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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

 
Έχοντας υπόψη: 

 
Τις διατάξεις των άρθρων 95 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 τ.Α΄) 

«Κύρωση του  Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων», και  67 του Ν.3852/2010 
(ΦΕΚ 87 τ.Α΄), «Πρόγραµµα Καλλικράτης», σας προσκαλούµε να προσέλθετε  
στις 14 ∆εκεµβρίου  2015,  ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 18.00 στο Γραφείο 
του Ν.Π. Βενιζέλου 139, 2ος όροφος (∆ΕΥΑΣ) στις Σέρρες, σε τακτική 
συνεδρίαση του Σώµατος  µε τα παρακάτω θέµατα  της ηµερήσιας διάταξης:  
 
Θέµα 1ο: «Αποδοχή ορισµού νέων µελών και  αντιπροέδρου του ∆.Σ. του 
ΟΠΑΚΠΑ ∆ήµου Σερρών,  ενηµέρωση και λήψη απόφασης»  
 
Θέµα 2ο:  «Ενηµέρωση του ∆.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ,  περί της  γνωµοδότησης του 
δικηγόρου κ. Πασχάλη Τρέντσιου σχετικά µε το έγγραφο του προέδρου του 
δικηγορικού συλλόγου Σερρών κ. Καρίπογλου Παναγιώτη» 
 
Θέµα 3ο:  «Αίτηµα του οµίλου «ΟΡΦΕΑΣ» Σερρών για παραχώρηση αίθουσας 
στο δηµοτικό γήπεδο Σερρών, ενηµέρωση ∆.Σ. και λήψη απόφασης» 
 
Θέµα 4ο:  «Αίτηµα γονέα για απαλλαγή καταβολής τροφείων του τέκνου του, 
ενηµέρωση ∆.Σ. και λήψη απόφασης» 
 
Θέµα 5ο:  «Αίτηµα γονέα για απαλλαγή καταβολής τροφείων του τέκνου της, 
ενηµέρωση ∆.Σ. και λήψη απόφασης» 
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Θέµα 6ο:  «Αίτηµα της κυρίας Χρυσούλας Πασιαλή, ( µισθώτρια κυλικείου στο 
κολυµβητήριο Σερρών για τη µείωση ενοικίου), ενηµέρωση ∆.Σ. και λήψη 
απόφασης» 
 
Θέµα 7ο:  «Αίτηµα του «ΜΓΣ Πανσερραϊκός» για την παραχώρηση αιθούσης 
στο ∆ηµοτικό στάδιο Σερρών, ενηµέρωση ∆.Σ. και λήψη απόφασης» 
 
Θέµα 8ο: «Αίτηµα της Ελληνικής Φίλαθλης Οµοσπονδίας Επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης για την παραχώρηση του Κλειστού Γυµναστηρίου Κοιλάδας, 
ενηµέρωση ∆.Σ. και λήψη απόφασης» 
 
Θέµα 9ο: «Αίτηµα του Ι.Ε.Κ. Ν. Ζίχνης  για έναρξη πρακτικής άσκησης 
καταρτιζοµένων, ενηµέρωση ∆.Σ. και λήψη απόφασης» 
 
Θέµα 10ο: «Έγκριση καταβολής εξόδων µετακίνησης υπαλλήλων του Νοµικού 
προσώπου για τη συµµετοχή σε σεµινάρια» 
 
Θέµα 11ο:  «Έγκριση νέων εγγραφών – διαγραφών νηπίων – βρεφών για το 
έτος 2015-2016» 
 
Θέµα 12ο:  «Έγκριση καταβολής δεύτερης δόσης των δικαστικών αποφάσεων 
αριθ. 199/2010 του διοικητικού πρωτοδικείου Σερρών και αριθ. 19/2013 του 
µονοµελούς διοικητικού πρωτοδικείου Σερρών» 
 
Θέµα 13ο: «΄Εγκριση τροποποίησης της αριθ. 5/2015 διακήρυξης περί 
µίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Γ’ ΚΑΠΗ (σε συνέχεια της 130/2015 
απόφασης του ∆.Σ. του ΟΠΑΚΠΑ), ενηµέρωση ∆.Σ. και λήψη απόφασης» 
 
Θέµα 14ο:  «Έγκριση πρακτικού πλειοδοτικού πρακτικού για την εκµίσθωση 
του κυλικείου του δηµοτικού γηπέδου Σερρών» 
 
Θέµα 15ο:  Έγκριση κλήρωσης για τον ορισµό µελών συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης» 
 
Θέµα 16ο : «Έγκριση ΣΤ’ Αναµόρφωσης προϋπολογισµού έτους 2015» 
 
Θέµα 17ο : «Έγκριση ανανέωσης συνεργασίας µε ∆ΕΠΑ ΑΕ (εταιρεία φυσικού 
αερίου) για δύο χρόνια, ενηµέρωση ∆.Σ. και λήψη απόφασης» 
 
Θέµα 18ο:  «Έγκριση Θ’ διάθεσης ψήφισης πιστώσεων του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού 2015» 
 
Θέµα 19ο:  «Έγκριση καταβολής µισθοδοσίας  υπαλλήλων για το πρόγραµµα 
Βοήθεια στο σπίτι και εναρµόνισης οικογενειακής και επαγγελµατικής Ζωής  
ΕΣΠΑ» 
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Θέµα 20ο: «Έγκριση µισθοδοσίας του 1ου ∆εκαπενθηµέρου Ιανουαρίου 2016  
του προσωπικού του Ν.Π.∆.∆., µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου σύµφωνα 
µε τις ηµεροµηνίες της Ε.Α.Π. τύπου Α΄ (προκαταβολή Ιανουαρίου 2016)  και 
του προσωπικού  µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου για 
απόδοση µισθοδοσίας ολοκλήρου του ∆εκεµβρίου 2015». 
 
Θέµα 21ο :«΄Εγκριση διενέργειας προµήθειας καυσίµων και ψήφιση 
πίστωσης» 
 
Θέµα 22ο : «Έγκριση καθορισµού λειτουργίας προβολέων του ποδοσφαιρικού 
γηπέδου του Χριστός Σερρών (ηµέρες και ώρες), ενηµέρωση και λήψη 
απόφασης» 
 
Θέµα 23ο:  «Ωράριο λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων  για το έτος 2016, 
ενηµέρωση ∆.Σ. και λήψη απόφασης». 
 
Θέµα 24ο:  «Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για αγωγή ενώπιον του 
διοικητικού πρωτοδικείου Σερρών, ενηµέρωση ∆.Σ. και λήψη απόφασης» 
 
Θέµα 25ο: «Ορισµός πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση έφεσης, 
ενηµέρωση ∆.Σ. και λήψη απόφασης» 
 
Θέµα 26ο : «Ανανέωση συµβάσεων υπαλλήλων µε το πρόγραµµα «Βοήθεια 
στο σπίτι» 
 
Θέµα 27ο:  «Γνωµοδότηση της επιτροπής καταστροφής αντικειµένων που δεν 
έχουν καµία αξία προς το ∆.Σ. του Νοµικού προσώπου περί καταστροφής 
τους, ενηµέρωση ∆.Σ. και λήψη απόφασης» 
 
Θέµα 28ο:  «Παραχώρηση κατοχής και χρήσης του αριθ.29 γηπέδου εκτάσεως 
15000 τ.µ. ΟΚ 5  του ποδοσφαιρικού σωµατείου «∆ΟΞΑ» Κ. Καµήλας  στον 
ΟΠΑΚΠΑ, ενηµέρωση ∆.Σ. και λήψη απόφασης» 
 
Θέµα 29ο: «Υπαγωγή σε ρύθµιση λογαριασµού ύδρευσης (∆ΕΥΑΣ) του 
δεύτερου παιδικού σταθµού, ενηµέρωση ∆.Σ. και λήψη απόφασης». 
 
Θέµα 30ο:  «Ενηµέρωση του ∆.Σ. και λήψη απόφασης περί της γνωµοδότησης 
την νοµική υπηρεσία του δήµου Σερρών « σχετική 231/2014 απόφαση» 
 
Θέµα 31ο:  «Ενηµέρωση του ∆.Σ. και λήψη απόφασης περί της γνωµοδότησης 
την νοµική υπηρεσία του δήµου Σερρών « σχετική 41/2015 απόφαση» 
 
Θέµα 32ο:  «Ενηµέρωση ∆.Σ. περί απαντήσεως της υπ αριθ. 1526/18-5-2015 
αιτήσεως του ΟΠΑΚΠΑ προς τη ∆ΕΥΑ Σερρών» 
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 


