  ο  Δήμος  

από  την  τσέπη  του .  Και  τώρα  με  τον  διαγωνισμό  που  έγινε ,  υπήρξαν  

εκπτώσεις ,  περίσσεψαν  λεφτά  και  τα  πάνε  στις  δαπάνες  προσωπικού  

που  προβλέψανε  λιγότερα  λεφτά .  Μετά  τις  προσλήψεις  που  έγιναν  

χρειάζονται  κάποια  λεφτά  περισσότερα  και  τα  πάνε  εκεί .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν  μιλάμε  για  τις  δαπάνες  προσωπικού ,  μιλάμε  για  τις  δαπάνες  

εξωτερικών  συνεργατών ,  οι  οποίες  είναι  90.000 ευρώ .   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στις  δαπάνες  προσωπικού  πάει .  Φεύγουν  από  τους  εξωτερικούς  

συνεργάτες  πέντε  χιλιάρικα ,  πόσα  είναι  … 

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και  πάνε  στο  προσωπικό .  Λέει ,  εξηγεί ,  όπως  είπε  και  ο  πρόεδρος  εδώ ,  

διάβασε ,  εξηγεί  η  υπηρεσία  και  λέει  ότι  αφορά  την  μεταφορά  ποσού  

7.500 από  την  κατηγορία  εξωτερικών  συνεργατών  στην  κατηγορία  

προσωπικού ,  με  σκοπό  την  αύξηση  της  δαπάνης  προσωπικού ,  καθώς  η  

αρχική  πρόβλεψη  του  μισθού  ήταν  μικρότερη  από  την  πραγματική ,  

όπως  προέκυψε  μετά  την  πρόσληψη  του  προσωπικού  στις  18/7/18.   

 Το  παραπάνω  ποσό  μεταφέρεται  από  συγκεκριμένα  πακέτα  

εργασίας  των  εξωτερικών  συνεργατών ,  λόγω  αδιάθετου  ποσού  που  

προέκυψε  από  τις  εκπτώσεις  που  δόθηκαν  στις  προσφορές  των  

αναδόχων .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εμείς  διαφωνήσαμε  στο  προηγούμενο ,  διαφωνούμε  και  σε  αυτό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι ,  συμφωνείτε  οι  υπόλοιποι  συνάδελφοι ;  Ναι ,  εκτός  από  την  

παράταξη  του  κ .  Φωτιάδη .  Όλη  η  παράταξη ,  κύριε  Φωτιάδη ;  Όλη  η  

παράταξη  όχι .  Οι  υπόλοιποι  ναι .  Κατά  πλειοψηφία  το  δέκατο  πέμπτο  

θέμα .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  179/2019 )  
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…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έκτο  θέμα .  

 

 

ΘΕΜΑ  16ο:  

Αναπροσαρμογή  τιμών  μονάδος  για  προσκυρώσεις  και  

αποζημιώσεις  

 ιδιωτών  προς  το  Δήμο  και  αντιστρόφως  που  καθορίστηκαν  

με  την  αρ .  156/2018 ΑΔΣ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  180/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  έβδομο  θέμα .   
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ΘΕΜΑ  17ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  ιδιωτικών  μηχανημάτων  για  την   

αντιμετώπιση  έντονων  καιρικών  φαινομένων  (χιονοπτώσεων-

παγετού) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  181/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  18ο:  

Λήψη  απόφασης  περί  απ’  ευθείας  ή  με  δημοπρασία  μίσθωση:  

α)  του  υπ’  αριθμ .  6151 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών   

με  σκοπό  την  εγκατάσταση  κτηνοτροφικής  μονάδας  και  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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β)  του  υπ’  αριθμ .  6122Β  αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών  

 με  σκοπό  την  εγκατάσταση  κτηνοτροφικής  μονάδας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Έχει  γίνει  αίτηση  για  το  πρώτο  από  τον  κ .  Κιόρογλου  Θεόδωρο ,  ο  

οποίος  ζητάει  την  εκμίσθωση  του  υπ '  αριθμό  6151 αγροτεμάχιο  

2.997,80 τ .μ .  για  εγκατάσταση  κτηνοτροφικής  μονάδας .   

 Το  θέμα  έρχεται  γιατί  σύμφωνα  με  τον  Κλεισθένη  από  την  στιγμή  

που  υπάρχει  κάποιος  πιο  μπροστά  μπορούσαμε  να  το  βγάλουμε  

απευθείας .  Τώρα  λέει  η  απευθείας  ή  δημοπρασία .   

Εάν  το  βγάλουμε  δημοπρασία  απλώς  το  θέμα  είναι  ότι ,  φυσικά  

αυτό  έρχεται  γιατί  έχει  αλλάξει  ο  Κλεισθένης .  Εάν  το  κάνουμε  

απευθείας  γλιτώνουμε  τα  έξοδα  των  δημοσιεύσεων .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  εξηγώ .  Απευθείας  ζητάει  και  το  πρώτο  ο  κ .  Κιόρογλου  και  το  

δεύτερο  είναι  ο  κ .  Ζαχαρίου  Κωνσταντίνος .  Και  για  τα  δυο .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτές  είναι  καινούργιες  μονάδες ,  αντιδήμαρχε  ή  ήδη  υπάρχουν  και  

ζητούν  ουσιαστικά  παράταση  της  σύμβασης ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Αυτή  την  στιγμή  δεν  θυμάμαι  να  σας  πω ,  σας  είπα  και  προηγουμένως  

πριν  από  την  συνεδρίαση ,  όπως  μου  είπατε  πήγατε  στις  τοποθεσίες ,  

αυτό  που  έχω  να  σας  πω  είναι  ότι  προβλέπονται  όλες  οι  

περιβαλλοντολογικές ,  γύρω  –γύρω  δηλαδή  να  είναι  μακριά  από  

οικισμούς  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά ,  απλώς  αύριο  μπορώ  να  σας  πω  

ακριβώς  και  την  τοποθεσία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Αντιδήμαρχε  εάν  έχετε  την  ευγενή  καλοσύνη ,  πρέπει  να  μας  

πείτε  και  την  εισήγησή  σας  σε  σχέση  με  τον  προσδιορισμό  της  

χρονικής  διάρκειας  της  μίσθωσης .  Το  ζητάει  η  υπηρεσία .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σωστό .  Ναι ,  με  συγχωρείτε .  Η  χρονική  διάρκεια ,  μέχρι  σήμερα  το  

χρονικό  διάστημα  έχει  προσδιοριστεί  για  κτηνοτροφική  μονάδα ,  είναι  

25 χρόνια .  Αυτή  είναι  και  η  πρόταση ,  φυσικά ,  την  οποία  έχουμε .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   Συνάδελφοι  ομόφωνα ;  Εικοσιπέντε  χρόνια .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούν  οι  συνάδελφοι ,  ομόφωνα  ναι .   

 

Λήψη  απόφασης  περί  απ’  ευθείας  ή  με  δημοπρασία  μίσθωση:   

του  υπ’  αριθμ .  6151 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών  

 με  σκοπό  την  εγκατάσταση  κτηνοτροφικής  μονάδας  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  182/2019 )  

…………………………  

 

Λήψη  απόφασης  περί  απ’  ευθείας  ή  με  δημοπρασία  μίσθωση:   

του  υπ’  αριθμ .  6122Β  αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών   

με  σκοπό  την  εγκατάσταση  κτηνοτροφικής  μονάδας .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  183/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο  ένατο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  19ο:  

Έγκριση  απ’  ευθείας  εκμίσθωσης  τμήματος  του  οικοπέδου  62  

του  ΟΠ  16 του  οικισμού  Μετοχίου .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής  είναι  πάλι  ο  κ .  Χαρίτος .  Παρακαλώ .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Αυτό  είναι  για  την  κεραία  του  Ο .Τ .Ε . .  Απλώς  κανονικά  είχαμε  πάρει  

απόφαση  για  20 έτη .  Δεν  μπορεί  ο  Ο .Τ .Ε .  να  κάνει  σύμβαση  20ετή  και  

αυτό  που  μπορεί  να  κάνει  είναι  για  εννέα  χρόνια  και  αυτός  είναι  ο  

λόγος  που  το  φέρνουμε  εδώ .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  για  εννέα  χρόνια ;  Χρονική  διάρκεια  εννέα  ετών .  Συμφωνείτε  

συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  το  δέκατο  ένατο .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  184/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  θέμα .  

 

ΘΕΜΑ  20ο:  

Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  τμήματος  του  

 υπ’  αριθμ .  1354 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Χριστός .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο  παρακαλώ .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ   2019  

5

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Το  φέραμε  στο  προηγούμενο ,  κάναμε  την  καταγγελία ,  γιατί  οι  δυο  

εταιρείες  κάνανε  μια  εταιρεία  και  στην  ουσία  κάναμε  καταγγελία  της  

σύμβασης  στην  προηγούμενη  και  τώρα  ζητάνε  οι  δυο  εταιρείες  για  να  

γίνει  έγκριση  της  μίσθωσης .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνάδελφοι  κάποια  ερώτηση ;  Ο  κ .  Χασαπίδης  παρακαλώ  έχει  τον  λόγο .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Είχα  πει  και  την  προηγούμενη  φορά ,  ουσιαστικά  εδώ  δεν  θα  γίνει  

δημοπρασία ,  θα  γίνει  απευθείας  επέκταση  της  σύμβασης .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για  εννέα  χρόνια .   

Κος  ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Εάν  δεν  διπλασιαστεί  το  τίμημα  εγώ  δεν  θα  το  ψηφίσω .  Δεν  πάμε  σε  

δημοπρασία .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό  είναι  τοποθέτηση ,  δεν  είναι  ερώτηση  αλλά  δεν  πειράζει .  Θέλει  

κάποιος  άλλος  συνάδελφος  να  ρωτήσει  ή  να  τοποθετηθεί ;  Κύριε  

Χαρίτο  θα  απαντήσετε  σε  αυτό ;  Ποια  είναι  η  οριστική  σας  πρόταση  

τελικά ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Η  πρόταση  είναι  αυτή  που  είπα ,  ότι  σήμερα  γίνεται  η  έγκριση  

εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας .  Αφού  τώρα  τι  να  κάνω  εγώ ,  αφού  έτσι  

πρέπει  να  το  κάνουμε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα  ξανάρθει  δηλαδή ;   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  δεν  θα  ξανάρθει .  Θα  βγει  σε  δημοπρασία ,  ένας  είναι  ο  

ενδιαφερόμενος  και  το  έχει  πάρει  για  εννέα  χρόνια .  Αυτό  το  είχε  η  

εταιρεία ,  η  Vodafone και  η   Wind κάνανε  σύμπραξη  και  βγάλανε  μια  

καινούργια  εταιρεία ,  η  οποία  λέγεται ,  δεν  θυμάμαι  τώρα .  Και  αυτοί  

έχουν  έρθει  και  λένε  ότι  για  εννέα  χρόνια  ότι  θέλουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη ,  τους  όρους ,  κ .  Χαρίτο ,  θα  τους  ορίσετε  εσείς  στην  

Οικονομική  Επιτροπή ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Σωστό .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα  εμείς  μόνο  θα  εγκρίνουμε  την  εκμίσθωση  δια  δημοπρασίας .  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;  Εκμίσθωση  δια  δημοπρασίας .  Συμφωνείτε ;  

Ομόφωνα ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   Εκτός  από  τον  κ .  Χασαπίδη .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε  Χασαπίδη  η  παρατήρηση  αυτή  μπορεί  να  λυθεί  μέσα  στην  

Οικονομική  Επιτροπή .  μέσα  στην  Οικονομική  Επιτροπή  θα  μπορούν  να  

βάλουν .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Θα  ήθελα  να  παρακαλέσω  να  μην  παίρνουμε  τον  λόγο  αυθαίρετα .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ  ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  185/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να  συνεχίσουμε .  Εικοστό  πρώτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   21ο:  

Έγκριση  απ’  ευθείας  εκμίσθωσης:  

α)  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  3777 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  

 Σερρών ,  με  σκοπό  την  εγκατάσταση  του  CIRCO ZANATTA και  

β)  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  3777 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος   

Σερρών ,  με  σκοπό  την  εγκατάσταση  λούνα  παρκ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  ενημέρωσε  η  γραμματέας  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ότι  Β  έχει  

αποσυρθεί .  Με  αίτησή  του  ο  ενδιαφερόμενος  αποσύρει  τον  ενδιαφέρον  

του  για  εκμίσθωση .  

Κος  Η .  ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για  ποιο ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Για  το  λούνα  παρκ ,  για  το  Β ,  επομένως  μας  μένει  μόνο  το  Α .  Κύριε  

Χαρίτο  έχετε  τον  λόγο  παρακαλώ  για  την  εισήγησή  σας .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  αποσύρθηκε ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν  ενδιαφέρεται .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Περιμένετε .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Μια  στιγμή .  Αποσύρεται  διότι  το  πρόβλημα  ήταν  να  το  περάσουμε  

αυτό  Οικονομική  Επιτροπή ,  διότι  το  τίμημα  είναι  μεγάλο .  Ένα  είναι  

αυτό .   

Οι  δυο  αυτοί  κύριοι ,  ο  ένας  για  το  τσίρκο  και  ο  άλλος  για  το  

λούνα  παρκ  ζήτησαν  κάτω  στο  Πάρκο  Ομόνοιας  να  πάνε  εκεί  που  είναι  

τα  τένις  και  τα  λοιπά .  Σε  εκείνο  το  χώρο  εκεί .   

 Συγχρόνως  όμως ,  στην  Ευαγγελίστρια ,  μεθαύριο  είναι  του  

Ευαγγελισμού ,  έχει  πανηγύρι ,  οπότε  ο  ένας  που  είδε  το  τίμημα… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα  ήθελα  να  παρακαλέσω  τους  συναδέλφους ,  εάν  έχουν  την  ευγενή  

καλοσύνη  και  θέλουν  να  μιλήσουν ,  να  περάσουν  έξω ,  δεν  μπορώ  να  

ακούσω  τον  κ .  Χαρίτο  τι  λέει .  Σας  παρακαλώ  πολύ .  Κύριε  Χαρίτο  

έχετε  τον  λόγο .   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Επαναλαμβάνω  ότι  αποσύρθηκε  και  θα  πάει  στην  Ευαγγελίστρια .  Στο  

πανηγύρι  της  Ευαγγελίστριας .  Οπότε  μένει  μόνο  το  τσίρκο .  Η  τιμή  που  

έχει  βάλει  από  το  Προσόδων  μέσα  είναι  μεγάλη  και  αφορά  για  

εκδηλώσεις  οι  οποίες  γίνονται  μέσα  στην  πόλη  των  Σερρών .  Δηλαδή  θα  

δείτε  ότι  οι  τιμές  είναι  διαφορετικές  όταν  είναι  με  την  ‘Πολιτεία  των  

Ευχών’  και  τα  λοιπά  και  τα  λοιπά .   

 Εάν  λάβατε  υπόψη  ότι  το  τίμημα  του  εισιτηρίου  θα  είναι  έξι  

ευρώ  και  το  Medrano το  οποίο  έχει  να  έρθει  δυο  χρόνια  και  είναι  να  

έρθει  τις  επόμενες ,  από  ότι  έχω  ακούσει ,  μετά  από  δυο  με  τρεις  μήνες ,  

το  τίμημα  είναι  15,  η  δική  μας  η  πρόταση  είναι  ότι  από  τα  246 που  

προτείνουμε ,  θα  πρέπει  να  κατέβει  τουλάχιστον  στο  μισό .    

 Άμα  διαβάσετε  την  εισήγηση ,  σύμφωνα  με  αυτά  που  δίνει  το  

Προσόδων ,  επειδή  δεν  μπορεί  να  βγάλει  για  περιοχές  που  είναι  εκτός  

της  πόλης  των  Σερρών ,  βγάζει  συγκριτικά  και  λέει  ότι  ξέρετε ,  εγώ  

θέλω  για  ημερήσιο  τέλος  246,50.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το  τετραγωνικό ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Ημερήσιο  τέλος .  Για  κάθε  μέρα  εγώ  θέλω  246.  Εάν  λάβετε  υπόψη ,  

επειδή  το  συζήτησα  με  πάρα  πολύ  και  μάλιστα  με  πολλούς ,  το  τίμημα  

είναι  μεγάλο .   Και  μάλιστα  το  είχαμε  πει  να  μην  το  φέρουμε  να  

συζητήσουμε  το  τίμημα  εδώ ,  να  το  πάμε  στην  Οικονομική  Επιτροπή  

αλλά  τελικά  αποφασίστηκε  να  το  φέρουμε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο .   

 Η  δική  μου  η  πρόταση  είναι  να  πάει  στο  μισό .  Δηλαδή  να  πάει  

στα  120.  Είναι  240,  να  πάει  στα  120,  διότι  θα  λάβετε  υπόψη  ότι  το   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Medranο  έχει  εισιτήρια  15 και  αυτός  εδώ  έχει  6.  Το  ίδιο  θα  ζητούσα  

και  για  το  λούνα  παρκ .  Η  απόφαση  είναι  δική  σας ,  του  Δημοτικού  

Συμβουλίου .  Αυτή  είναι  η  πρόταση .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή  είναι  η  εισήγησή  σου .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για  δέκα  μέρες  είναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα  λεπτάκι  μόνο  να  πω  εδώ ,  ότι  να  ενημερώσω  το  σώμα  ότι  η  αίτηση  

που  έκανε  για  το  β  θέμα  ο  ενδιαφερόμενος ,  12/3/19,  προς  τον  Δήμο  

Σερρών ,  «Αποσύρω  την  αίτησή  μου  για  εκμίσθωση  του  χώρου  στο  υπ '  

αριθμό  3777 αγροτεμάχιο  για  εγκατάσταση  λούνα  παρκ». 

 Όσον  αφορά  το  πρώτο  θέμα  τώρα ,  θέλει  κάποιος  να  ρωτήσει ,  να  

τοποθετηθεί ;  Είμαστε  στον  κύκλο  των  ερωτήσεων .  Ο  κ .  Γάτσιος  και  

μετά  ο  κ .  Γιαννακίδης .   

 Παρακαλώ  έχετε  τον  λόγο .  Και  ο  κ .  Μηλίδης .   

Κος  ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το  δεύτερο  θέμα ,  για  να  καταλάβω ,  κύριε  αντιδήμαρχε ,  είναι  ότι  λόγω  

του   υψηλού  κόστους  αυτός  αποσύρει  το  αίτημά  του ;  Το  δεύτερο .  Γιατί  

εάν  είναι  λόγω  του  υψηλού  κόστους  και  πρέπει  εμείς  να  δούμε  εάν  

θέλουμε  πραγματικά  να  έρχονται  εδώ  τα ,  κατά  την  γνώμη  μου  πρέπει  

να  έρχονται ,  βεβαίως  θα  το  πάμε  στο  μισό ,  αφού  είναι  έξω  από  εκεί  

και  δεν  επιβαρυνόμαστε  με  κάτι .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Απλώς  το  θέμα  ήταν  ότι  επειδή  την  ίδια  χρονική  περίοδο  γίνεται  και  το  

πανηγύρι  κάτω  στην  Ευαγγελίστρια ,  προτίμησε  να  πάει  στο  πανηγύρι ,  
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διότι  εντάξει  είχαμε  συνεννοηθεί  και  μάλιστα  και  με  τον  κ .  

Χρυσανθίδη  και  με  την  Οικονομική  Επιτροπή  το  συζητήσαμε  το  θέμα   

και  καταλήξαμε  να  είναι  πιο  χαμηλό  το  κόστος .  Δηλαδή  και  με  όλους  

που  το  συζήτησα .  Αλλά  το  θέμα  είναι  ότι  αυτός  ο  άνθρωπος  επειδή  

έχει  το  πανηγύρι  και  θα  έχει  περισσότερο  κόσμο ,  ο  κόσμος  υπάρχει  

περίπτωση  να  πηγαίνει  και  να  αφήνει  το  πανηγύρι  στην  

Ευαγγελίστριας  και  να  πηγαίνει  κάτω  στην  Ομόνοια  είναι  λίγο  

δύσκολο .  Αυτός  είναι  και  ο  λόγος  που  το  αποφάσισε .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με  λίγα  λόγια ,  κ .  Χαρίτο  αυτή  είναι  η  εξήγηση ,  ότι  υπάρχει  μια  

παράλληλη  εκδήλωση  και  θέλει  να  πάει  εκεί  ο  άνθρωπος .  Έχει  

υποβάλει  την  αίτησή  του .   

 Όσον  αφορά  το  πρώτο  θέμα  όμως  που  συζητάμε ,  . .  

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Για  το  πρώτο  θέμα  σας  είπα  και  να  τονίσω  και  κάτι  άλλο .  Το  εμβαδόν  

που  ζητάει  είναι  2.000 στρέμματα .  Εάν  λάβετε  υπόψη  ότι  το  Medranο  

είχε  τουλάχιστον ,  σχεδόν  διπλάσιο  είχε  χώρο  και  τα  λοιπά ,  απλώς  λέω  

με  τις  τιμές  και  με  τον  χώρο  που  θα  καταλάβει  και  με  την  τιμή  του  

εισιτηρίου .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο  κ .  Μηλίδης  έχει  τον  λόγο  και  μετά  και  ο  κ .  Γιαννακίδης .  Παρακαλώ .   

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Να  ρωτήσω .  Εγώ ,  καταρχήν ,  είμαι  αντίθετος  με  τα  τσίρκα  για  πολλούς  

λόγους .  Εν  πάση  περιπτώσει .  Έχουν  και  ζώα  εδώ  πέρα ;   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι .   
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Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:   

Όχι  για  το  λούνα  παρκ ,  για  το  τσίρκο  λέω .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην  γίνεται  διάλογος .  Ρώτησε  κάτι  ο  συνάδελφος .  Δεν  έχουν  ζώα .  Εδώ  

και  πολλά  χρόνια .  κύριε  Γιαννακίδη  παρακαλώ .   

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(ομιλία  εκτός  μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε  Χαρίτο .   

Κος  ΧΑΡΙΤΟΣ:  

Όχι ,  δεν  έχει  ζώα .  Δεν  έχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανείς  δεν  επιθυμεί  να  υπάρχουν  ζώα .   Όσον  αφορά  το  τίμημα ,  

συνάδελφοι ,  για  τις  δέκα  μέρες ,  το  τίμημα ,  ο  κ .  Αντιδήμαρχος  έκανε  

μια  πρόταση ,  συμφωνούμε  ομόφωνα  σε  αυτό ;  στην  εισήγησή  του ;  

Ομόφωνα ;  Στο  ήμισυ  της  προτεινόμενης  από  την  υπηρεσία .  120 για  

δέκα  μέρες ,  120 την  ημέρα .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ  ωραία ,  συμφωνούμε  ομόφωνα .    
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Έγκριση  απ’  ευθείας  εκμίσθωσης:  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  3777 

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών ,  με  σκοπό  την  

εγκατάσταση  του  CIRCO ZANATTA  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  186/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  απ’  ευθείας  εκμίσθωσης:  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  3777 

αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών ,  με  σκοπό  την  

εγκατάσταση  λούνα  παρκ .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΑΚ .  1/4/2019  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  δεύτερο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ   22ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  

1) για  την  δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  

Πολιτιστικών   

και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών¨ ,  
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2) για  την  δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  

Πολιτιστικών  και   

Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  

Σερρών¨ ,  

3) για  την  δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  

Πολιτιστικών  και   

Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  

Σερρών¨ ,  

4) για  την  δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  

Πολιτιστικών  και   

Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  

Σερρών¨ ,  

5) για  τον  καθαρισμό  δημόσιας  τουαλέτας  στην  Πλ .  Ελευθερίας ,  

6) για  την  καθαριότητα  κτηρίων  Τοπικών  και  Δημοτικών  

Κοινοτήτων ,  

7) για  την  φιλοξενία  των  αποστολών  στο  πλαίσιο  ¨Συνδιοργάνωσης  

του  

Πανελλήνιου  Χριστουγεννιάτικου  Τουρνουά  Μπάσκετ  Παίδων  

8) για  τεχνικό  έλεγχο  οχημάτων  – ΚΤΕΟ ,  

9)  συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση ,  

10) συντήρηση  κοινόχρηστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  & ΤΚ  Ορεινής  

και   

Άνω  Βροντούς ,  

11) αποκομιδή  απορριμμάτων  ΔΕ  Κ .  Μητρούση  & Λευκώνα ,  

12) κυνοκόμου  για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου ,  

13) δαπάνη  έκδοσης  πιστοποιητικών  ενεργειακής  απόδοσης .  
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Εισηγητές:  Οι  αντιδήμαρχοι  κ .κ .  Χαρίτος  Χ . ,  Γκότσης  Η . ,   

Γρηγοριάδης  Χ . ,  Χράπας  Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  από  το  ένα  μέχρι  το  δέκα  τρία  συνάδελφοι .  Υπάρχει  κάποια  

ερώτηση  για  κάποια  από  αυτές  τις  εγκρίσεις ;  Κάποια  τοποθέτηση ;  

Ομόφωνα  ναι  το  εικοστό  δεύτερο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πολύ .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  δαπάνη  

¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  

εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:187/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  δαπάνη  

¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  

εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  188/2019 )  
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…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  δαπάνη  

¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  

εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  189/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  την  δαπάνη  

¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  και  Αθλητικών  

εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  Δήμου  Σερρών¨  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  190/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  για  τον  καθαρισμό   

δημόσιας  τουαλέτας  στην  Πλ .  Ελευθερίας  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  191/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:   για  την  

καθαριότητα  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 κτηρίων  Τοπικών  και  Δημοτικών  Κοινοτήτων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  192/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:   για  την  φιλοξενία   

των  αποστολών  στο  πλαίσιο  ¨Συνδιοργάνωσης  του  Πανελλήνιου   

Χριστουγεννιάτικου  Τουρνουά  Μπάσκετ  Παίδων  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  193/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:   για  τεχνικό   

έλεγχο  οχημάτων  – ΚΤΕΟ  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  194/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  συντήρηση  

 κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  195/2019 )  

…………………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  συντήρηση   

κοινόχρηστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  & ΤΚ  Ορεινής  και  Άνω  

Βροντούς  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  196/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:   

αποκομιδή  απορριμμάτων  ΔΕ  Κ .  Μητρούση  & Λευκώνα  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  197/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  

 κυνοκόμου  για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  198/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών:  δαπάνη   

έκδοσης  πιστοποιητικών  ενεργειακής  απόδοσης .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  199/2019 )  

…………………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τρίτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  23ο:  

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  των  

έργων:  

α)  Εφαρμογή  σχεδίου  πόλεως  στην  περιοχή  της  ΠΕ  Σιγής  έτους  

2013,  

β)  Κατασκευή  πεζοδρομίων  Κεντρικού  Πάρκου  Δήμου  Σερρών  και  

γ)  Κατασκευή  12θέσιου  Δημοτ .  Σχολείου  Σερρών  (6ο  Δημ .  Σχολείο  

Σερρών) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι  από  το  Α  μέχρι  το  Γ .  Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι  το  εικοστό  τρίτο ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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Εφαρμογή  σχεδίου  πόλεως  στην  περιοχή  της  ΠΕ  Σιγής  έτους  2013  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  200/2019 )  

…………………………  

 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   

Κατασκευή  πεζοδρομίων  Κεντρικού  Πάρκου  Δήμου  Σερρών  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  201/2019 )  

…………………………  

 

 

Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  παραλαβής  του  

έργου:   

Κατασκευή  12θέσιου  Δημοτ .  Σχολείου  Σερρών  (6ο  Δημ .  Σχολείο  

Σερρών) .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  202/2019 )  

…………………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  τέταρτο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  24ο:  

Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων   

χρημάτων  από  προνοιακό  επίδομα .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων   χρημάτων   

από  προνοιακό  επίδομα  από  τον  Π .Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  203/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων   χρημάτων   

από  προνοιακό  επίδομα  από  τον  Τ .Ν .  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  203Α /2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ  25ο:  

Διαγραφή  χρηματικού  καταλόγου .  

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Διαγραφή  του  αρ .  823/2019 χρηματικού  καταλόγου  που  αφορά  

ιδιοκτησία  

 του  κ .  Πάνου  Θωμά  λόγω  διορθωτικής  του  2006  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  204/2019 )  

…………………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έκτο .   

 

ΘΕΜΑ  26ο:  

Διαγραφή  χρεών  οφειλετών  του  Δήμου  λόγω  θανάτου .  

Εισηγητές:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  205/2019 )  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  έβδομο .   

 

ΘΕΜΑ  27ο:  

Εξέταση  πρότασης  περί  συνεργασίας  με  το  Κεντρικό  Ισραηλιτικό  

 Συμβούλιο  Ελλάδος  με  θέμα  ¨Οργάνωση  από  κοινού  τρόπου  

ανάδειξης   



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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των  ιστορικών  σημείων  παρουσίας ,  των  Ελλήνων  Ισραηλιτών  

κατοίκων  

 των  Σερρών .  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρεται ,  διότι  όπως  με  ενημέρωσε  το  Κεντρικό  Ισραηλιτικό  

Συμβούλιο  της  Ελλάδος  δεν  μπορεί  να  παρίσταται  σε  αυτή  την  

συγκεκριμένη  συνεδρίαση .  Θα  έρθει  σε  μια  επόμενη  γι '  αυτή  την  

πρόταση  συνεργασίας .  Επομένως ,  αποσύρεται .  Ομόφωνα  συνάδελφοι ;  

Συμφωνείτε ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ  πάρα  πολύ .  

 

ΠΡΑΚ .  2/4/2019  

…………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό  όγδοο  θέμα .   

 

ΘΕΜΑ  28ο:  

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

 και  του  εντεταλμένου  Δημοτικού  Συμβούλου  κ  Γρηγοριάδη  

Παναγιώτη  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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 κατά  το  μήνα  Φεβρουάριο  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνείτε  συνάδελφοι ;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι .   

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  Δημάρχου  

 από  20 έως  22 Φεβρουαρίου  2019  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  206/2019 )  

…………………………  

 

Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  εντεταλμένου  

Δημοτικού  Συμβούλου  κ  Γρηγοριάδη  Παναγιώτη  από  20-24 

Φεβρουαρίου  2019.  

Εισηγητής:  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  207/2019 )  

…………………………  



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω  ότι  είναι  η  πιο  γρήγορη  συνεδρίαση  στην  ιστορία .  Σας  

ευχαριστώ  πάρα  πολύ  όλους .  Καλό  βράδυ .   

 

 

ΛΗΞΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

 

…………………………  

………………  

 

 

 

Αφού  εξαντλήθηκαν  τα  θέματα  της  ημερήσιας  διάταξης ,  

λύθηκε  η  συνεδρίαση ,  συντάχθηκε  το  παρόν  πρακτικό  και  

υπογράφηκε .  

 

 

166-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  στο  15ο  Πανελλήνιο  

Επιστημονικό  Συνέδριο  Προσχολικής  Αγωγής  και  

Εκπαίδευσης  που  θα  πραγματοποιηθεί  στην  Καλαμπάκα  από  

τις  29 έως  31 Μαρτίου  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΤΗΣ  13ΗΣ  ΜΑΡΤΙΟΥ   2019  

7

167-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Παγκόσμια  

Εκστρατεία  της  WWF (Η  ΩΡΑ  ΤΗΣ  ΓΗΣ)  για  το  έτος  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

168-2019:  Έγκριση  συμμετοχής  του  Δήμου  Σερρών  στην  Παγκόσμια  

Εθελοντική  Καμπάνια  Let’s  do i t  Greece 2019 – γίνε  η  

αλλαγή  που  περιμένεις ,  που  θα  πραγματοποιηθεί  την  

Κυριακή  7 Απριλίου  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

169-2019:  Ορισμός  ελεγκτών  για  τον  τακτικό  διαχειριστικό  έλεγχο  

έτους  2018 στη  ΔΗ .Κ .Ε .  ΔΗ .ΠΕ .ΘΕ .  και  ορκωτών  ελεγκτών  

για  το  έτος  2018 στην  Κ .Ε .ΔΗ .Σ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

  

170-2019:  Έγκριση  τροποποίησης  της  αριθμ .  709/2018 ΑΔΣ  περί  

¨Συγκρότησης  ετήσιας  επιτροπής  παραλαβής  υπηρεσιών  

σύμφωνα  με  την  παρ .  11δ  του  άρθρου  221 του  Ν .  

4412/2016 όλων  των  Δ /νσεων  και  των  αυτοτελών  τμημάτων  

του  Δήμου  πλην  της  Δ /νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

171-2019:  Έγκριση  απασχόλησης  εποχικού  προσωπικού  επί  δίμηνο  για  

την  αντιμετώπιση  αναγκών  ανταποδοτικού  χαρακτήρα .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας  Π .  

 



 

ΔΗΜΟΣ  ΣΕΡΡΩΝ  
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172-2019:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  998.000,00 € για  την  

υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο :  ¨Ενεργειακή  αναβάθμιση  

Δημοτικών  κτηρίων  στο  Δήμο  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  

Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

173-2019:  Αποδοχή  χρηματοδότησης  ποσού  1.700.000,00 € για  την  

υλοποίηση  της  πράξης  με  τίτλο :  ¨Έργα  αστικής  

αναζωογόνησης  Δήμου  Σερρών  (φάση  1)¨ ,  στο  πλαίσιο  του  

ΕΠ  Κεντρική  Μακεδονία  2014-2020.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

174-2019:  Έγκριση  αποδοχής  επιπλέον  χρηματοδότησης  για  την  

υλοποίηση  της  πράξης  ¨Λειτουργία  Κέντρου  

Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  θυμάτων  βίας  στο  

Δήμο  Σερρών¨  στο  πλαίσιο  του  ΕΠ  Κεντρική  Μακεδονία  

2014-2020, σε  συνέχεια  της  παράτασης  λειτουργίας  των  

Κέντρων  Συμβουλευτικής  Υποστήριξης  Γυναικών  θυμάτων  

βίας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Μερετούδης  .  

 

ΠΡΑΚ . :   Αναμορφώσεις  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2019 

από  την  οικονομική   

1/4/2019 υπηρεσία  του  Δήμου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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175-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  

2019 για  την  υπηρεσία  ¨Σχεδιασμός  και  τοποθέτηση  

μαρμάρινου  σταυρού  στο  μνημείο  του  Εμμ .  Παπά¨ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

176-2019:  Αναμόρφωση  εγκεκριμένου  πρ /σμού  οικονομικού  έτους  

2019 της  Δ /νσης  Καθαριότητας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χράπας .  

 

177-2019:  Έγκριση  μεταβίβασης  επαγγελματικής  άδειας  πωλητή  

λαϊκών  αγορών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γρηγοριάδης  Χ .  

 

178-2019:  Έγκριση  2ης  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Δημιουργία  

πολιτιστικού  διπόλου  στη  διασυνοριακή  περιοχή  με  

ακρωνύμιο  Cultural  Dipole.  Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  

Δημ .  Σύμβουλος  κ .  Καρπουχτσής  Κ .  

  

179-2019:  Έγκριση  2ης  τροποποίησης  της  πράξης  ¨Πράσινες  θέσεις  

εργασίας  στη  διαχείριση  βιοαποβλήτων¨  με  ακρωνύμιο  

Green Crew.  

Εισηγητής :  Ο  εντεταλμένος  Δημ .  Σύμβουλος  κ .  

Καρπουχτσής  Κ .  
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180-2019:  Αναπροσαρμογή  τιμών  μονάδος  για  προσκυρώσεις  και  

αποζημιώσεις  ιδιωτών  προς  το  Δήμο  και  αντιστρόφως  που  

καθορίστηκαν  με  την  αρ .  156/2018 ΑΔΣ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

181-2019:  Έγκριση  εκμίσθωσης  ιδιωτικών  μηχανημάτων  για  την  

αντιμετώπιση  έντονων  καιρικών  φαινομένων  

(χιονοπτώσεων-παγετού) .   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

182-2019: Λήψη  απόφασης  περί  απ’  ευθείας  ή  με  δημοπρασία  

μίσθωση :  του  υπ’  αριθμ .  6151 αγροτεμαχίου  του  

αγροκτήματος  Σερρών  με  σκοπό  την  εγκατάσταση  

κτηνοτροφικής  μονάδας   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

183-2019: Λήψη  απόφασης  περί  απ’  ευθείας  ή  με  δημοπρασία  

μίσθωση :  του  υπ’  αριθμ .  6122Β  αγροτεμαχίου  του  

αγροκτήματος  Σερρών  με  σκοπό  την  εγκατάσταση  

κτηνοτροφικής  μονάδας .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

184-2019:  Έγκριση  απ’  ευθείας  εκμίσθωσης  τμήματος  του  οικοπέδου  

62 του  ΟΠ  16 του  οικισμού  Μετοχίου .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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185-2019:  Έγκριση  εκμίσθωσης  δια  δημοπρασίας  τμήματος  του  υπ’  

αριθμ .  1354 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Χριστός .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

186-2019: Έγκριση  απ’  ευθείας  εκμίσθωσης :  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  

3777 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών ,  με  σκοπό  

την  εγκατάσταση  του  CIRCO ZANATTA  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΑΚ:  Έγκριση  απ’  ευθείας  εκμίσθωσης :  τμήματος  του  υπ’  αριθμ .  

3777  

1/4/2019 αγροτεμαχίου  του  αγροκτήματος  Σερρών ,  με  σκοπό  την  

εγκατάσταση  λούνα  παρκ .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

187-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  

και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών¨  

 

188-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  

και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών¨  
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189-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  

και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών¨  

 

190-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  την  

δαπάνη  ¨Μικροφωνικής-φωτισμού  κάλυψης  Πολιτιστικών  

και  Αθλητικών  εκδηλώσεων  & επετειακών  εκδηλώσεων  του  

Δήμου  Σερρών¨  

 

191-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  για  τον  

καθαρισμό  δημόσιας  τουαλέτας  στην  Πλ .  Ελευθερίας  

 

192-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :   για  την  

καθαριότητα  κτηρίων  Τοπικών  και  Δημοτικών  Κοινοτήτων  

 

193-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :   για  την  

φιλοξενία  των  αποστολών  στο  πλαίσιο  ¨Συνδιοργάνωσης  

του  Πανελλήνιου  Χριστουγεννιάτικου  Τουρνουά  Μπάσκετ  

Παίδων  

 

194-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :   για  τεχνικό  

έλεγχο  οχημάτων  – ΚΤΕΟ  

 

195-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  συντήρηση  

κοινόχρηστων  χώρων  πρασίνου  Δ .Ε .  Καπ .  Μητρούση  
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196-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  συντήρηση  

κοινόχρηστων  χώρων  ΔΕ  Λευκώνα  & ΤΚ  Ορεινής  και  Άνω  

Βροντούς  

 

197-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  αποκομιδή  

απορριμμάτων  ΔΕ  Κ .  Μητρούση  & Λευκώνα  

 

198-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  κυνοκόμου  

για  τις  ανάγκες  του  κυνοκομείου  

 

199-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  παραλαβής  υπηρεσιών :  δαπάνη  

έκδοσης  πιστοποιητικών  ενεργειακής  απόδοσης .   

 

200-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Εφαρμογή  σχεδίου  πόλεως  στην  

περιοχή  της  ΠΕ  Σιγής  έτους  2013  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

201-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Κατασκευή  πεζοδρομίων  Κεντρικού  

Πάρκου  Δήμου  Σερρών   

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  
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202-2019: Έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής  και  οριστικής  

παραλαβής  του  έργου :  Κατασκευή  12θέσιου  Δημοτ .  

Σχολείου  Σερρών  (6ο  Δημ .  Σχολείο  Σερρών) .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

203-2019: Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων   

χρημάτων  από  προνοιακό  επίδομα  από  τον  Π .Χ .  

 

203Α-2019: Έγκριση  είσπραξης  αχρεωστήτως  καταβληθέντων   

χρημάτων  από  προνοιακό  επίδομα  από  τον  Τ .Ν .  

 

204-2019: Διαγραφή  του  αρ .  823/2019 χρηματικού  καταλόγου  που  

αφορά  ιδιοκτησία  του  κ .  Πάνου  Θωμά  λόγω  διορθωτικής  

του  2006 

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Γκότσης  Η .  

 

205-2019:  Διαγραφή  χρεών  οφειλετών  του  Δήμου  λόγω  θανάτου .  

Εισηγητές :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

ΠΡΑΚ .  Εξέταση  πρότασης  περί  συνεργασίας  με  το  Κεντρικό  

Ισραηλιτικό  Συμβούλιο   

2/4/2019 Ελλάδος  με  θέμα  ¨Οργάνωση  από  κοινού  τρόπου  ανάδειξης  

των  ιστορικών  σημείων  παρουσίας ,  των  Ελλήνων  

Ισραηλιτών  κατοίκων  των  Σερρών .  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  
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206-2019: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  κ .  

Δημάρχου  από  20 έως  22 Φεβρουαρίου  2019  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

207-2019: Έγκριση  καταβολής  εξόδων  κίνησης  εκτός  έδρας  του  

εντεταλμένου  Δημοτικού  Συμβούλου  κ  Γρηγοριάδη  

Παναγιώτη  από  20-24 Φεβρουαρίου  2019.  

Εισηγητής :  Ο  αντιδήμαρχος  κ .  Χαρίτος  Χ .  

 

208-2019:  Έγκριση  αποδοχής  συμμετοχής  του  Δήμου  στο  πρόγραμμα  

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ  ΙΙ   

ΚΑΤ .   του  Άξονα  Προτεραιότητας  «Κοινωνικές  και  πολιτιστικές  

υποδομές  και  δραστηριότητες  των  Δήμων» στο  πλαίσιο  της  

πρόσκλησης  με  τίτλο :  «Προμήθεια  εξοπλισμού  κατασκευή  

μεταφορά  και  τοποθέτηση  στεγάστρων  για  τη  δημιουργία  ή  

και  αναβάθμιση  των  στάσεων  για  την  εξυπηρέτηση  του  

επιβατικού  κοινού  των  δήμων  της  χώρας .  

 

 

………………………………………….………..  

………………………………..….  

 

 

• Οι  Δημ .  Σύμβουλοι  κ .κ . :  
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-  Αγιαννίδου  Σταυρούλα  και  Καλώτα  Παναγιώτα ,  προσήλθαν  κατά  

τη  διάρκεια  συζήτησης  του  4ου  θέματος  της  ημερήσιας  

διάταξης .  

 

-  Γεωργούλα  Σουλτάνα ,  προσήλθε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

8ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Στεργίου  Νικόλαος ,  αποχώρησε  κατά  τη  διάρκεια  συζήτησης  του  

12ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

-  Ραμπότας  Ευθύμιος ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  συζήτησης  

του  15ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

-  Χατζημαργαρίτης  Μαργαρίτης ,  αποχώρησε  μετά  την  ολοκλήρωση  

συζήτησης  του  

16ου  θέματος  της  ημερήσιας  διάταξης .  

 

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

 

ΠΕΤΡΟΣ  ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .    Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΤΟΥ  Δ .Σ .  
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ΓΑΛΑΝΗΣ  ΣΤΕΡΓΙΟΣ                 ΤΣΑΛΙΚΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 

 

ΤΑ  ΜΕΛΗ  

 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ .Σ . )………………..  

 

ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ  -ΑΡΒΑΝΙΤΗ  ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ    ………………..  

 

ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ      ………………..  

 

ΓΑΤΣΙΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ       ………………..  

 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ  ΣΟΥΛΤΑΝΑ      ………………..  

 

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………..  

 

ΓΚΟΤΣΗΣ  ΗΛΙΑΣ        ………………..  

 

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ      ………………..  

 

ΔΡΙΓΚΑ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ       ………………..  
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ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ       ………………..  

 

ΙΛΑΝΙΔΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ       ………………..  

 

ΚΑΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ        ………………..  

 

ΚΑΛΩΤΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ      ………………..  

 

ΚΥΡΤΑΣΟΓΛΟΥ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………..  

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………..  

 

ΜΗΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ       ………………..  

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ  ΖΩΓΡΑΦΟΣ      ………………..  

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ    ………………..  

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     ………………..  

 

ΡΑΜΠΟΤΑΣ  ΕΥΘΥΜΙΟΣ       ………………..  

  

ΣΤΕΡΓΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………..  
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