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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 07/2012 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

Στις Σέρρες και στο Δηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 7η του µηνός ΜΑΡΤΙΟΥ του 

έτους 2012, ηµέρα της εβδομάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 19:00΄ συνεδρίασε το Δηµοτικό 

Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από την αριθµ. 7/01-03-2012 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 41 Δηµοτικών Συµβούλων, 

παρόντες ήταν 40 δηλαδή: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   

     

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος Δ.Σ.) Καλαϊτζίδης Βασίλειος 

Δινάκης Κων/νος (ΑντιΠρόεδρος Δ.Σ.)  Κατιρτζόγλου Βασίλειος 

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας Δ.Σ.) Κοτρώνης Παναγιώτης 

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  Μερετούδης Δηµήτριος 

Αγοραστός Αγοραστός  Μηλίδης Θεόδωρος 

Αναστασιάδης Αντώνιος  Μοσχολιός Ζωγράφος 

Αποστολίδου Ραχήλ  Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

Αραµπατζής Θεόδωρος  Μυστακίδης Παύλος 

Αρναούτογλου Φωτεινή  Νιζάµης Δηµήτριος 

Βαλτσάνης Δηµήτριος  Παπαδοπούλου Φωτεινή 

Γαλάνης Στέργιος   

Γάτσιος Αθανάσιος  Σούζας Ζαχαρίας 

Γκότσης Ηλίας  Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  Στεργίου Νικόλαος 

Δηµητρίου Ευστράτιος  Τατούδης Παναγιώτης 

Δήµου Ιωάννης  Φωτιάδης Στέφανος 

Δούκας -εώργιος  Χασαπίδης Κων/νος 

Δρίγκα Χρυσούλα  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης 

Ηλιοπούλου Σταλακτή  Χράπας Παντελής 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

7 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2012  

4 

 

Θεοχάρης Μιχαήλ  Χρυσανθίδης Βασίλειος 

Ίντος Δηµήτριος   

ΑΠΟΝΤΕΣ: Σαραντίδου Ερµοφύλη.   

     

 

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 παρόντες ήταν οι 

κ.κ.: Ανεστούδης Γεώργιος, Γασπαρίδης Δηµήτριος, Μεταλλίδης Γεώργιος, Πολατίδου 

Γεσθηµανή και Τσίµας Θωµάς. 

 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. 

Μετά την ολοκλήρωση του 4ου θέµατος και µε τη σύµφωνη γνώµη του Σώµατος 

συζητήθηκαν τα θέµατα 26ο, 29ο και 30ο στα οποία εισηγήτρια ήταν η Δηµ. Σύµβουλος κ. 

Μπιτζίδου Σοφία, προκειμένου να αποχωρήσει από τη Συνεδρίαση για προσωπικούς λόγους. 

Από το 25ο θέµα και µέχρι την ολοκλήρωση της Συνεδρίασης προήδρευσε ο 

Αντιπρόεδρος κ. Δινάκης Κων/νος. 

 Κατά την συνεδρίαση της 7ης Μαρτίου 2012 απουσίαζαν οι κ.κ.: 

Σαραντίδου Ερμοφύλη. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Έγκριση μελέτης του έργου: «Πεζοδρόμηση τμήματος οδού 

Μεραρχίας», προϋπολογισμού 295.000,00 € με Φ.Π.Α. Τροποποίηση 

του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012, αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού του Δήμου  οικονομικού έτους 2012, καθορισμός του 

τρόπου εκτέλεσής του και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 2ο:   Αποδοχή και ψήφιση πιστώσεων για απαλλοτριώσεις του  

   προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», ποσού 557.970,89 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση αποδοχής πιστώσεων της 3ης και 4ης εντολής κατανομής 

ΣΑΤΑ/2011 ύψους 1.321.576,00 €. Ψήφιση και κατανομή πιστώσεων 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

7 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2012  

5 

 

ύψους 1.268.664,36 € για την εξόφληση των οφειλών έργων 

παρελθόντων ετών. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση αποδοχής πιστώσεων της 1ης και 2ης εντολής κατανομής 

ΣΑΤΑ Σχολείων 2011 ύψους 212.915,37 €. Ψήφιση και κατανομή 

πιστώσεων ύψους 116.245,37 €. 

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σοφία 

 

ΘΕΜΑ 5ο:  Έγκριση αποδοχής πιστώσεων της 2ης δόσης ποσοστού 50% έτους 

2011 οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 25 του 

Ν.1828/1989 και του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 ύψους 668.793,54 

€. Ψήφιση και κατανομή πιστώσεων. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 6ο:  Αντικατάσταση γραμματέα της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών 

(άρθρο 1 του Π.Δ. 270/11-3-1981 ΦΕΚ 77) για το έτος 2012. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 7ο:   Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών δια   

συμβιβασμού. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 8ο:  Συγκρότηση επιτροπών του ΕΚΠΟΤΑ έτους 2012 (ανάδειξη μελών για 

συγκρότηση επιτροπών με κλήρωση). 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο:  Ανάκληση μέρους της υπ’ αριθμ. 23/2012 Α.Δ.Σ. που αφορά στην 

συγκρότηση επιτροπών έτους 2012 σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 28 

παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Ενημέρωση επί της υπ’ αριθμ. 4/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 

Εισηγήτρια: Η Αντιπρόεδρος κ. Αποστολίδου Ραχήλ. 

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση συνέχισης του έργου ¨Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου 

οδού Καβάφη¨ για το έτος 2012, αναμόρφωση προϋπολογισμού του 

Δήμου και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 116.405,50 €. 
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Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση υλοποίησης του υποέργου 2 με τίτλο: ¨Έργα ΔΕΗ¨ της 

πράξης: Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου 

Σερρών. Ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 71.415,03 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση συνέχισης παροχής υπηρεσίας ¨Συντήρηση, αποκατάσταση 

ζημιών και βελτίωση των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης σε 

διασταυρώσεις των οδών του Δήμου Σερρών χρήσης 2011¨, 

αναμόρφωση του πρ/σμού και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης 

ποσού 90.000,00 €. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση συνέχισης παροχής υπηρεσίας ¨Συντήρηση-βελτίωση του 

δικτύου οριζόντιας οδικής σήμανσης – διαβάσεων και 

προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών¨ για το έτος 2012, αναμόρφωση 

του πρ/σμού, εγγραφή του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 

έτους 2012 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 51.000,00 

€. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση συνέχισης της παροχής υπηρεσίας ¨Υπηρεσίες οργάνωσης και 

διαχείρισης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου  

ΧΔΑ του Δήμου Σερρών¨, για το έτος 2012, αναμόρφωση του 

πρ/σμού, εγγραφή του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 

2012 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 120.000,00 €. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Παντ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση συνέχισης παροχής υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων έργου 

για την διαχείριση του ΧΥΤΑ Σερρών, αναμόρφωση του πρ/σμού, 

εγγραφή του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2012 και 

ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 32.000,00 €. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Παντ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση μελέτης του έργου: «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών 

του Δήμου μας έτους 2012», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του

 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 10.900,00 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση οδικής σήμανσης του Δήμου 

μας έτους 2012», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του και ψήφιση 

της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 10.900,00 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση μελέτης του έργου: «Επούλωση φθορών οδοστρωμάτων του 

Δήμου μας έτους 2012», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του και 

ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 11.000,00 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Τσιμεντοστρώσεις πλακοστρώσεις 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας έτους 2012¨, καθορισμός του 

τρόπου εκτέλεσής του και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης 

ποσού10.950,00 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων 

του Δήμου μας έτους 2012¨, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του και 

ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 10.900,00 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Εργασίες κατασκευής σιντριβανιού στον 

Άγιο Ιωάννη Σερρών¨, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του, 

αναμόρφωση του πρ/σμού, εγγραφή του έργου στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2012 και ψήφιση της απαιτούμενης 

πίστωσης ποσού 12.000,00 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Εργασίες ανακαίνισης – συντήρησης στο 

ανοικτό Δημοτικό θέατρο¨, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του, 

αναμόρφωση του πρ/σμού, εγγραφή του έργου στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2012 και ψήφιση της απαιτούμενης 

πίστωσης ποσού 10.000,00 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης  ¨Τεχνική 

υποστήριξη του Δήμου Σερρών¨, πρ/σμού 50.000,00 €, στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Μακεδονία-Θράκη¨ 2007-2013. 
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Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Παν. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων έτους 2012 

για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, στην εταιρεία ¨Αφοι Μανδέλα 

Ο.Ε.¨, συνολικής αξίας 494.485,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:  Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, 

για απόδοση μισθωμάτων σχολικών αγρών στις Σχολικές Επιτροπές. 

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σοφία 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, 

για την εκτέλεση του έργου: ¨Κατασκευή περίφραξης σε πρώην ΧΑΔΑ 

του Δήμου¨. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Παντ. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση διοργάνωσης τεχνικής συνάντησης των εταίρων του έργου 

¨Active Travel Network¨ (που χρηματοδοτείται από την Κοινοτική 

Πρωτοβουλία URBACT ΙΙ 2007-2013) στις Σέρρες από 2 έως 4 

Απριλίου 2012. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Παν. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:               Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών     

               Σχολικών βιβλίων 

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:  Έγκριση εξειδικευμένης οφειλής ποσού 50.869,65 € και απόδοση 

αυτής στο Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Σερρών. 

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:  Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την 

υπηρεσία Νεκροταφείων του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:   Έγκριση αλλαγής δικαιούχου στην πρόταση της πράξης 

¨Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού α) Δ.Κ. 

Μητρουσίου, β) Δ.Κ. Σκουτάρεως και σύνδεσής των με την Ε.Ε.Λ. του 

Δήμου Σερρών¨, συνολικού πρ/σμού 18.140.000,00 €. 
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Εισηγητής: O Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ. Αραμπατζής Θ. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:  Έγκριση απ’ ευθείας εκμίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου στους 

Επταμύλους. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:  Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για την ίδρυση της Ενορίας Αγ. Σπυρίδωνα 

στην περιοχή Σιγής – Ν. Κηφισιά. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 42/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 

σχετική με την: «Ανάκληση της αριθμ. 24/2012 απόφασης του ΝΠΔΔ 

περί έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» για το 

οικονομικό έτος 2012 και λήψη νέας απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 

περί «Έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» για το 

οικονομικό έτος 2012». 

Εισηγητής: O Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Δούκας Γ. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:    Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα εργασιών: «Εργασίες συντήρησης 

(βαφής) του Δημοτικού Μεγάρου», προϋπολογισμού 6.800,00 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 37ο:  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον Γιαβρούδη Παναγιώτη του 

Βασιλείου, πρώην Δημοτικού Υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 38ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Αμαξόπουλου 

Ηλία. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 39ο:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, 

Αντιδημάρχου Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας και της κ. 

Αρναούτογλου Φωτεινής Δημοτικής Συμβούλου. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ 40ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για 

τους μήνες Αύγουστο – Δεκέμβριο 2011 και Φεβρουάριο 2012. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 41ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 

Δήμου για το έτος 2011. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 42ο:   Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 43ο:   Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 44ο:  Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στην κ. 

Νικολούδη Σμαρώ του Δημητρίου στην Δ.Κ. Σκουτάρεως του Δήμου 

Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 45ο:  Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ- 

ΚΑΦΕ του κ. Ζλάτκου Χρήστου του Δημητρίου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 46ο:  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην πρόσκληση της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (κωδ. Πρόσκλησης 

07.08.09.69.02.03.09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ) με τίτλο ¨Ανάπτυξη δομών και 

υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και 

για την καταπολέμηση της βίας – δημιουργία Κέντρων 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό 

επίπεδο¨ και υποβολής σχετικής πρότασης. 

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Στ. 

 

 

7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι λίγη ησυχία για να ξεκινήσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο 

σήμερα.  
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Θα ξεκινήσουμε με μια ανακοίνωση με θέμα: Πρόσκληση στο Διεθνές Σεμινάριο 

Κεφαλαιοποίησης και Διάδοσης των Αποτελεσμάτων του Κοινοτικού Σχεδίου Φιλοξενία, 

Ιδιωτική πρωτοβουλία απασχόλησης και επιχειρηματικότητας Σιντικής Ηράκλειας, 

επικεφαλής εταίρος του Κοινοτικού Σχεδίου Φιλοξενία, διοργανώνει το διήμερο Διεθνές 

Σεμινάριο Κεφαλαιοποίησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων των εταίρων του με αφορμή 

την ολοκλήρωση των δράσεών τους.  Το σεμινάριο θα γίνει στις 10 και 11 Μαρτίου 2012 στο 

ξενοδοχείο Ερωδιός στο Λιθότοπο του Δήμου Ηράκλειας.  

Το θέμα του σεμιναρίου είναι: Υποδοχή νέων πληθυσμών σε αγροτικό χώρο.  

Έχουν κληθεί να συμμετάσχουν εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης, βουλευτές, εκπρόσωποι αρμόδιων υπουργείων και της αρμόδιας Γαλλικής 

Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος MED, ωφελούμενοι του σχεδίου Φιλοξενία στην 

Ελλάδα, την Ιταλία, την Σλοβενία, την Μάλτα και την Κύπρο, αλλοδαποί ειδικοί από την 

Γαλλία, την Φιλανδία και την Πορτογαλία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το κοινό.  

Όσοι από εσάς, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θέλετε, υπάρχει ένα τηλέφωνο για 

πληροφορίες και συμμετοχή σε αυτό το διεθνές σεμινάριο. Στην διάθεσή σας, όχι μόνο το 

τώρα, εάν θέλετε με παίρνετε τηλέφωνο αύριο το πρωί ή στην γραμματεία. Στον Ερωδιό, 

στον Λιθότοπο.  

Μια δεύτερη ανακοίνωση από τον κ. Κοτρώνη. «Δημοτική κίνηση Διάβαση των 

Πεζών» προσκαλεί στην ημερίδα που διοργανώνει με θέματα: Στρατόπεδα στους Δήμους, 

αρχιτεκτονική και ιστορική φυσιογνωμία τους. Θα μιλήσουν οι Μιλτιάδης Γκλάπας, πρώην 

Δήμαρχος Πρέβεζας, Δημήτρης Ζυγομαλάς αρχιτέκτονας μηχανικός στο Υπουργείο 

Πολιτισμού. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 19 Μαρτίου και ώρα 18:30΄  στην 

αίθουσα της ΠΕΔ Επιμελητήριο Σερρών 3ος όροφος.  

 

Θέμα 1ο : 

Εκτός ημερήσιας διάταξης 

Έγκριση μελέτης έργου «Επισκευή  

συντήρηση του 1ου Γυμνασίου Σερρών».  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Περνάμε σε ένα εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, το οποίο είναι: Έγκριση μελέτης του έργου: 

Επισκευή-συντήρηση του 1ου Γυμνασίου Σερρών.  

Θα παρακαλούσα τον κ. Μυστακίδη να ενημερώσει το σώμα. 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Καλησπέρα σας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα 

αυτό  προ ημερησίας αφορά την συντήρηση του 1ου Γυμνασίου, δηλαδή ένα έργο το οποίο 

έχει βγει στον αέρα αλλά υπήρξε ένα λάθος στους όρους της σύμβασης, διαπιστώθηκε και 

διορθώθηκε το λάθος αυτό με την παρέμβαση στην μελέτη και αφορούσε αυτό το λάθος τα 

κουφώματα τα οποία δεν πληρούσαν τους όρους του ΚΕΝΑΚ. Δηλαδή στην νέα μελέτη 
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μπήκαν κουφώματα με θερμοδιακοπή, με διπλούς υαλοπίνακες ασφαλείας και έτσι ..να το 

βγάλουμε το έργο για να προλάβουμε και την νέα σεζόν, δηλαδή να δημοπρατηθεί, να 

εκτελεστεί το έργο, έτσι ώστε όταν ανοίξουν τα σχολεία να είναι έτοιμο.  

 Ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο κίνδυνος που υπάρχει, γι΄ αυτό ήρθε και εκτός ημερήσιας για να μην απενταχθεί το έργο 

πρόκειται για έργο 430.000 ευρώ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για να μην υπάρχει το 

μηδαμινό ρίσκο να απενταχθεί το κεφάλαιο αυτό και γι΄ αυτό έρχεται και προ ημερησίας, 

πάντα ..φυσικά και με την σύμφωνη γνώμη του σώματος. Έτσι.  

 Ομόφωνα νομίζω ότι ψηφίζεται το συγκεκριμένο θέμα.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 134/2012) 

πρακτ. 1-7-2012 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Μπαίνουμε κατευθείαν στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτάκι γιατί μια ερώτηση έχω να κάνω. Έχει βγει στην αέρα τελευταία 

για ένα φορτηγάκι των ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ και οι απαντήσεις που άκουσα δεν ήταν πειστικές. Εάν 

θέλει κάποιος να δώσει μια απάντηση εάν πράγματι αυτό το φορτηγάκι έχει παρθεί με τα 

χρήματα των παιδιών και χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. Νομίζω ότι δεν θέλω να το 

χαρακτηρίσω, αλλά δεν δικαιολογείται να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς την στιγμή 

που αγοράστηκε με τα χρήματα των παιδιών, εκτός εάν δεν είναι έτσι. Εάν είναι έτσι πρέπει 

χωρίς καμία δικαιολογία να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τα παιδιά, παρόλο 

που έχουν και πρόβλημα. Δεν έτσι όπως τα είπαν κάποιοι ότι όταν θέλουν το χρησιμοποιούν 

και όταν δεν το χρειάζονται τότε μόνο χρησιμοποιείται για άλλους λόγους. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Λοιπόν, δεν είναι φορτηγάκι, είναι αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο αυτό χρησιμοποιείται από τα 

παιδιά. Τελευταία χρησιμοποιήθηκε και από τον τομέα της Κοινωνικής Μέριμνας. Όπως 

γνωρίζετε το τομέας της Κοινωνικής  Μέριμνας απευθύνεται πλέον σε όλο τον Νομό. Δεν 

ήταν όπως πριν τον Καλλικράτη που απευθυνόταν μόνο στον Δήμο Σερρών. Αυτό τι 

σημαίνει; Ότι πρέπει να πάνε οι υπάλληλοι και κυρίως οι κοινωνικοί λειτουργοί που 

παίρνουμε με δίμηνα σε διάφορα χωριά του νομού για να πιστοποιήσουν, να δουν, να 

πιστοποιήσουν ότι κάποια άτομα είναι άπορα και χρήζουν οικονομικών βοηθημάτων. Γι΄ 

αυτό τον λόγο το χρησιμοποίησαν και από την Κοινωνική Μέριμνα.  
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 Παρουσιάστηκε, πράγματι, κάποιο πρόβλημα τελευταία, όμως το πρόβλημα αυτό 

διευθετήθηκε, προχθές βρεθήκαμε και με τους γονείς των παιδιών. Πρέπει να πούμε ότι και 

το αυτοκίνητο, ένα άλλο αυτοκίνητο που υπήρχε παλαιό χάλασε, χρειαζόταν ένα 

ανταλλακτικό, πήραν το ανταλλακτικό, το βάλανε, ξανά έσπασε αυτό το ανταλλακτικό, 

περιμένουμε ένα καινούργιο και πρέπει να πούμε επίσης ότι για τον σκοπό αυτό έχουμε 

εξασφαλίσει 65.000 ευρώ από τον ΟΠΑΠ για να αγοράσουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο.  

 Σε λίγο θα γίνει ο διαγωνισμός για να πάρουμε το καινούργιο αυτοκίνητο και δεν θα 

υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μέχρι να πάρουμε το καινούργιο αυτοκίνητο είπαμε το 

αυτοκίνητο αυτό να το χρησιμοποιούν και τα παιδιά και η Κοινωνική Μέριμνα και εάν 

κάποιες στιγμές, κάποιες φορές υπάρχει, χρειάζεται να πάει η Κοινωνική Μέριμνα σε 

μακρινά χωριά και δεν μπορούν τα παιδιά να μετακινηθούν, θα διαθέσουμε και το αυτοκίνητο 

του πρώην Δημάρχου του Καπετάν Μητρούση που το έχει η Δημοτική Αστυνομία και θα 

διαθέτουμε και αυτό το αυτοκίνητο για να εξυπηρετεί τα παιδιά.  

Εγώ ζήτησα από τους γονείς για το πρόβλημα αυτό που δημιουργήθηκε για κάποιο 

μικρό χρονικό διάστημα και συγνώμη, τους εξήγησα πως έχει ακριβώς το θέμα, διότι πρέπει 

να ανταποκριθούμε και σε αυτούς τους συνανθρώπους μας για να τους δώσουμε και μερικά 

βοηθήματα, έδειξαν κατανόηση και θα λυθεί έτσι το θέμα μέχρι να πάρουμε το καινούργιο 

αυτοκίνητο με τα χρήματα που έχουμε εξασφαλίσει από τον ΟΠΑΠ. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Και για ποιο λόγο..Εξηγήστε μου σας παρακαλώ. Από πού πληρώνονται οι υπάλληλοι της 

Κοινωνικής Μέριμνας; Εάν πληρώνονται από το κράτος καλώς έχει. Εάν πληρώνονται από 

τον Δήμο Σερρών ... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Απαντήστε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Να απαντήσω ότι βάσει του Καλλικράτη και μέχρι το τέλος του ΄12 είμαστε υποχρεωμένοι να 

καλύπτουμε όλο τον Νομό μέχρις ότου δημιουργηθούν και στο όμορους Δήμους κοινωνικές 

υπηρεσίες.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Από πού προέρχονται τα λεφτά … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Η μισθοδοσία τους υποθέτω ότι ακολούθησε τους υπαλλήλους ερχόμενους στον Δήμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Όχι. Η μισθοδοσία τους, τους ακολούθησε από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και ..στον 

Δήμο Σερρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

Με την μεταφορά των υπαλλήλων αυτών από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, από την πρώην 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Σερρών αυτοί οι υπάλληλοι μετέφεραν φυσικά και τους μισθούς 

τους, τους οποίους πλήρωνε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τώρα όμως 

ενσωματώθηκαν οι μισθοί τους στους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους και πληρώνονται 

φυσιολογικά, έρχονται τα χρήματα από το κράτος και γι΄ αυτούς τους ανθρώπους μέσα στην 

..που παίρνει ο Δήμος Σερρών μέχρι σήμερα. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ωραία. Υπάρχει μια επερώτηση από την παράταξη του κ. Φωτιάδη αλλά για το επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Και εμείς έχουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εντάξει μετά κύριε.., δεν υπάρχει λόγος.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Θέλετε να την ανακοινώσετε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Όχι, όχι, την άλλη φορά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Βεβαίως. Και η επερώτηση και η απάντηση.  

 Θέμα πρώτο.  

 

Θέμα 1ο : 

Έγκριση μελέτης του έργου: Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας 

 προϋπολογισμού 295.000,υπ΄ αριθμόν  ευρώ με ΦΠΑ. Τροποποίηση  

του Τεχνικού Προγράμματος έτους  2012, αναμόρφωση του προϋπολογισμού 

του Δήμου οικονομικού έτους 2012, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής  

του και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Έργων ο κ. Μυστακίδης. Κύριε Μυστακίδη. 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Το έργο αυτό αφορά τμήμα της οδού Μεραρχίας από το Δημαρχείο μέχρι το Πρόνοιας. 

Υπάρχει πρόβλεψη και για περαιτέρω πεζοδρόμηση προς τα κάτω. Ο προϋπολογισμός είναι 

295.000 και σήμερα εισηγούμαστε την αναμόρφωση του τεχνικού προγράμματος και .. του 
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΄12 και την εγγραφή του παραπάνω έργου και παρακαλούμε για την λήψη απόφασης της 

έγκρισης αυτής της μελέτης και της ψήφισης της απαιτούμενης πίστωσης των 295.000 ευρώ.  

 Εάν θέλετε περισσότερα στοιχεία για το τεχνικό μέρος της μελέτης μπορώ να τα 

αναφέρω πολύ γρήγορα. Δηλαδή αφορά την διαπλάτυνση των πεζοδρομίων εκατέρωθεν του 

άξονα, την δημιουργία ενός ποδηλατόδρομου πλάτους 2 μέτρων από την δυτική πλευρά, 

δηλαδή κατεβαίνοντας την Μεραρχίας αριστερά, την δημιουργία διαδρόμων τυφλών, ραμπών 

αναπήρων, φωτισμού και γενικώς το υπάρχον πεζοδρόμιο δεν θα καταστραφεί, δεν θα 

αναμοχλευτεί το έδαφος, απλώς θα συνεχίσουμε από εκεί και πέρα.  

 Το τρόπος εκτέλεσης είναι με δημοπρασία.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Μια ερώτηση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Ορίστε.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Θα υπάρχει κυκλοφορία τουλάχιστον μαζικής μεταφοράς. Δηλαδή λεωφορεία και ταξί.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Έχει μεριμνήσει για την κυκλοφοριακή αυτή… 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Να πούμε ότι το πλάτος του δρόμου που παραμένει για την κυκλοφορία είναι τέσσερα μέτρα 

και είναι σύμφωνη, η κυκλοφορία θα ρυθμιστεί σύμφωνα με την μελέτη του κ. 

Παρασκευόπουλου.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Τα πυροσβεστικά οχήματα … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο κ. Γκότσης.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ: 

Το οδόστρωμα των τεσσάρων μέτρων θα παραμείνει άσφαλτος ή θα γίνε με κυβόλιθους και 

τα λοιπά;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Θα γίνει με κυβόλιθους. Έχω εδώ την μελέτη, εάν σας ενδιαφέρει μπορείτε να την δείτε.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ: 

Και μια άλλη ερώτηση. Είναι η μελέτη η παλιά αυτή του Μετλάνγκα;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Όχι, είναι καινούργια μελέτη κ. Γκότση, ..μηχανικός μας.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ: 
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Την αλλάξατε δηλαδή, γιατί υπήρχε μελέτη και υπήρχε πάνω στα πεζοδρόμια διάφορα 

καθιστικά, σιντριβάνια και τα λοιπά. Υπάρχουν… 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Όχι δεν υπάρχουν. Είναι μια καινούργια μελέτη. περιέχει διάφορους κυβόλιθους σε διάφορα 

χρώματα και σχήματα, διαβάσεις διαφορετικές από το… 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ: 

Κατά μήκος του πεζοδρομίου, επαναλαμβάνω, υπάρχουν καθιστικά ή είναι μόνο πεζόδρομος 

όπως είναι τώρα δηλαδή;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Κύριε Πρόεδρε γιατί δεν έχουμε την μελέτη και να ρωτάμε, προφορικά … 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Η μελέτη είναι ένα σχέδιο των … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Έπρεπε να το έχουμε να βλέπουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κοιτάξτε κύριε Κοτρώνη, η μελέτη από κάθε θέμα Δημοτικού Συμβουλίου είναι στην 

διάθεσή σας. Δεν είναι δυνατόν να εκτυπώνονται χάρτες και να σας δίνονται στον καθένα 

ξεχωριστά. Βεβαίως υπάρχει. Βεβαίως υπάρχει. Εάν πάτε στις υπηρεσίες του Δήμου θα σας 

δοθούν τα πάντα. Θα ανοίξουν μπροστά σας όλα και θα δείτε την κάθε λεπτομέρεια.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Τόσο μεγάλη είναι αυτή η μελέτη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Το σχέδιο της μελέτης είναι αυτό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Θέλω να ρωτήσω… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Παρακαλώ ο όγκος της είναι αυτός.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Επειδή δεν μπορώ να καταλάβω, βλέπω στο ..τώρα τελευταία, υπάρχει μια διαμάχη με εσάς 

και την κυρία ..και δεν μπορώ να καταλάβω, εσείς πιστεύετε ότι ο Κανονισμός Λειτουργίας ο 

αρχικός, όπως είπε ο κ. Γκότσης, ισχύει; Γιατί εγώ βλέπω πράγματι, διαβάζω στο άρθρο 52 

του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που λέει στην παράγραφο 3 ότι στις μελέτες, βάσει των 

οποίων εκδίδονται οι σχετικές κανονιστικές αποφάσεις θα περιλαμβάνεται και το Κανονισμός 

Λειτουργίας του πεζόδρομου. Εσείς διαφωνείτε με αυτό το τέτοιο; Έχετε καινούργιο 

Κανονισμό ή θεωρείται ένας Κανονισμός ενιαίος για όλους τους πεζόδρομους θα ισχύει; Το 

έχετε καταλήξει αυτό για να το ψάξουμε και εμείς;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 
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Ο Κανονισμός τροποποιήθηκε κάποιες χρονιές, το 2002 μια φορά, το 2005, .. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Στο άρθρο 52 του Κώδικα λέει στο τέλος: Στις μελέτες. Βάσει, την μελέτη δηλαδή αυτή, 

βάσει των οποίων εκδίδονται οι σχετικές αποφάσεις που θα μπουν αργότερα θα 

περιλαμβάνεται και ο Κανονισμός Λειτουργίας του Πεζόδρομου. Υπάρχει τέτοιος 

Κανονισμός;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Έχουν προβλεφθεί τα πάντα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Χρειάζεται Κανονισμός για κάθε μελέτη ή ένας … 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Ισχύει. Δεν μπορεί για κάθε μελέτη να γίνεται και ένας Κανονισμός.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Η άποψή σας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας για όλους τους πεζόδρομους.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Η άποψή μας είναι ότι κάθε τροποποίηση που γίνεται, γίνεται μετά από κανονιστική διάταξη, 

η οποία δεν καταργεί τις προηγούμενες. Δηλαδή η 721 δεν καταργεί τις κανονιστικές που 

έγιναν το 2002, το 2005.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Για να συνεχίσω αυτό που ρώτησε ο κ. Κοτρώνης, επειδή με προβλημάτισε και εμένα το θέμα 

αυτό, κανονικά το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξα και θέλω εσείς να μας το διευκρινίσετε 

εάν είναι έτσι, εάν μπορείτε να πάρετε πληρέστερη απάντηση από την Περιφέρεια ή από 

οπουδήποτε αλλού, κανονικά νομίζω ότι θα πρέπει για κάθε φορά που λαμβάνεται απόφαση 

για κάποιο συγκεκριμένο δρόμο που θα γίνεται πεζόδρομος, θα πρέπει η απόφαση αυτή να 

συνοδεύεται και από Κανονισμό Λειτουργίας του συγκεκριμένου πεζόδρομου. Δεν μπορούμε 

δηλαδή να έχουμε έναν ενιαίο Κανονισμό Λειτουργίας όλων των πεζόδρομων γιατί ο κάθε 

ένας έχει ιδιαιτερότητες. Διαφορετική είναι η περίπτωση της Μεραρχίας, διαφορετική είναι η 

περίπτωση, ξέρω εγώ, οτιδήποτε άλλο πεζόδρομου που έχουμε στην πόλη μας. 

 Θα έπρεπε λοιπόν και εφόσον δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, αυτό εσείς θα μας το 

πείτε, εφόσον δεν υπάρχει αυτό το πράγμα έστω και τώρα να το διορθώσουμε και για τον 

κάθε πεζόδρομο να έχουμε τον προβλεπόμενο Κανονισμό Λειτουργίας του.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Στον Κανονισμό που είδα εγώ και του 2002 και του 205 και τον 721 αναφέρει κάποιες … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κύριε Δασκαλόπουλε μπορείτε να πλησιάσετε λίγο στο μικρόφωνο; 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Αναφέρομαι σε κάθε πεζόδρομο ξεχωριστά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Έχουν προβλεφθεί τα πάντα. Θα σας τα πει τώρα και ο κ. Δασκαλόπουλος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Καθίστε εκεί που έχει το μικρόφωνο.  

Κος ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

Υπάρχει ο Γενικός Κανονισμός λειτουργίας των πεζοδρόμων. Δεν έχουμε γι΄ αυτό κάτι 

ειδικό. Επίσης θέλω να σημειώσω ότι ο πεζόδρομος της οδού Μεραρχίας είναι 

χαρακτηρισμένος από το Γενικό Πολεοδομικό σαν πεζόδρομος και δεν είναι με καμία 

κανονιστική απόφαση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

Από την τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου που έγινε το ΄98.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Κύριε Δασκαλόπουλε εγώ έχω πει κάτι και δεν κατάλαβαν τι ρώτησα. Έχω πει εγώ, εάν έχετε 

κάνει με τον κύριο.., εάν έχετε κάνει τον κυκλοφοριακό σχεδιασμό. Τον έχετε κάνει; Τα έχετε 

λάβει όλα υπόψη τι θα συμβεί μετά εάν γίνουν τα πράγματα; Αυτό έχω πει προηγουμένως και 

δεν το καταλάβαιναν. Τους του έχω πει. Θέλω να μου απαντήσετε σας παρακαλώ.  

Κος ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

Ισχύει η κυκλοφοριακή μελέτη η οποία έγινε τελευταία.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

Όχι. Ειδικότερα όχι για την Μεραρχίας.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Σε παρακαλώ πάρα πολύ θέλω να μου εξηγήσεις. Άρα δεν έχει … 

Κος ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

Το θέμα του Κανονισμού λειτουργίας … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Μην αρχίζετε διάλογο όμως.  

Κος ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

Μπορεί να έρθει στο …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Απαντήσεις.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Δεν απάντησε. Πρέπει να γίνει προηγουμένως κυκλοφοριακός σχεδιασμός και μετά να 

προχωρήσει η πεζοδρόμηση. Αυτό λέω εγώ αλλά δεν το καταλάβατε. Δεν υπάρχει. Ορίστε.  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Αυτή την στιγμή εγκρίνουμε την μελέτη και μπορεί ακόμα και αυτό που λέτε να προηγηθεί. 

Εμείς εγκρίνουμε την μελέτη. Το κατασκευαστικό μέρος εγκρίνουμε. 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Κύριε Αντιδήμαρχε …προτού να ξεκινήσει η μελέτη έπρεπε να γίνει αυτό και μετά να γίνει η 

πεζοδρόμηση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Το δεδομένο είναι ότι είναι δρόμος ήπιας κυκλοφορίας. Αλλά σας λέω ότι ακόμα και κάποια 

τροποποίηση να χρειαστεί στον κυκλοφοριακό σχεδιασμό, μπορεί να προηγηθεί της μελέτης. 

Ακόμα και της δημοπράτησης. 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Δεν σας κατηγορώ, κύριε Αντιδήμαρχε, απλώς εάν έχει προηγηθεί αυτή η μελέτη. Δεν σας 

κατηγορώ εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Όχι μονολεκτικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Η κυκλοφοριακή μελέτη υπάρχει. Ο Κανονισμός λειτουργίας του συγκεκριμένου πεζοδρόμου 

μπορεί να έρθει στην συνέχεια εάν αποφασίσετε να κάνετε αυτό το έργο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Τώρα συνεννοηθήκαμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Τώρα διαφωνεί με σας. Λέει ότι πρέπει να υπάρχει για κάθε ξεχωριστός κανονισμός. Γι΄ αυτό 

λέω θα αποφασίσουμε τελικά τι ισχύει;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Αυτό είπα κ. Κοτρώνη αλλά δεν καταλάβατε. Πρέπει να προηγηθεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Απαντήσατε στον κ. Αναστασιάδη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Όχι δεν απάντησα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κύριε Δασκαλόπουλε μπορείτε να δώσετε μια απάντηση;  

Κος ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

Δεν μπορώ να δώσω τώρα… 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Δεν μπορεί να δώσει τώρα απάντηση. Δεν μπορεί να δώσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κατ΄ ιδίαν, κύριε Αναστασιάδη, θα πάμε στο γραφείο του κ. Δασκαλόπουλου να πάρετε 

εξειδικευμένες απαντήσεις.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 
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 Κύριε Πρόεδρε εγώ δεν …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Λοιπόν, ο κ. Γκότσης.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ: 

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δασκαλόπουλε, εγώ θέλω να πω το εξής: Όταν επί ..είχε σχεδιαστεί ο 

πεζόδρομος της Μεραρχίας, υπήρχε ένας κυκλοφοριακός σχεδιασμός, τι άλλαξε από τότε και 

τώρα λέτε ότι δεν υπάρχει και τα λοιπά; Πώς θα γινόταν τότε; Και ήρθε ο κ. Μωυσιάδης, ο 

οποίος γύρω στο 1 εκατομμύριο που είχε βγάλει χρηματοδότηση ο κ. .., το άλλαξε το έργο, 

έκανε τα πεζοδρόμια όπως τα βλέπετε, έκανε το μπετό που έριξε στην Μεραρχίας και έκανε 

και κάτι άλλο.  

 Όμως εάν .. θα συνέχιζε να κάνει αυτόν τον πεζόδρομο που υπήρχε η μελέτη του κ. 

Παρασκευόπουλου. Τι άλλαξε από τότε και τώρα λέτε ότι δεν ξέρουμε, δεν υπάρχει και τα 

λοιπά; Εάν ισχύουν εκείνα τότε θα πρέπει, εάν ίσχυαν εκεί τότε θα πρέπει να ισχύουν και 

τώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

Απλά δεν το περίμενα να γίνει τέτοια συζήτηση και δεν έχω φέρει μαζί μου τις κανονιστικές 

αυτές του 2002, του 2005 και τον 721, όμως προχθές που τις διάβαζα σε μια από αυτές 

αναφέρεται η πεζοδρόμηση της Μεραρχίας. Είναι ένα άρθρο που ακολουθεί τις γενικές 

οδηγίες.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: 

Αύριο, εάν θέλετε, μπορώ να σας δώσω ένα αντίγραφο, όποιος ενδιαφέρεται, από αυτές τις 

διατάξεις που αναφέρει για την πεζοδρόμηση της Μεραρχίας. Δεν έχει αλλάξει όπως λέει ο κ. 

Γκότσης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ωραία. Τοποθέτηση επί του θέματος; Ποιοι θέλουν να τοποθετηθούν; Ο κ. Μηλίδης. Ποιος 

είναι από εσάς αυτός ο οποίος πρέπει να τοποθετηθεί; Ένας από την κάθε παράταξη και εάν 

δεν καλυφθεί, εάν δεν καλυφθεί, κύριοι συνάδελφοι, τότε να του δώσουμε τον λόγο, σας 

παρακαλώ πολύ. Για χάρη συντομίας.  

 Από την παράταξη του κ. Φωτιάδη ο κ. Γάτσιος. Άλλος κανείς; Τοποθέτηση μόνο. Ο 

κ. Κοτρώνης. Ο κ. Γκότσης. Και ο κύριος….Ωραία. κύριε Μηλίδη έχετε τον λόγο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

Κύριε Πρόεδρε δεν θα απασχολήσω το συμβούλιο για πολύ ώρα. Απλώς με αυτά που άκουσα 

και τις ερωτήσεις αλλά και από την απάντηση του κ. Αντιδημάρχου νομίζω ότι έπρεπε να 

είναι λίγο πιο προετοιμασμένο το θέμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν είμαστε κατά της 

πεζοδρόμησης, είμαστε υπέρ το κέντρο να ελευθερωθεί από αυτοκίνητα, θα πρέπει όμως 
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όποια μελέτη και εάν είναι και δεν ξέρω για ποιο λόγο τροποποιήθηκε αυτό, ειλικρινά δεν 

έγινε αντιληπτό στο συμβούλιό μας γιατί τροποποιήθηκε η προηγούμενη, αλλά όποια μελέτη 

και να γίνει θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, να ληφθεί πρόνοια, ώστε να υπάρχει τέτοιος 

κυκλοφοριακός σχεδιασμός που να μην υπάρξει μποτιλιάρισμα. Δηλαδή, να υπάρξει 

διέξοδος. 

 Κατά καιρούς και σε άλλα θέματα έχουμε αναφέρει εμείς και σαν πρόταση προς την 

δημοτική αρχή να ανοίξουν η .., να ανοίξουν κάποιοι άλλοι δρόμοι, ώστε να ελευθερωθεί το 

κέντρο.  Εφόσον λοιπόν αυτό αφενός μεν θα δώσει ομορφιά στην πόλη, θα δώσει ζωή στο 

κέντρο, θα δώσει ανάσα στα μαγαζιά, έτσι πιστεύουμε ότι θα δώσει ανάσα στα μαγαζιά, ναι, 

είμαστε υπέρ αλλά σίγουρα θα πρέπει να φέρετε κάποιες διευκρινήσεις, κύριε Αντιδήμαρχε, 

με αυτά που διαβάσατε και την κανονιστική 721 την ακούμε, την λέμε, καλά είναι να την 

έχουμε μπροστά μας.  

 Αυτό ήθελα να πω, να μην παρακωλύεται και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων αλλά 

ταυτόχρονα και η πόλη να αποκτήσει, σιγά –σιγά ταυτότητα. Αυτό που λέμε ότι η πόλη μας, 

λείπει στην πόλη μας η ταυτότητα, αυτό ζητούμε και ψηφίζουμε την πρόταση για τους λόγους 

που είπαμε.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο κ. Γάτσιος. 

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, το συγκεκριμένο έργο αποτελεί πιστεύω και θα 

αποτελούσε για κάθε παράταξη κεντρική πολιτική επιλογή, γιατί είναι στο κέντρο της πόλης ο 

συγκεκριμένος δρόμος και διευθύνει και διευκρινίζει και οργανώνει στο σύνολό της όλη την 

πόλη.  

Το θέμα έτσι όπως ήρθε και δυστυχώς ήρθε πάρα πολύ πρόχειρο, εμείς θα 

περιμέναμε,  καταρχάς, αυτό το θέμα να είναι στο τεχνικό πρόγραμμα εξαρχής τοποθετημένο 

από την αρχική του ψήφιση, τέλος πάντων όμως, έστω και τώρα έτσι όπως ήρθε νομίζουμε 

ότι δεν είναι έτοιμο το σώμα να πάρει την κατάλληλη απόφαση γιατί; Γιατί πρώτον δεν 

ξέρουμε εάν είναι σχετική η μελέτη αυτή με το σύνολο των πεζοδρομήσεων όλη της πόλης. 

Δεύτερον με το κυκλοφοριακό. Θα πρέπει το σώμα, πιστεύουμε να έχει πλήρη γνώση για το 

τι πρόκειται να συμβεί στην συγκεκριμένη περίπτωση, πάντοτε όμως σε σχέση και με τις 

υπόλοιπες πεζοδρομήσεις αλλά και με το κυκλοφοριακό πρόγραμμα. 

Δεν καταλάβαμε, εγώ τουλάχιστον δεν κατάλαβα και μέχρι που ακριβώς θα φτάσει 

αυτό. Δεν κατάλαβα εάν τα χρήματα φτάνουν … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Γιατί προχθές σε μια κουβέντα που είχαμε μου είχατε πει ότι θα ..Νομαρχία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Το σχέδιο είναι μέχρι την Νομαρχία … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ωραία. Την Παρασκευή ήδη έχουμε ζητήσει μια ενημέρωση σχετικά με όλα αυτά τα 

ζητήματα, πιστεύω ότι θα διευκρινίσουμε κιόλας, αυτά όμως τα θέματα θα πρέπει να 

έρχονται, βεβαίως όλοι είμαστε σύμφωνοι στην βάση ότι πρέπει να γίνει η ανάπλαση αυτή 

αλλά πρέπει να πάνε σε έναν γενικό συνολικό σχεδιασμό. 

 Επίσης θέλω να ρωτήσω, από ποιον κωδικό φεύγουν τώρα, μάλλον ..εντάξει. 

Οπωσδήποτε χρειάζεται και ο Κανονισμός Λειτουργίας. Το λέει ο νόμος. Δεν μπορεί να είναι, 

οπότε σε μια επόμενη φάση θα πρέπει να το βάλουμε και αυτό μέσα για να μπορέσει να 

συμπεριληφθεί.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Επόμενος είναι ο κ. Αναστασιάδης. Παρακαλώ κύριε Αναστασιάδη. Συγνώμη κ. 

Αναστασιάδη, ο κ. Κοτρώνης προηγείται.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

Θέλω να τονίσω ότι το σημερινό θέμα είναι αποτέλεσμα των αλλαγών που υφίστανται κάθε 

φορά τέτοια έργα που έπρεπε να είναι μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, είναι κάτι που 

συμφωνούν όλες οι παρατάξεις και εδώ πληρώνουμε την αλλαγή που έκανε ο κ. Μωυσιάδης 

που πήρε έτοιμο έργο και το άλλαξε. Εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε 

κάτι διαφορετικό.  

 Επίσης, επειδή βλέπω ότι υπάρχουν διαφωνίες, υπάρχουν διαφοροποιημένες απόψεις, 

καλό θα είναι, κύριε Αντιδήμαρχε, δεν είναι θέμα δικαίωσης κάποιου ή όχι, να έχετε μια 

άποψη σίγουρη από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση τι ακριβώς ισχύει όσον αφορά το θέμα του 

Κανονισμού, να συμφωνήσουμε όλοι μαζί όμορφα και ωραία και να ξέρουμε ότι σε κάθε 

μελέτη από εδώ και πέρα θα υπάρχει ή θα υφίσταται ο Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας, που 

έχει ψηφιστεί από παλαιά.  

 Εδώ επίσης θέλω να τονίσω, πράγματι στην διάθεσή μας είναι όλα όπως λέτε αλλά 

γιατί να κάνουμε τώρα άσκοπα δέκα λεπτά να πάρει ο ένας και ο άλλος, εδώ στο θέμα, 

δηλαδή …έγκριση μελέτης έργου πεζοδρόμησης τμήματος οδού Μεραρχίας μέχρι το .. Και 

ρωτάμε τώρα μέχρι ποιο τμήμα και εσύ μου είπες και εγώ σου είπα και εγώ ξέρω; Τι θα πει 

τμήμα; Η Μεραρχία φτάνει μέχρι τον σταθμό. Βάλτε ότι μέχρι την Θεσσαλονίκης, μέχρι… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Είναι πολύ χαρακτηριστικά τα σημεία… 

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

Μα δεν το γράφει εδώ. Λέει ότι τμήμα της οδού Μεραρχίας λέει το θέμα. Γιατί να μην λέμε 

… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Για να διευκολύνω το σώμα, … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

 Η μελέτη τα λέει όλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Για να διευκολύνω το σώμα, επί απορίας σε τέτοια θέματα θα παρακαλούσα έναν από κάθε 

παράταξη που θα είναι αγορητής ή εισηγητής του θέματος, να έρχεται στις τεχνικές υπηρεσίες  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Γιατί να υφίσταται ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, τώρα; Δεν υφίσταται ερώτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Για να μην υπάρχουν ερωτήσεις. Για να τρέχει το Δημοτικό Συμβούλιο με τα θέματά του 

γρήγορα πρέπει να επισκέπτεσαι και τις τεχνικές υπηρεσίες.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Νομίζω ότι θα βοηθήσετε πάρα πολύ την λειτουργία του σώματος και τα Δημοτικά μας 

Συμβούλια θα τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εγώ το ζητώ αυτό για να διευκολύνω το σώμα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Παρακαλώ κύριε Αντιδήμαρχε. Κύριε Αντιδήμαρχε. Ο κ. Αναστασιάδης.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Εγώ έχω την γνώμη ότι θα πρέπει προτού να γίνουν αυτές οι αναπλάσεις, θα πρέπει να 

προηγηθεί σχεδιασμός κυκλοφοριακός για να μπορέσουμε να μην έχουμε πρόβλημα 

αργότερα, διότι κλείνοντας η Μεραρχίας δημιουργείται πρόβλημα. Αυτό θέλω να 

παρακαλέσω. Έπρεπε να προηγηθεί η μελέτη αυτή. Κακώς δεν έγινε έτσι, διότι να κάνεις 140 

μέτρα πεζόδρομο μέσα στην πλατεία …Έπρεπε να γίνει ένα μακροχρόνιο σχέδιο να δούμε 

πώς θα γίνει σταδιακά. Καταλάβατε κύριε Αντιδήμαρχε; Αυτό έπρεπε να κάνετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο κ. Γκότσης.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Έχω δει την μελέτη που έκανε ο … Εκείνο ήταν άλλο πράγμα. Εσείς τώρα… ο διευθυντής 

είπε καινούργια μελέτη. …Αλλά έπρεπε να έχουμε σχέδιο… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κύριε Γκότση.  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ: 

.. Για την ιστορία εδώ και δεκαπέντε χρόνια έπρεπε το έργο αυτό να υλοποιηθεί. Η μια 

δημοτική αρχή όταν διαδέχεται την άλλη θα πρέπει τα έργα να τα προχωρά και όχι να τα 

σταματάει. Τότε ξεκίνησε επί …σας είχα πει ότι είχε βγάλει ένα εκατομμύριο, ήταν έτοιμος ο 

σχεδιασμός, ήρθε ο κ. Μωυσιάδης και το άλλαξε εντελώς.  

 Εγώ χαίρομαι που αυτή η δημοτική αρχή και το είχε στο προεκλογικό πρόγραμμα 

αλλά και έχει, ας το πω, την πολιτική βούληση να το υλοποιήσει.  

 Έχουν αλλάξει δεδομένα και τα δεδομένα τα οποία έχουν αλλάξει είναι προς το 

καλύτερο. Τότε λέγαμε ότι που θα πάνε τα αμάξια; Να γίνει ένας υπόγειος σταθμός 

αυτοκινήτων. Να ο υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων. Γίνεται.  

 Άρα λοιπόν έχουμε καλύτερα δεδομένα και καλύτερες παραμέτρους όσον αφορά το 

κυκλοφοριακό. Τότε ίσχυε το κυκλοφοριακό του Παρασκευόπουλου. Εγώ νομίζω ότι δεν θα 

πρέπει να εμμένουμε τόσο πολύ, διότι από την στιγμή που θα γινόταν πεζόδρομος χωρίς να 

υπάρχει το παρκινγκ με μια μελέτη του Παρασκευόπουλου και πάλι θα υλοποιούνταν το έργο, 

πόσω μάλλον τώρα που τα πράγματα άλλαξαν προς το καλύτερο;  

 Πιστεύω ότι ας μην μεμψιμοιρούμε, θα πρέπει το έργο αυτό να γίνει, διότι πλέον 

πρέπει να κοιτάξουμε και την ποιότητα ζωής των πολιτών. Θα πρέπει να δώσουμε 

προβάδισμα στους πολίτες, στους πεζούς και το αμάξι να φύγει από το κέντρο. Στην Αθήνα 

σε παρκινγκ το βάζουν και προχωρούν δυο χιλιόμετρα για να πάνε στην δουλειά τους. Εδώ 

εμείς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε εκατό μέτρα. Θα πρέπει αυτό να το δούμε όλοι μας και 

να δώσουμε μια ώθηση στην δημοτική αρχή να το υλοποιήσει.  

 Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

….Νομίζω ότι είναι σαφές ότι πρέπει και φαίνεται αυτό σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, 

όλοι εδώ έχουμε την ισχυρή βούληση ότι το κέντρο της πόλης πρέπει να αποδοθεί στους 

πεζούς. Αυτό πρέπει να γίνει και θα πρέπει, σαν παραίνεση το λέω αυτό προς την δημοτική 

αρχή, να συνεχίσετε και να γίνει η επέκταση του πεζόδρομου αυτού μέχρι και εδώ. Μέχρι 

ενός σημείο είδα ότι είναι η απόφαση η κανονιστική αλλά μπορεί αυτό να επεκταθεί και να 

πάει μέχρι Θεσσαλονίκης που είναι και το καλύτερο, ώστε να δημιουργηθεί εδώ μπροστά μια 

ουσιαστικά καινούργια πλατεία.  Ένα θέμα είναι αυτό.  

 Δεύτερον. Πολύ σωστά βάζετε στην μελέτη και προβλέπεται ποδηλατόδρομος. Πρέπει 

όμως να το σκεφτείτε σοβαρά και όλοι μας να προβληματιστούμε για να είναι 

αποτελεσματικό το δίκτυο ποδηλατοδρόμου στην πόλη μας πρέπει αυτός που είναι εδώ να 

έχει σύνδεση με άλλους ποδηλατόδρομους που πρέπει να φτιάξουμε στο κέντρο της πόλης. 

Και αυτό πρέπει να γίνει με έναν κεντρικό σχεδιασμό. Πιθανόν από την Ερμού να διέρχεται 

κάποιος άλλος και να τέμνονται κάθετα αυτοί μεταξύ τους ώστε να μπορεί να υπάρχει 

ουσιαστική εξυπηρέτηση. 

 Λέμε να φύγουν τα αυτοκίνητα από το κέντρο της πόλης και έτσι πρέπει να γίνει αλλά 

πρέπει  να δώσουμε και εναλλακτικές επιλογές.  
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 Το τρίτο που θα ήθελα να πω είναι ότι ο Κανονισμός πρέπει να γίνει, κύριε 

Αντιδήμαρχε, πρέπει να το δείτε και αυτό και πρέπει να κάνουμε Κανονισμό για κάθε 

πεζόδρομο χωριστά. Τουλάχιστον αυτή είναι η άποψή μου, αυτό είναι το συμπέρασμα 

..μελετών μας την διάταξη του νόμου. Πρέπει να γίνει γιατί ο κάθε πεζόδρομος έχει τις 

ιδιαιτερότητές του, αλλού είναι φαρδύτερος ο δρόμος, αλλού είναι στενότερος, αλλού 

διαφορετική η χρήση και τα λοιπά, πρέπει να γίνει Κανονισμός και να το δούμε για όλους 

τους πεζόδρομους της πόλης.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Και εγώ ευχαριστώ. Νομίζω ολοκληρώθηκε το θέμα. Ομόφωνα το συμβούλιο αποφασίζει ναι 

στην πεζοδρόμηση και ναι στην έγκριση της μελέτης.  

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: 81/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Το δεύτερο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

 

Θέμα 2ο : 

Αποδοχή και ψήφιση πιστώσεων για απαλλοτριώσεις  

του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ ποσού 557.970,89 ευρώ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εισηγητής είναι πάλι ο Αντιδήμαρχος ο κ. Μυστακίδης. Παρακαλώ κύριε Μυστακίδη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Το θέμα αυτό αφορά, επιτέλους, την εξόφληση των ποσών που χρωστάει ο Δήμος σε κάποια 

απαλλοτριωμένα κομμάτια οικοπέδων που προέκυψαν από πράξεις τακτοποίησης μέσα στην 

πόλη.  

 Είναι ένα πολύ σπουδαίο θέμα και ένα μόνο να σας πω ότι μέσα σε αυτά είναι το 

οικόπεδο στην οδό Ηροδότου και Σινώπης, που είναι ένα κτίριο που διακόπτει εκεί τον φαρδύ 

τον δρόμο …τυραννάει τον κόσμο τόσα χρόνια, μπορεί να καταλάβετε μόνο από αυτό την 

σπουδαιότητα αυτού του θέματος. Εισηγούμαι την θετική ψήφισή σας.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ερωτήσεις επί του θέματος συνάδελφοι; Ερώτηση κύριε; Ναι. Παρακαλώ κύριε Γάτσιο.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ: 
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Θέλω να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, εάν έχουμε και άλλες οφειλές τέτοιες πρώτον και 

δεύτερον, εάν από αυτές πληρώνουμε από τον ΘΗΣΕΑ. Δεν υπήρχαν εισφορά σε γη και σε 

χρήμα για να πληρωθούν οι άνθρωποι μέσα από αυτή την εισφορά; Και βεβαίως εάν 

υπάρχουν και άλλοι που τους οφείλουμε, με ποια διαδικασία κατανεμήθηκε το ποσό; Δηλαδή 

πήραν κάποιοι προτεραιότητα; Κάποια άλλοι; … 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Για το εάν υπήρχε εισφορά σε χρήμα δεν υπήρχε γιατί δεν υπήρξε πράξη εφαρμογής. Είναι 

στο αρχικό σχέδιο του ΄26, στο παλαιό το σχέδιο που είναι με άλλες διατάξεις. Αυτά είναι 

καθαρά, γίνεται ένας αναλογισμός μεταξύ των οικοπεδούχων και του Δήμου. Γίνεται 

αναλογισμός.  

Για το άλλο θέμα που λέτε, είναι ανάλογα με την σπουδαιότητα, νομίζω, με την 

σπουδαιότητα των διανοίξεων των οδών.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

 Βεβαίως, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία. Εξαντλείται το χρηματικό αυτό ποσό και μακάρι να 

έρθουν και άλλα από τον ΘΗΣΕΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κάποιος θέλει να τοποθετηθεί; Όχι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Κύριε Πρόεδρε είναι ευκαιρία γρήγορα να προχωρήσουμε γιατί είναι άμεσα συνυφασμένο με 

το προηγούμενο. Αυτά που λέγαμε δηλαδή το Νικομήδειας και τα λοιπά, να προχωρήσουμε 

όσο το δυνατόν γρηγορότερα να αλλάξει η πόλη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ομόφωνα ναι για το θέμα το δεύτερο. 

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: 82/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Πάμε στο τρίτο θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

 

Θέμα 3ο : 

Έγκριση αποδοχής πιστώσεων της 3ης και 4ης εντολής κατανομής  

ΣΑΤΑ/2011 ύψους 1.321.576,99 ευρώ. Ψήφιση και κατανομή  

πιστώσεων ύψους 1.268,664,36 ευρώ για την εξόφληση των  

οφειλών έργων παρελθόντων ετών. 
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο κ. Μυστακίδης εισηγητής του θέματος. Παρακαλώ κύριε Μυστακίδη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Κύριοι συνάδελφοι, εδώ έχουμε την κατανομή της 3ης και 4ης δόσης της ΣΑΤΑ του έτους ΄11. 

Όπως γνωρίζετε έχουν έρθει άλλες δυο δόσεις για το ΄11 ύψους 819.500 ευρώ. Σε εκείνη την 

βάσει ελπίζαμε ότι βάσει του Καλλικρατικού νόμου όταν ήμασταν υποχρεωμένοι με όλα τα 

χρήματα τα οποία, πρώτα να ξοφλήσουμε στον Δήμο τις οφειλές, τις παλαιές οφειλές και τις 

οφειλές οι οποίες επισύρουν ποινικές και αστικές ευθύνες και γι΄ αυτό και την 1η και 2η δόση 

την διαθέσαμε εξ ολοκλήρου, μάλλον πήραμε στην κατανομή 20-80, δηλαδή 20% αφήσαμε 

μόνο για έργα που θα γίνουν σε όλο τον Δήμο και 80% και περισσότερο θα έλεγα, το δώσαμε 

σε παλαιές οφειλές.  

 Όμως το διάστημα αυτό προέκυψαν πάρα πολλές καινούργιες οφειλές που δεν τις 

γνωρίζαμε, αυτό ..στον λογιστή και γι΄ αυτό αποφασίστηκε για την καλή λειτουργία του 

Δήμου και εφόσον ήμασταν υποχρεωμένοι βάσει του νόμου, να εξακολουθούμε να 

πληρώνουμε παλαιές οφειλές με την τάση να τις ξοφλήσουμε γι΄ αυτό και είπαμε ότι το ΄11 

θα προτιμήσουμε να κάνουμε υπομονή, να μην κάνουμε καινούργια έργα, αλλά να .. με την 

αγορά και να πληρώσουμε τις διαταγές πληρωμής, οι οποίες έρχονται βροχή και τις 

κατασχέσεις, οι οποίες και αυτές έρχονται σχεδόν υπό την ίδια μορφή στον Δήμο, γι΄ αυτό 

κατανείμαμε τα χρήματα αυτά πάλι με το ποσοστό 20% για έργα όλου του Δήμου και 80% σε 

όλες τις ενότητες σχεδόν σε παλαιές οφειλές.  

 Τα ποσοστά, έχουμε έναν πίνακα στην δεύτερη σελίδα όπου ανάλογα με τα ποσοστά 

ΣΑΤΑ που δικαιούται κάθε Δ.Ε. έχουμε βγαλμένα τα ποσά και είναι για την 1η και 2η 

κατανομή, έχουμε τι δικαιούνται με βάση την 3η και 4η κατανομή και πόσα στην 

πραγματικότητα έχουν διατεθεί από την 1η και 2η κατανομή στις αντίστοιχες Δημοτικές 

Ενότητες.  

 Για το 20% έχουμε κάποια έργα τα οποία στην αρχική εισήγηση υπήρχε ένα λάθος το 

οποίο το διορθώσαμε και νομίζω ότι έχετε ενημερωθεί. Γιατί έργα όλου του Δήμου 

…τέσσερα έργα. Επισκευή ..καταστάσεων στις Τοπικές Κοινότητες Μονοκκλησιά, Λευκώνα, 

Ορεινής Σκουτάρεως και Κωνσταντινάτο από 5.000. Εργασίες αποκατάστασης κολυμβητικής 

δεξαμενής κλειστού κολυμβητηρίου Σερρών. Περνάμε στην διαχείριση και συντήρηση χώρου 

πρασίνου του Δήμου με 243.000. Ανασχηματισμός λεκανών άρδευσης ..Δήμου Σερρών 

24.000.  

 Δηλαδή αυτό το έργο του πρασίνου που δόθηκε σε εργολάβο προτιμήσαμε να το 

βάλουμε στην ΣΑΤΑ για να είμαστε βέβαιοι ότι μπορούμε να το πληρώσουμε και είναι στο 

20% που είπαμε για όλο τον Δήμο.  
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 Στην συνέχεια στις υπόλοιπες Δ.Ε. τα έργα τα οποία υπάρχουν είναι όλα παλαιά έργα 

και παλαιές οφειλές, εκτός από την Κοινότητα Ορεινής και την Κοινότητα Βρουντούς, οι 

οποίες δεν είναι με χρέη και έχουμε κάποια καινούργια έργα.  

 Επίσης στην Δ.Ε. των Σερρών έχουμε αυτό το έργο, έχουμε μερικά έργα, διότι στις 

Σέρρες δεν ήταν άλλες οφειλές από ΣΑΤΑ και έχουμε κάποια έργα, εκτός από το πάρκινγκ το 

οποίο συνεχίζουμε, το υπόγειο και τις εργασίες στο γήπεδο του Πανσερραϊκού, στο νότιο 

πέταλο, έχουμε δυο καινούργια έργα, τρία μάλλον. Ένα έργο είναι: Ανακαίνιση –συντήρηση 

στο ανοικτό Δημοτικό Θέατρο εδώ στο Κεντρικό Πάρκο των Σερρών της τάξεως των 10.000. 

Ένα άλλο έργο είναι: Η κατασκευή σιντριβανιού στον Άγιο Ιωάννη. Καινούργιο έργο και 

αυτό 12.000 ευρώ και ένα τρίτο είναι ένα έργο που αφορά τις εγκαταστάσεις του 

Κυνοκομείου της τάξεων των 50.000 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Συνεχιζόμενο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Είναι συνεχιζόμενο αυτό το έργο.  

 Αυτό είναι το συμπέρασμα, ότι λίγα έργα στον Δήμο Σερρών, στην Δημοτική 

Κοινότητα Σερρών διότι δεν φαίνεται να έχουμε χρέη αυτή την στιγμή από ΣΑΤΑ και στην 

Κοινότητα Ορεινής και Βροντούς καινούργια έργα. Όλα τα άλλα είναι παλαιά έργα.  

 Και στο Μητρούση και ένα έργο στο Μητρούση είναι καινούργιο, το οποίο αφορά 

κάτι ..που είναι επικίνδυνοι να πέσουν και γι΄ αυτό ως κατεπείγον και αναγκαίο το βάλαμε και 

αυτό να γίνει ένα έργο της τάξεως τον 12.000 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ολοκληρώσατε κύριε Αντιδήμαρχε;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Ολοκλήρωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Βεβαίως. Θα σας τα διαβάσει. Νομίζω ότι τα έχετε και στο χέρι. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εδώ θα ήθελα να  ενημερώσω το σώμα υπάρχει ένα προσθετικό λάθος ακριβώς στην 

εξόφληση οφειλής του έργου, στα έργα Δημοτικής Ενότητας Μητρουσίου. Ενώ είναι το ποσό 

129.268,87 ευρώ, παρακαλώ να διορθωθεί και να γίνει 138.169,87 ευρώ το σύνολο για την 

Δημοτική Ενότητα Μητρουσίου. 129 είναι λάθος. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Έχει αλλάξει. Έχω ενημερώσει τους επικεφαλής των συνδυασμών. Όλο εκείνο που 

αναφέρεται, γραμματέα, στο  Δήμο Καπετάν Μητρούση, έχει αλλάξει. Θα σας τα διαβάσει ο 

Αντιδήμαρχος ένα προς ένα, απλώς ενημερώνω για το άθροισμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Το σωστό είναι 138.169,87 ευρώ. Παρακαλώ … 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κύριε Μυστακίδη εάν θέλετε διαβάστε τα έργα της Δημοτικής Ενότητας Μητρουσίου.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Έργα Δημοτικής Ενότητας Μητρουσίου.  

1. Εξόφληση οφειλής του έργου: Αποχέτευση Προβατά 5.425,18 ευρώ.  

2. Εξόφληση οφειλής .. του έργου: Επέκταση δημαρχιακού μεγάρου (β΄ φάση) 

Δημοτικής Ενότητας Μητρουσίου 36.558,50 ευρώ.  

3. Αντικατάσταση ..ηλεκτροφωτισμού στο γήπεδο Μητρουσίου 11.500 ευρώ.  

4. Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων στο Δ.Δ. Αναγέννησης. Στο παλαιό. 9.100 ευρώ.  

5. Ύδρευση Αναγέννησης 6.900 ευρώ.  

6. Επέκταση αρδευτικού δικτύου Αναγέννησης 6.900 ευρώ.  

7. Επέκταση αρδευτικού δικτύου Προβατά 6.900 ευρώ.  

8. Επέκταση αρδευτικού δικτύου Κάτω Μητρουσίου 6.900 ευρώ.  

9. Επέκταση αρδευτικού δικτύου Βαμβακιάς 6.900 ευρώ.  

10. Εξόφληση οφειλής του έργου: ύδρευση τοπικού διαμερίσματος Βαμβακιάς –Κάτω 

Μητρουσίου 6.900 ευρώ. 

11. Εξόφληση οφειλής του έργου: Ασφαλτοστρώσεις Δ.Τ. …6.900 ευρώ.  

12. Εκπόνηση και εφαρμογή μελέτης ..διασφάλιση ποιότητας ISO 7.283,69 ευρώ.  

13. Εξόφληση οφειλής του έργου: Κατασκευή γηπέδου μπάσκετ και βόλεϊ στο Δ.Δ. 

Αναγέννησης 4.301,50 ευρώ.  

14. Εξόφληση οφειλής του έργου: Ασφαλτοστρώσεις Δ.Δ. Μονοκκλησίας 6.900 ευρώ.  

Αυτά είναι τα έργα.  

Το σύνολο είναι: 138.169,77 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Αυτά τα οποία σας ..το μεσημέρι.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Σήμερα το μεσημέρι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ακριβώς, κ. Αναστασιάδη, επειδή οι υπηρεσιακοί παράγοντες ετοιμάζανε το λογιστήριο μαζί 

με τον διευθυντή της τεχνικής υπηρεσίας τον κ. Δασκαλόπουλο ετοιμάζανε μέχρι αργά το 

μεσημέρι και μάλιστα ήρθε και  επισκέφτηκε για να πάρει το θέμα και ο κ. Χρυσανθίδης, 

αλλά ετοιμάστηκε με … 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ερωτήσεις επί του θέματος αυτού; Ορίστε κύριοι συνάδελφοι. Ο 

κύριος Μηλίδης. Άλλος; Και ο κ. Γάτσιος και ο κ. Αναστασιάδης.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

Για να είμαι ειλικρινής λόγω φόρτου δουλειάς στο νοσοκομείο δεν μπόρεσα λόγω φόρτου 

δουλειά 15:30΄ η ώρα να πάρω το καινούργιο και θέλω να ρωτήσω, κύριε Αντιδήμαρχε, λέει 

ότι σύνολο 3ης και 4ης κατανομής ΣΑΤΑ, στο προηγούμενο που είχαμε, 2011 1.268.264. 

Μετά λέει πάλι σύνολο 3η και 4ης κατανομής ΣΑΤΑ με πληρωθέντα εντάλματα 1.393. Δεν 

μπόρεσα, ίσως να μην είναι και πολύ καλές οι οικονομικές μου γνώσεις αλλά δεν μπόρεσα να 

καταλάβω τι σημαίνει. Αναφέρεται στο ίδιο ακριβώς.  

Δεν ξέρω εάν στην καινούργια διορθωμένη με την επιφύλαξη αυτή εισήγηση είναι 

κάτι διαφορετικό.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Κύριε Μηλίδη το σύνολο αυτών που μοιράζουμε είναι 1.268.664,36 ενώ θα μπορούσαμε να 

είχαμε δώσει όλο το ποσό που είναι 120.000 παραπάνω. Αυτά τα ποσά δεν κατανεμήθηκαν 

και πάνε στο αποθεματικό.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Με ΣΑΤΑ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Το άθροισμα είναι 1.268. 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

..αλλά τα πληρωθέντα εντάλματα λέει. Αυτό … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κύριε Δασκαλόπουλε ελάτε.  

Κος ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ: 
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Εάν δείτε στην δεύτερη σελίδα στο ..που υπάρχει επάνω λέει ότι την 3η και 4η δόση ήρθε 

1.221. Εμείς όμως σαν σύνολο έχουμε πάρει ΣΑΤΑ το ΄11 2.141. Μοιράστηκαν με την 1η και 

2η κατανομή τα 745. Μπορούμε εδώ να κατανείμουμε σε έργα 1.395. Και γι΄ αυτό σας λέει 

από κάτω να εισηγηθεί το ..την αποδοχή του 1.321 και να μοιράσει το 1.367. Τώρα βέβαια θα 

προσθέσουμε και τα 6.900, μας φτάνουν τα λεφτά για να μοιράσουμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο κ. Γάτσιος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ: 

Κύριε Πρόεδρε ήθελα να κάνω χθες περισσότερες ερωτήσεις αλλά μετά τα σημερινά μερικές 

φεύγουν από την  μέση μιας και άλλαξαν. Στο 20%: Οργάνωση- διαχείριση και συντήρηση 

χώρων πρασίνου που είναι το μεγάλο έργο, γιατί δεν βάζουμε και τα 24 τα άλλα από κάτω να 

είναι όλα μαζί, να γίνει ένα έργο για να μην κάνουμε ανασχηματισμό ..και τα λοιπά; Είναι 

διαφορετικό έργο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Ναι, είναι διαφορετικό έργο. Νομίζω οι αρχηγοί είναι ενημερωμένοι. Είναι άλλο έργο αυτό.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ: 

Επειδή είναι όμοια, γι΄ αυτό λέω.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Είναι παρόμοιο και για την ουσία αυτού του έργου είναι ενημερωμένοι οι αρχηγοί.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ: 

Μάλιστα. Μια άλλη ερώτηση. Στην Δ.Ε. Λευκώνα λέει ότι αριθμός πληρωθέντων 

ενταλμάτων 592, 93, 49 του ΄11. Προμήθεια οικοδομικών υλικών 63.200 τόσα ευρώ. Εφόσον 

έχουν πληρωθεί αυτά τα εντάλματα εμείς γιατί κατανέμουμε από την ΣΑΤΑ; Μετά τι θα 

γίνουν αυτά τα χρήματα;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

 Αυτά τα χρήματα πληρώθηκαν, ήταν τιμολόγια με 31-12-10, ήταν προμήθειες έργων και 

πληρώθηκαν με διαταγές πληρωμής. Πάρθηκαν δηλαδή απευθείας από το ταμείο του Δήμου. 

Εμείς τα ψηφίζουμε για να τα πάρουμε να τα ξαναβάλουμε στο ταμείο του Δήμου.  

Πάρθηκαν με διαταγές πληρωμής, κύριε Γάτσιο.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ: 

Με διαταγές πληρωμής πληρώσατε, θέλετε να πείτε, από δημοτικούς πόρους και τώρα 

παίρνετε την ΣΑΤΑ να την βάλετε στο ταμείο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Θέλουμε να ψηφίσουμε για να τα βάλουμε στην θέση τους. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Πώς γίνεται αυτό τώρα;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 
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Γιατί ήταν από ΣΑΤΑ αυτά. Εφόσον πληρώθηκαν γιατί υπήρχε μια διαταγή πληρωμής και 

έχουν .. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Άλλος συνάδελφος; Ο κ. Αναστασιάδης κάτι θέλει να ρωτήσει.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Κύριε Αντιδήμαρχε .. η κατανομή σύμφωνα με τον πληθυσμό που έχει .. οι πρώην Δήμοι; Δεν 

πάει έτσι το ποσοστό; Πώς πάει αυτό το πράγμα; …Πόσα χρέη και πόσα …Εσείς προσωπικά 

τα … αυτά τα έργα που λέτε; Τα έχετε ελέγξει; Τα έχετε δει;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Όσα έργα μπορούσαμε να καλύψουμε πήγαμε και πήραμε τους φακέλους και τα ελέγξαμε. 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Όσα μπορούσαμε πήραμε τους φακέλους και τα ελέγξαμε τα έργα αυτά. Τώρα η κατανομή 

είναι, όπως είπαμε και στην 1η, 2η κατανομή, έγινε με βάση την ΣΑΤΑ που πήρε κάθε Δ.Ε. σε 

σχέση με την συνολική ΣΑΤΑ που πήραμε αθροιστικά όλες οι Δημοτικές Ενότητες.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Δεν πηγαίνω εγώ εκεί, απλώς … 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Σας απάντησα. Ότι μπορούσε να ελεγχθεί ελέγχθηκε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Τοποθετήσεις επί του θέματος κυρίες και κύριοι συνάδελφοι; Ο κ. Μηλίδης και ο κ. Γάτσιος.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Χρόνια πολλά κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Κύριε Πρόεδρο εννοείται ότι είναι ..αποδοχής και σήμερα 

την ψηφίζουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην αποδεχθούμε λεφτά, εκείνο όμως που θέλω να 

επισημάνω με δυο κουβέντες είναι ότι βλέπω ότι παίρνουμε 1.321.576 ευρώ, έχουμε πάρει 

κανονικά και τα άλλα 819.000, είναι το ποσό αρκετά σημαντικό. Άρα δηλαδή η εισροή από 

την ΣΑΤΑ την οποία φοβόμασταν έχει μπει κανονικά, τα χρήματα έρχονται κανονικά όπως τα 

αναμέναμε παρά την δυσκολία την οικονομική, την μεγάλη οικονομική κρίση που υπάρχει.  

 Γι΄ αυτό λέγαμε εμείς και είχαμε κάνει συγκεκριμένη πρόταση ότι βιαστήκαμε να 

πάρουμε μεγάλο δάνειο 2 εκατ. ευρώ και είπαμε, είχαμε πρόταση συγκεκριμένη ότι 1 

εκατομμύριο έφτανε. Με μια οικονομική διαχείριση σφικτή, όπως είπατε με καλή οικονομική 

διαχείριση και με κάποια άλλα δεδομένα, παραμέτρους που χρησιμοποιούσαμε τα πάντα, 

αξιοποίηση και τα λοιπά, καταφέραμε να μειώσουμε κατά 25% το χρέος.  
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 Εάν λοιπόν λάβουμε υπόψη και αυτά τα χρήματα που ήρθαν και άλλα που 

ενδεχομένως θα έρθουν, νομίζω ότι μπορούσαμε με 1εκατομμύριο και να πληρώσουμε τα 

χρέη μας αφενός και επιπλέον να μην επιβαρύνουμε τους πολίτες με ένα μεγαλύτερο δάνειο,  

το οποίο θα μετακυλύεται από δημοτική αρχή σε επόμενη δημοτική αρχή. 

 Αυτό νομίζω ότι μας δικαιώνει σήμερα και … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

…έχουν άμεση συνάφεια. Ξέρω πολύ καλά τι λέω.  

 Και εκείνο που μου κάνει μια ιδιαίτερη εντύπωση, ερωτηματικό θα έλεγα, είναι και το 

προηγούμενο και αυτό μάλλον και το επόμενο θέμα πάλι είναι έγκριση αποδοχής για τα 

σχολεία και τα δυο βγαίνουν από την ίδια υπηρεσία, από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 

και τα δυο έχουν ημερομηνία 21-2, το ένα μάλλον έχει 21-2 και το λαμβάνουμε 22-2, την 

επόμενη μέρα, μέσα στον ίδιο χώρο είναι και το άλλο έχει πάλι ημερομηνία ..και το 

λαμβάνουμε 14-2. Μου προξενεί έτσι ένα ερώτημα, μέσα στην ίδια υπηρεσία, στον ίδιο 

Δήμο, από την ίδια υπηρεσία, το ένα βγαίνει 14-2 και το άλλο 21-2 και τα δυο τα παίρνουμε 

22-2. Δεν ξέρω, αφήνω ένα ερωτηματικό στο Δημοτικό Συμβούλιο, μήπως επειδή ήταν να 

ψηφίσουμε το δάνειο την προηγούμενη φορά; 

 Παρόλα αυτά λοιπόν εμείς είμαστε θετικοί, εννοείται, στην αποδοχή της πίστωσης και 

πιστεύω και πάλι ότι δεν θα έπρεπε να βιαστούμε να πάρουμε τόσο μεγάλο δάνειο, γιατί 

επιβαρύνουμε τον Δήμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο κ. Γάτσιος.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ: 

Κύριε Πρόεδρε, είχαμε μιλήσει και όταν ψηφίζαμε το τεχνικό πρόγραμμα ότι ήταν πάλι μια 

πρόχειρη διαδικασία τότε και αυτή και αποδεικνύεται και τώρα στην κατανομή ότι τα 

πράγματα είναι πρόχειρα. Από πέρυσι είχαμε ζητήσει έναν κατάλογο συνολικό, μάλιστα με 

σαφείς όρους να λέμε σε αυτούς που οφείλουμε τι ακριβώς μπορούσαμε να πληρώσουμε 

περίπου, έτσι ώστε να έχουμε και εμείς έναν μπούσουλα, να ξέρουμε τι ακριβώς πληρώνεται 

αλλά και σε αυτούς που οφείλουμε να μπορέσουμε να κάνουμε προγραμματισμό και 

σχεδιασμό, γιατί παρατηρώ ότι και εσάς ως δημοτική αρχή ενοχλούν καθημερινά αυτοί που 

έχουν να παίρνουν χρήματα και τους υπηρεσιακούς, βεβαίως, παράγοντες και δυσχεραίνουν 

το έργο και ..των υπηρεσιακών προσώπων, γιατί δεν υπάρχει ένας μπούσουλας. 

Σήμερα εμείς χαθήκαμε. Εντελώς χαθήκαμε μέσα από αυτή την διαδικασία. Ξέρετε 

εσείς, κύριοι συνάδελφοι, τι υπολείπεται ακόμη να πληρώσουμε; Ξέρετε με ποια κριτήρια 

μπήκαν έργα σε προτεραιότητα ή όχι; Ξέρετε τι ακόμη οφείλουμε σε αυτά τα έργα;  

Δεν έπρεπε να έχουμε εδώ συγκεκριμένα στοιχεία ανά Δημοτική Ενότητα αφού 

κατανέμονται, σύμφωνα με τον νόμο το 80% στην πρώην Δ.Ε., να δούμε τι έχει πληρωθεί; 

Να ήταν καθαροί οι όροι και ..το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά πολλές φορές ακόμα και 
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καλύτερα και για τους Πρόεδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, με τους οποίους, από ότι 

πληροφορήθηκα, δεν κάνατε καμία διαβούλευση, διαβουλευτήκατε ..διαμαρτυρίες… τις 

προσκλήσεις και είχε γίνει η κατανομή ουσιαστικά. Μετά φωνάξατε τους προέδρους να σας 

πουν τι μετά;  

Δεν μπορεί να είναι με αυτόν τον ρόλοι οι Πρόεδροι και δεν μπορούμε να τους 

αφαιρούμε με αυτόν τον τρόπο την αξιοπρέπειά τους.  

Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες και από αυτή την χρηματοδότηση 

αλλά και από την επόμενη που έρχεται και ψηφίζουμε βεβαίως αλλά και από άλλες οι οποίες 

λιμνάζουν, κατά την γνώμη μας με επίσημα στοιχεία στα ταμία του Δήμου. Όσον το δυνατόν 

πιο γρήγορα να γίνουν οι κατανομές αυτών των χρημάτων, να αποπληρωθούν αυτοί οι 

άνθρωποι. Υπάρχουν χρήματα στα ταμεία. Στο ταμείο. Και από διάφορα προγράμματα αλλά 

και από ΣΑΤΑ και από άλλους που έχουμε και πρέπει να καταβληθούν γρήγορα, έτσι ώστε να 

μπορέσουν να αποπληρωθούν. Και σας παρακαλούμε πάρα πολύ σε αυτόν τον τομέα που 

είναι νευραλγικός να είναι πιο συγκεκριμένα τα ζητήματα. Να μην είναι αυτά τα πράγματα 

πήγαινε-έλα, φέρε. Όσο επιθετικοί και ..δεν μπορούμε να μην τα σχολιάσουμε και να μην τα 

καυτηριάσουμε τα συγκεκριμένα πράγματα.  

Ξανά τονίζω σε ότι αφορά την ..με τους προέδρους. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν έχει 

σημασία εάν τους δώσουμε περισσότερο ή λιγότερο. Πρέπει να είναι οι όροι καθαροί. Να 

ξέρουν τι παίρνουν ή τι δεν παίρνουν, γιατί παίρνουν και γιατί δεν παίρνουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ευχαριστώ.  Πείτε μου κυρία Πρόεδρος τι θέλετε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Αντιστοιχούν 63.379,60 ευρώ. Στην Δ.Ε. 115.650. Εδώ βλέπω, 

το ανέφερα χθες και στον κ. Δασκαλόπουλο, δεν βλέπω ότι στην πρώτη  και στην δεύτερη 

κατανομή στο Δήμο .., στην Δ.Ε. Λευκώνα αντιστοιχεί το ποσό των 63.000. Ποιο ισχύει 

τελικά; Ένα αυτό.  

 Στην δεύτερη κατανομή, στις 103.000 που είπαμε ότι αφορά σε όλη την Δ.Ε. 

Λευκώνα, όπως είπε και ο κ. Γάτσιος, δεν έγινε καμία διαβούλευση. Προχθές μας κάλεσε ο 

Αντιδήμαρχος απλά για να μας ανακοινώσει τις αποφάσεις που έχετε λάβει. Θα ήθελα να 

αναφέρω ότι στο πρώτο έργο μας είπαν, το γενικό κλίμα στην όλη συζήτηση ήταν ότι έπρεπε 

βάσει νόμου να εξοφληθούν παλαιές οφειλές. Οφειλές από παρελθόντα έτη.  

 Έχω να πω ότι στο πρώτο, στο 15: Κατασκευή-ανακατασκευή τσιμενταυλάκων έδρας 

Λευκώνα 27.900 αυτό είναι ένα έργο το οποίο έχει γίνει ένα κομμάτι. Έχει γίνει ένα μέρος 

του τσιμενταύλακα που φτάνει το ύψος των 10.000 ευρώ η οφειλή προς τον εργολάβο το 

17.900 περισσεύει. Πρέπει να γίνει και το υπόλοιπο έργο από ότι με ενημέρωσαν σήμερα από 

την τεχνική υπηρεσία.  

 Το δεύτερο είναι όντως οφειλή και για την προμήθεια οικοδομικών υλικών 

πραγματικά θα έπρεπε να συζητηθεί και να πάρουμε από κοινού μια απόφαση το τι έπρεπε να 
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κάνουμε σε αυτό και να μας εξηγήσετε και την νομοθεσία λίγο, το τι πραγματικά θα 

μπορούσαμε να κάνουμε και τι δυνατότητες έχουμε.  

 Έχω μια απορία. Εάν όντως αυτό το κομμάτι που έχει ένα ποσό το οποίο θα πρέπει να 

γίνει και από την στιγμή που μπαίνουμε σε καινούργια έργα, δεν θα έπρεπε να λάβετε υπόψη 

σας την σειρά που βάλαμε την γνωμοδότηση του Τοπικού Συμβουλίου, τις προτεραιότητες 

που έθεσε το Τοπικό Συμβούλιο του Λευκώνα για τα έργα που θέλει να γίνουν;  

 Αυτά και ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κύριε Δασκαλόπουλε έχετε να απαντήσετε κάτι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο κ. Μυστακίδης και μετά ο κ. Γαλάνης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Εφόσον αυτό το έργο που αναφέρει η κυρία Πρόεδρος είναι ημιτελές, όμως υπάρχει η ..των 

27.900, υποχρεωτικά θα έπρεπε να μπει στην κατανομή αυτή. Επομένως, δεν μπορούσε να 

προηγηθεί κάποιο άλλο έργο καινούργιο το οποίο εσείς βάλατε ιεραρχικά πρώτο. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ποιος είπε τέτοιο πράγμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Αυτή είναι η μισή αλήθεια. Είπα ότι όπου μπορούσαμε, όπου υπήρχαν στοιχεία. Εάν δεν 

υπάρχουν στοιχεία κάπου…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Πρόεδρε σας παρακαλώ …. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Κάποιο τρόπο να ελέγξετε πράγματα που δεν υφίστανται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κύριε Μυστακίδη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

Μπορώ να έχω τον λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Όχι, περιμένετε ένα λεπτό. Ο γραμματέας. Μισό λεπτό να δώσω τον λόγο στον γραμματέα.  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ: 

Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, στα περισσότερα με τον αγορητή της παράταξής μας τον 

κ. Γάτσιο έχω καλυφθεί. Ήθελα όμως να αναφέρω ότι αυτή την στιγμή καλούμαστε να 
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αποδεχθούμε τα χρήματα της 3ης και 4ης δόσης από την ΣΑΤΑ του ΄11. Είναι ένα ποσό 

σεβαστό 1.300.000. Εάν προσθέσουμε αμέσως και τα επόμενα θέματα, τα οποία είναι, 

αντιλαμβάνεστε ότι το ποσό είναι πολύ σεβαστό, είναι η κατανομή της 1ης και της 2ης ΣΑΤΑ 

των σχολικών μονάδων αλλά είναι και η δεύτερη οφειλής, το 50%. Το ύψος του ποσού είναι 

2.232.000 περίπου εάν προστεθούν όλα.  

 Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, εκτιμώ είναι ζεστό χρήμα. Είναι ζεστό χρήμα γιατί 

θεωρώ ότι είναι ζεστό χρήμα γιατί είναι χρήματα του φορολογούμενου, του ίδιου του 

φορολογούμενου τα οποία η δημοτική αρχή, όχι κατά  βούλησή της αλλά κατά προτροπή του 

νόμου θα πρέπει να ρίξει στην αγορά, γιατί στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο 

αναφερθήκατε επανειλημμένα ότι τα χρήματα της τράπεζας είναι ζεστά. Δεν μπορεί το κρύο 

χρήμα της τράπεζας να θεωρείται ότι είναι ζεστό. Ζεστό μπορεί να θεωρηθεί μόνο το χρήμα 

αυτό το οποίο είναι του έλληνα φορολογούμενου και το οποίο θα πάει ακριβώς για να 

ενισχύσουμε την αγορά.  

 Η αγορά γνωρίζει άριστα ότι το κρύο χρήμα της τράπεζας θα επιστραφεί 

μακροπρόθεσμα, θα επιστραφεί. Τα 2 εκατ. θα πρέπει να επιστραφούν, 3 εκατ. και θα 

καλεστεί η ίδια η αγορά να τα πληρώσει τα 3 εκατ.  

 Τώρα εδώ η κατανομή, την οποία επιβάλει ο νόμος να γίνει αυτή η κατανομή και δεν 

επιβάλει μόνο να γίνει η κατανομή αυτή, να πληρωθούν οι παλαιές οφειλές, υποχρεώνει, εάν 

θέλετε, να ιεραρχηθούν οι υποχρεώσεις του Δήμου και να πληρωθούν οι πιο παλαιές 

υποχρεώσεις πιο μπροστά από τις λιγότερο παλαιές.  

Αυτό το πράγμα, κύριε Αντιδήμαρχε, επειδή επανειλημμένα κάποιοι από την αγορά 

μου έχουν πει ότι γίνεται η πληρωμή αυτών των ..θα πρέπει να το δείτε για να μπορέσετε να 

αποδώσετε δικαιοσύνη, για να πειστεί η αγορά, να πειστεί ο Σερραίος πολίτης ότι δεν ισχύει 

αυτό και σε αυτή την προσπάθεια… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ: 

Θέλετε να το καταγγείλω εγώ; Δεν πρόκειται να μπω σε αυτή την λογική, το γνωρίζει ο κ. 

Αντιδήμαρχος και θα πρέπει να το δούμε με περισσότερη σοβαρότητα και περισσότερη 

υπευθυνότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο κ. Γαλάνης να δώσει …και ο κ. Αναστασιάδης ζήτησε. Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Κύριε Αντιδήμαρχε υπάρχει ένα θέμα που τελικά χρονίζει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το 

φέραμε και εδώ, της Βαμβακιάς με τον κύριο Βέρο. Ενώ φτάνει το καλοκαίρι και θα πρέπει 

να προμηθευτούμε, είπατε γαλβανιζέ σωλήνες να συνδέσει το υδραγωγείο με τον πρώτο 

κρουνό, διότι το καλοκαίρι φτάνει και θα πρέπει οι άνθρωποι να τροφοδοτηθούν με νερό, 

φτάσαμε ένα χρόνο μετά χωρίς να μπορεί να υλοποιηθεί το έργο ενώ ο κ. Βέρος είπε ότι το 

κάνει, δηλαδή την δουλειά δεν θα την πληρωθεί αρκεί να πάρει τα υλικά, πήρε σήμερα 
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τηλέφωνο και είπε ότι δεν δίνει ο κ. Χατζηπαντελής υλικά διότι ο Δήμος χρωστάει. Αυτό 

είναι λυπηρό.  

 Λοιπόν, τι προτίθεστε να κάνετε; Σας παρακαλώ να το δείτε, διότι το καλοκαίρι 

φτάνει και δεν πρέπει να αφήσουμε τους ανθρώπους αυτούς έτσι χωρίς νερό. Είναι εργαλείο 

αυτή …σας ευχαριστεί ..αυτή την στάση της δημοτικής αρχής να πληρώσει τα χρέη ακόμη 

και με δάνειο. Αυτή είναι η αλήθεια και απαντώντας στον κ. Χουρουζίδη για την κατάσταση, 

για τον κατάλογο των πληρωμών θέλω να του πω ότι  λέξη ..στην παρούσα δημοτική αρχή 

είναι άγνωστη, το διαβεβαιώνω, αλλά γίνεται κάποια αξιολόγηση. Γίνεται κάποια 

αξιολόγηση. 

 Παραδείγματος χάρη, εάν έχουμε να πληρώσουμε κάποιον που πήραμε λουλούδια και 

κάποιον από τον οποίο παίρνουμε ανταλλακτικά, εάν αυτός που μας έδινε ανταλλακτικά είναι 

πιο…πρέπει να πληρώσουμε αυτόν γιατί θα πρέπει να λειτουργήσουμε. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Κύριε Πρόεδρε, συγνώμη, απάντηση δεν πήρα. Τι θα γίνει με το χωριό με τους ανθρώπους; 

Δεν μπορεί να τους αφήσουμε έτσι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Η απάντηση είναι ότι θα φροντίσουμε να καλύψουμε κάποιο χρέος από τον κ. Χατζηπαντελή 

για να εξακολουθήσει να μας δίνει, γιατί αυτό γίνεται. Δίνουμε κάποια χρήματα, μας δίνει ένα 

ποσό .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Μην ξεφεύγουμε όμως από το θέμα κ. Γκότση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Αφορά τα έργα της Κοινότητας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Αφορά τα έργα, μιλάτε για εξειδικευμένο, μιλάτε για ένα ποσό το οποίο περάσαμε από το 

Δημοτικό Συμβούλιο, εάν θυμάστε καλά.  Ξεφεύγουμε όμως, είμαστε εκτός θέματος.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Κύριε Πρόεδρε θα πρέπει τα θέματα, όχι μόνο .. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Συγνώμη, όχι μόνο να τα βάζετε αλλά να υλοποιούνται κιόλας. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να 

λέμε ότι το περάσαμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Τις επόμενες ημέρες να είστε σίγουρος.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Στις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί το έργο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Τώρα με καλύπτετε. Τώρα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Είχαμε επικοινωνήσει εγώ τις προάλλες με τον κ. Χατζηπαντελή και είπε, τον παρακάλεσα να 

μας δώσει κάποια υλικά για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Κύριε Δήμαρχε, συγνώμη αλλά σήμερα μου τηλεφωνήσανε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Μην μιλάτε… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ο κ. Βέρος και δεν του δώσανε. Αυτό σας λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Τοποθετήσεις. Θα δώσετε απαντήσεις. Να απαντήσει ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

Θα ήθελα να είστε βέβαιοι ότι η λέξη …ξένη όχι μόνο για την δημοτική αρχή αλλά για το 

σύνολο πιστεύω των συναδέλφων μέσα σε αυτή την αίθουσα και όχι μόνο γιατί είναι φριχτές 

οι προδιαγραφές που κάθε φορά βάζει ο νόμος και όσο περνάνε τα χρόνια και ζούμε αυτές τις 

δύσκολες στιγμές γίνονται αυστηρότερα τα πράγματα αλλά πιστεύω, κύριε Πρόεδρε και με 

οικονομικά στοιχεία που θα φανούν και στον ισολογισμό δείχνουν ότι δεν υπήρξε άνθρωπος 

που του χρωστούσαμε να περάσει, παλαιές οφειλές, να περάσει από το ταμείο και να μην 

πληρωθεί. Ένα ποσοστό της οφειλής πήγαινε σε αυτόν.  

Δεν υπάρχει, μπορείτε να ρωτήσετε και τον ίδιο τον ταμεία, δεν υπάρχει άνθρωπος 

είτε ήταν οφειλή από τον Λευκώνα που σχεδόν τα δυο τρία των οφειλών έχουμε 

αποπληρώσει στον Λευκώνα αλλά και στις άλλες Δημοτικές Ενότητες, δεν υπάρχει άνθρωπος 

που να μην έχει πληρωθεί ποσοστό της οφειλής του και.. να λειτουργεί ο Δήμος.  

Επομένως  ένα είναι αυτό που θα ήθελα. Δεν μπορώ να αντιληφθώ γιατί γίνεται λόγος 

σε αυτή την αίθουσα, ενώ έχουμε πει, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουμε πληρώσει 3.200.000 ευρώ. 

Εάν δεν πληρώναμε ένα τέτοιο μεγάλο ποσό, μάλλον τώρα να αναρωτηθώ, είναι δυνατόν να 

κάνουμε ρουσφέτια πληρώνοντας ένα τέτοιο μεγάλο ποσό;  Νομίζω ότι η απάντηση είναι 

απλή.  

Δεύτερο θέμα που τέθηκε από συναδέλφους είναι για τις χρηματοδοτήσεις. Ο 

Πρόεδρος της Κ.Ε.Δ.Ε., κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, εξέδωσε δελτίο 

τύπου που λέει ότι από το 2009, συγκρίνοντας το 2009 με το 2011 είναι στο μισό τα χρήματα 

που παίρνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν τα λέω εγώ, σας μεταφέρω τα λόγια του ανθρώπου 

που αυτή την στιγμή μας εκπροσωπεί από αυτό το όργανο που λέγεται Κεντρική Ένωση 

Δήμων. 
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Επομένως με λίγα λόγια, κύριε Πρόεδρε, το δάνειο δικαίως το φέραμε με τέτοιο ύψος, 

γιατί το 1.300 ..για να απαντήσω γιατί η δεύτερη δόση που έρχεται σαν επόμενο θέμα, το 

50%, είναι αυτές οι οκτώ ετήσιες δόσεις που ψηφίστηκαν από τον Ν3759/2009 και έρχονταν 

και πριν και έρχονται και τώρα και για την δόση του ΄12, για να τα λέμε όλα, τα χρήματα μεν 

σαν απόφαση ήρθαν στον Δήμο Σερρών αλλά το χρήμα δεν έχει έρθει ακόμα.  

Χρήματα δεν ήρθαν και ψηφίζουν αύριο στην Ο.Ε. οι συνάδελφοι  που την 

αποτελούν, ψηφίζουμε τις οφειλές του Δήμου Σερρών που είναι ένα μεγάλο ποσό, θυμόσαστε 

.. 5 εκατ. ευρώ. Άρα από πού θα πληρωθούν αυτές οι οφειλές; Και τα έσοδα που είχαμε την 

αρχή της χρονιάς τις 600.000 ευρώ, το ποσό μας κάνανε κατασχέσεις 580.000 ευρώ και εδώ 

είναι ο κ. Δασκαλόπουλος και οι Οικονομικές Υπηρεσίες και μπορούν να το διαβεβαιώσουν. 

Άρα από πού θα βρούμε χρήματα για να πληρώσουμε τις οφειλές;.  

Χρειάζεται και αυτό το 1.300 να έρθει σαν χρήμα, θέλω να πω αυτή η ετήσια δόση 

που έρχεται από τους παρακρατηθέντες πόρους και μακάρι να έρθει όσο πιο γρήγορα γίνεται 

και να πάρουμε και αυτό το ..δάνειο που ψηφίσαμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να 

μπορέσουμε να δώσουμε και άλλα χρήματα στην αγορά με στόχο, κύριε Πρόεδρε, να 

εξανεμίσουμε τις ..υποχρεώσεις του Δήμου. 

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Τοποθετήσεις επί του θέματος; 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Δεύτερη φορά κυρία Πρόεδρος.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Σε αυτό που είπε ο κ. Γαλάνης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Τοποθετήσεις επί του θέματος κυρίες και κύριοι συνάδελφοι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Τώρα είμαστε σε φάση δευτερολογίας κύριε Πρόεδρε. Δευτερολογία νομίζω είμαστε.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Θέλετε να τοποθετηθείτε; Ωραία. Κάντε λίγο υπομονή. Επί των τοποθετήσεων. Ο κ. 

Κοτρώνης. Και εσείς κ. Αναστασιάδη; Δευτερολογία όμως, έτσι;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Πώς, μιλήσατε προηγουμένως. Κύριε Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

Καταρχάς ως έξυπνο χιούμορ το εκλαμβάνω αυτό που είπε ο κ. Γαλάνης, όχι έχει σταματήσει 

τα ρουσφέτια.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Και εμείς γελάσαμε.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

Το πιο σωστό θα ήταν ότι μειώθηκαν τα ρουσφέτια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κύριε Κοτρώνη, εντάξει. Απόψεις… 

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

Άποψή μου, ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να τονίσω ότι θα ψηφίσουμε αυτό το θέμα με εξαίρεση .. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Παρακαλώ συνάδελφοι. 

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

Με εξαίρεση το θέμα: Εργασίες στατικής επάρκειας και ..πετάλου Δημοτικού Γηπέδου 

Σερρών και επιτέλους, κύριε Πρόεδρε, ξεκαθαρίστε, ως δημοτική αρχή, για να μην 

κοροϊδεύουμε τον κόσμο, ότι είστε υπέρ της δημιουργίας του κεντρικού πάρκου, επιτέλους 

σταματήστε αυτό. Ως αντιπολίτευση καλά ήταν τα πράγματα, τώρα όμως δεν μπορεί να 

παρουσιάζεται ως πρόσχημα ότι οι απαλλοτριώσεις είναι αυτές που σας φταίνε. Δεν σας 

φταίνε  οι απαλλοτριώσεις, το γήπεδο σας φταίει του Πανσερραϊκού…. κ. Αντιδήμαρχε…  

  Όταν δείχνετε τα επί δέκα χρόνια λεφτά ως δημοτικές αρχές ..πώς λοιπόν θα κάνετε 

το κεντρικό πάρκο; Το κεντρικό πάρκο  κατά 90% αποτελείται από το δημοτικό γήπεδο. Για 

να γίνει το κεντρικό πάρκο  πρέπει να γκρεμιστεί  το δημοτικό  γήπεδο. Όταν έχετε λεφτά δεν  

έχετε πρόθεση. Εκεί είναι η βούληση σας. Ομολογείστε το, πείτε ότι  είμαστε υπέρ του 

γηπέδου και τα λοιπά αλλά όχι του κεντρικού πάρκου.  

  Γι' αυτό και μόνο αυτή τη δαπάνη δεν την ψηφίζουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Δευτερολογία. Ο κ. Μηλίδης. Ναι, κύριε Γαλάνη και εσείς. Η κυρία Πρόεδρος τι θέλει; Τι 

θέλετε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Να μιλήσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Πρώτα ο κ. Μηλίδης.  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

Κύριε Πρόεδρε,  παίρνω αφορμή από αυτά  που είπε ο κ . Γαλάνης, είναι και προϊστάμενος 

των οικονομικών υπηρεσιών, να πω ότι επιδεικτικά είπε ότι  λεφτά όμως δεν παίρνουμε,  

είναι μια απόφαση. Δηλαδή αμφισβητούμε αυτή την απόφαση  του Υπουργείου Εσωτερικών 

την 5181… ; Το αμφισβητεί  κανείς εδώ μέσα; Είναι δυνατόν το Υπουργείο Εσωτερικών λέει  

ότι έγιναν  πιστώσεις  με αυτές τις κατανομές; Δεν πιστεύω ότι μπορεί να υπάρξει τέτοιο 

δεδομένο.  

Εκείνο που είπα εγώ για να τεκμηριώσω την αποψινή περί δανείου ..ο κ. Γαλάνης, 

είναι το εξής:  ότι κάποια στιγμή και επειδή δικαίως, ενδεχομένως, ο κ. Δήμαρχος, εάν 

θυμάστε … που τα πράγματα ήταν πάρα πολύ άσχημα εάν θα πάρουμε δανειοδότηση όχι, ότι 

ενδεχομένως δεν θα πάρουμε τίποτα, καμία ΣΑΤΑ εκ των πραγμάτων, θέλετε με την 

δανειοδότηση της Ελλάδος .. οποιοδήποτε άλλο τρόπο, θα έρθουν αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό 

τοποθετήθηκα και είπα ότι θα έρθουν τα χρήματα, εν πάση περιπτώσει, αυτά που ήταν 

κανονισμένα. 

Ούτε τα χρήματα τα, τις 668 χιλιάρικα του άρθρου 25, εάν θυμάστε, ήταν κανείς 

σίγουρος ότι θα έρθουν. Όμως εδώ από υπεύθυνα χείλη, από το Υπουργείο Εσωτερικών, λένε 

ότι έρχονται. Ποιος μπορεί λοιπόν να το αμφισβητήσει;  

 Γι' αυτό και είπα και το ξαναλέω, το επαναλαμβάνω ότι και το ένα εκατομμύριο ήταν 

αρκετό, μαζί με όλα τα προηγούμενα, συν την περιστολή των δαπανών και την αξιοποίηση 

της περιουσίας μας. 

 Υπάρχει περιουσία, μπήκε μια αρχή .. καταρχήν μια πρώτη προσέγγιση, νομίζω όλα 

άμα γίνουν σωστά και αξιοποιηθούν όλα αυτά τα κτίρια, η κινητή και η ακίνητη περιουσία 

των πρώην Καποδιστριακών Δήμων, μπορούν να εξοικονομηθούν κάποια χρήματα, να σε 

χρεώσουμε, όσο μπορούμε, με τους όρους που είπαμε, την αγορά, με σειρά προτεραιότητας, 

με ιεράρχηση, χρονική ιεράρχηση, δεν θέλω να μπω στον όρο  ρουσφέτι κ.τ.λ., νομίζω ότι θα 

πρέπει να γίνει χρονική ιεράρχηση, ψηφίζουμε βέβαια, ψηφίζουμε, εννοείτε, την αποδοχή, 

όμως  αυτό που νομίζω ότι έπρεπε να πω τα περί δανείου  δεν ήταν ούτε εκτός θέματος, έχουν 

άμεση σχέση με τη λειτουργία και τα έσοδα και έξοδα του Δήμου. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Πρόεδρος του Λευκώνα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ναι, ναι, προηγείται ο κ. Αναστασιάδης.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Από την λέξη που είπε ο κ. Γαλάνης για ..δάνειο, θα του θυμίσω το εξής: ότι … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Λίγο ανοίξτε το κ. Αναστασιάδη. Δεν ακούγεται, δεν καταγράφεται τίποτα.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Επί του θέματος. Κύριε Πρόεδρε και την άλλη φορά σας είχα πει 

εγώ ότι 4,5 εκατ., επαναλαμβάνω 4,5 εκατ. ήρθαν στον Δήμο των Σερρών από τον Νοέμβριο 

…υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα προηγούμενα χρέη γι΄ αυτό …Ο υπουργός άφησε ρητή 

εντολή ότι όλα τα χρήματα και όλα τα βεβαιωθέντα από τους Δήμους που στείλανε στο 

Υπουργείο θα πληρωθούν όλα. Άρα το δάνειο δεν χρειαζόταν και εσείς θυμάστε πάρα πολύ 

καλά και … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι λίγο ησυχία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ολοκληρώστε. Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, λίγη ησυχία. Σας παρακαλώ πολύ 

ολοκληρώστε. Ολοκληρώστε κ. Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Έχετε τον λόγο. Όποιος ξανά μιλήσει, περάστε έξω, εάν θέλετε.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Εγώ ρωτάω πρώτα για να έχω γνώση, εάν δεν έχω γνώση δεν μιλάω. ..Θα το ψηφίσω όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Και η κυρία Πρόεδρος του Λευκώνα.  

Κα ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ: 

 Ειπώθηκε ότι πληρώθηκαν τα δυο τρίτα από τις οφειλές του Λευκώνα. Δεν έχω αντίρρηση, 

το θέμα είναι όμως ότι δεν έχουμε ενημερωθεί εμείς. Με έγγραφο όμως στις 15/12 προς τον 

Δήμαρχο … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Νομίζω το είπατε και το επαναλαμβάνετε. Το είπατε προηγουμένως.  

Κα ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ: 

Είπε ο κ. Γαλάνης ότι πληρώθηκαν. Ωραία αλλά θα πρέπει να έχουμε μια ενημέρωση. Είναι 

πάρα πολύ θολό το τοπίο γιατί είναι πλέον ξεκάθαρο, όπως εσείς θέλετε να έχετε.. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Αύριο το πρωί .. 

Κα ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Στις τεχνικές υπηρεσίες, στις οικονομικές υπηρεσίες και διαλευκάνετε τα πάντα και οτιδήποτε 

προκύψει στην διάθεσή σας το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Κα ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ: 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Και εγώ ευχαριστώ. Σύντομος παρακαλώ κ. Γαλάνη. 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

Σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ένα λεπτό.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

 Εγώ νομίζω σαν αστείο εκλαμβάνω αυτόν τον χαρακτηρισμό περί ρουσφετιού περί του εάν 

διαχειριζόμαστε τα χρήματα με ρουσφετολογικό τρόπο από τους συναδέλφους. Σας εκτιμώ 

όλους εδώ μέσα και εάν κάποιος έχει κάτι να πει σας παρακαλώ να το φέρει εγγράφως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ευχαριστώ πολύ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

… από την δημοτική αρχή, γιατί αλλιώς δεν θα μειώναμε περίπου 1.800 … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Όχι επανάληψη σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

Επομένως το δάνειο που πάμε να πάρουμε και ο τρόπος που θα αποπληρώνουμε… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Δεν μιλάμε για δάνειο σας παρακαλώ…την λέξη δάνειο… 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Είστε εκτός θέματος.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

Σε όλους τους συναδέλφους επιτρέπετε να ..για θέματα που … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Θέλω να σας προφυλάξω, κύριε Γαλάνη. Είστε εκτός θέματος. Παρακαλώ τον κ. Δήμαρχο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Δυο λόγια πολύ σύντομα. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι η εισροή των 

χρημάτων για την ΣΑΤΑ είναι σαφώς μειωμένη. Όχι μόνο για την ΣΑΤΑ, για όλους τους ..Τα 

χρήματα είναι λιγότερα και γι΄ αυτό διαμαρτύρονται όλες οι παρατάξεις της Κ.Ε.Δ.Ε.. 

Υπάρχει καμία παράταξη που δεν διαμαρτύρεται; Και μάλιστα λένε ότι οδηγούνται οι Δήμοι  

σε πτώχευση. Ομόφωνα βγάζουν ψηφίσματα και διαμαρτύρονται και απειλούν με απεργίες  

και με δυναμικές παρεμβάσεις.  
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 Μην συγκρίνετε την ΣΑΤΑ του ΄10 με την ΣΑΤΑ του ΄11. Ξέρουν πολύ καλά όλη η 

τοπική αυτοδιοίκηση και όλοι οι πρώην Δήμαρχοι, εδώ είναι ο πρώην Δήμαρχος ο κ. 

Τατούδης, το δεύτερο εξάμηνο του ΄10 οι Δήμαρχοι δεν πήρα ούτε ένα ευρώ από πουθενά. 

Πήραν δύο δόσεις ΣΑΤΑ το ΄10. Και οι άλλες χρηματοδοτήσεις από ΣΑΤΑ Σχολείων, όλα, 

δεν πήραν τίποτα το δεύτερο  εξάμηνο. 

 Μην συγκρίνετε τώρα την ΣΑΤΑ που πήραμε τώρα τέσσερις δόσεις με τις δυο δόσεις 

ΣΑΤΑ του ΄10. Δεν γίνεται σύγκριση. Θα γίνει σύγκριση με το 2009. Το 2009 ξέρετε τι 

ΣΑΤΑ πήρε όλος ο Δήμος; 3.636.000 και τώρα πήραμε ΣΑΤΑ 2.100.000 ευρώ. Στον μεγάλο 

Δήμο.  

 Δεν είναι δυνατόν το μαύρο –άσπρο να προσπαθούμε να το κάνουμε.  Και από τους 

παρακρατηθέντες πόρους παίρνανε το 2009. …κανονικά το χρήμα στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση όπως έρεε το 2009, εάν είναι δυνατόν. Η Κ.Ε.Δ.Ε. … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Δεν διέκοψα κανέναν εγώ. Δεν διέκοψα κανέναν. Τα έξοδα είναι τα ίδια. Λοιπόν, η Κ.Ε.Δ.Ε. 

λέει ότι πάνω από το 35%  είναι μειωμένα τα έσοδα. Αυτά βγαίνουν με στατιστικά στοιχεία, 

τα λέει η Κ.Ε.Δ.Ε., τα λένε τα νούμερα που παίρνουμε τώρα.  

 Τα χρήματα αυτά δεν φτάνουν για να αποπληρώσουν τα χρέη μας. Η αγορά δεν 

μπορεί να περιμένει. Βλέπετε προβαίνουν σε κατασχέσεις. Μας δέσμευσαν, ήρθαν, πήραν 

από το Ταμείο μέσα 600.000 ευρώ και δεν θα πάρουμε δάνειο;  Και είναι μικρό το δάνειο. 2 

εκατ. ευρώ γι΄ αυτόν τον τεράστιο Δήμο είναι πολύ μικρό.  

 Στην θητεία του κ. Βλάχου, ο κ. Βλάχος ήθελε να πάρει 4,5 εκατ. ευρώ δάνειο όταν ο 

Δήμος είχε χρέη περίπου 5 εκατ. 5,5. Τώρα τα χρέη του Δήμου είναι στα 8,5 εκατομμύρια 

στην αγορά και 6,5 εκατ. στις τράπεζες. Τα 2 εκατ. είναι πολύ λίγα αλλά και προεκλογικά 

εσείς κ. Μηλίδη συμφωνούσατε με το δάνειο. Λέγατε ναι στο δάνειο. Τι άλλαξε τώρα; 

Άλλαξε τίποτα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Δεν είναι δυνατόν να μην δοθεί απάντηση. Λοιπόν, ξέρουμε, εάν έχουμε εικόνα για τα χρέη, 

για τα υπόλοιπα βεβαίως έχουμε. Έχουμε εικόνα, πάνω από 95% έχουμε εικόνα. Ασφαλώς 

έρχονται και κάποια καινούργια. Εικόνα έχουμε. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο 

λογιστήριο να του δείξουμε τα πάντα. Τι να φέρουμε τώρα, την εικόνα; Όταν θα φέρουμε 

τώρα για να πάρουμε το δάνειο, θα φέρουμε κατάσταση με τα χρήματα που θα δώσουμε και 

σε ποιους θα τα δώσουμε ονομαστικά. Ρουσφετολογικά πληρώνουμε τα χρέη;  

 Όπως σας είπε και ο Αντιδήμαρχος σε όλους όσους χρωστάμε δώσαμε από ένα μικρό 

ποσό, έστω από ένα μικρό ποσό για να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε.  
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 Πρέπει να σας πω σε κάποιους που έχουμε δικαστικές αποφάσεις αναγκαζόμαστε να 

τους πληρώνουμε και υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις που έχουν σχέση με την λειτουργία 

μας, με την αναγκαία λειτουργία μας, όπως είπε ο κ. Γκότσης προηγουμένως, υπάρχουν 

τέτοιες περιπτώσεις που δεν μπορούμε να πάρουμε και ξέρετε ..590 ευρώ. Δεν μας δίνουν 

ανταλλακτικά για τα αυτοκίνητα και δεν μπορούν να κινηθούν, διότι δεν έχουμε ξεπληρώσει 

τα προηγούμενη χρέη. Είναι δυνατόν να μην δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους κάποια 

χρήματα να μην προηγηθούν αυτοί;  

 Και με τους προέδρους, συγνώμη σας παρακαλώ λίγο ησυχία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ησυχία σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Με τους προέδρους έγινε διαβούλευση και έγινε πριν από λίγες ημέρες. Πριν έρθει το θέμα 

στο Δημοτικό Συμβούλιο τους καλέσαμε, επειδή ήταν όλα τα χρήματα σχεδόν ..99% σε 

παλαιά χρέη, τους φωνάξαμε και βλέπετε από την στιγμή που δεν έχει ψηφιστεί ακόμα έγιναν 

κάποιες αλλαγές και προς τιμήν του κ. Δασκαρίδη, ο οποίος εντόπισε ένα λάθος, μας το είπε ο 

άνθρωπος, το διορθώσαμε και φέραμε αυτή την διόρθωση… στον Δήμο Καπετάν Μητρούση.  

 Δεν είχε αποτέλεσμα, δηλαδή, η διαβούλευση που κάναμε με τους προέδρους;  Πώς 

δεν είχε αποτέλεσμα; Και πάντα πριν φέρουμε την ΣΑΤΑ ή οτιδήποτε έχει σχέση με τις 

δημοτικές και τοπικές κοινότητες γίνεται διαβούλευση με τους προέδρους.  

 Χρήματα από προγράμματα δεν μπορούμε ..γιατί ακούστε και τέτοιο, υπάρχουν 

χρήματα στο ταμείο, υπάρχουν από προγράμματα. Δεν μπορούν τα χρήματα από τα 

προγράμματα να δοθούν στα χρέη.  

 Λοιπόν, νομίζω ότι γίνεται μέχρι τώρα μια πολύ σωστή διαχείριση των χρημάτων του 

Δήμου και εάν έτσι συνεχίσουμε, πιστεύω ότι έτσι θα συνεχίσουμε, μπορεί, όπως είπα και 

στην αρχή της δημαρχιακής θητείας, ότι ναι μεν υπάρχουν τα χρέη αλλά είναι αναστρέψιμη η 

κατάσταση και σε κανέναν δεν έριξα, δεν ρίξαμε ευθύνες.  

 Λοιπόν, το θέμα δεν είναι τώρα η επίρριψη ευθυνών, το θέμα είναι να εκτιμήσουμε το 

πρόβλημα, να πάει ο Δήμος μπροστά, ούτως ώστε στην επόμενη δημαρχιακή θητεία όποια 

δημοτική αρχή επιλέξει ο Σερραϊκός λαός να μπορεί ο Δήμος να ρολάρει, να μπορεί ο Δήμος 

να ανασάνει, να μπορεί ο Δήμος να αναπτυχθεί. Τώρα είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. 

Ακριβώς σε αυτό πρέπει να σταθούμε όλοι με υπευθυνότητα, σοβαρότητα, χωρίς κορώνες, 

χωρίς λαϊκισμούς.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Το θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία. Ναι, ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κύριε Γασπαρίδη ελάτε κοντά σε ένα μικρόφωνο πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία. 
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Κος ΓΑΣΠΑΡΙΔΗΣ: 

Λοιπόν, έχω ζητήσει εγγράφως να ..τι λεφτά πήρε ο Καπετάν  Μητρούσης από ΣΑΤΑ και τι 

..Στον κ. Γαλάνη, στον κ. Στεργίου και στον κ. Παπαβασιλείου και ..δεν υπάρχει τίποτα, δεν 

έχω πάρει καμία απάντηση ούτε για τις αποφάσεις που έχουν πάρει στο Δημοτικό Συμβούλιο 

ούτε σαν …Ζητώ ..να αποσυρθεί η κατανομή του Καπετάν Μητρούση, γιατί δεν έχουν γνώση 

οι Πρόεδροι. Δεν έχουν γνώση οι Πρόεδροι. Αυτή η κατανομή έγινε το μεσημέρι και δεν 

ξέρουμε. Άλλη κατανομή είχαμε χθες, άλλη το μεσημέρι, άλλη το βράδυ… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Μην υπερβάλλετε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά στις δυο πρώην συσκέψεις ήσασταν 

παρών… 

Κος ΓΑΣΠΑΡΙΔΗΣ: 

Σε τρεις ήμασταν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Μπράβο. Όταν κάναμε προ σύσκεψη με τον συνδυασμό και ήσασταν παρών. Και 

προηγουμένως ο Δήμαρχος, κύριε Πρόεδρε, … 

Κος ΓΑΣΠΑΡΙΔΗΣ: 

…για άλλα χωριά υπάρχουν λεφτά, υπάρχουν από όλα… 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Λοιπόν, προχωράμε σε ψηφοφορία το θέματος. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ο κ. Αναστασιάδης 

ναι. Ο κ. Ίντος, ναι. Ο κ. Χρυσανθίδης ναι. Ο κ. Κοτρώνης; Ναι. ο κ. Αγοραστός; Ναι. Ο κ. 

Δήμου ναι. Ναι, ναι, ναι ο γραμματέας και ο Πρόεδρος 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: 83/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Πάμε στο τέταρτο θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Λίγη ησυχία και μην συζητάτε μεταξύ 

σας. Εάν θέλετε να κάνετε συζητήσεις, αγαπητή δεξιά πτέρυγα της δημοτικής αρχής, περάστε 

έξω, κάντε όσες συζητήσεις θέλετε. Δεν θα το ξαναπώ.  

 Τέταρτο θέμα της ημερήσιας.  

 

Θέμα 4ο : 

Έγκριση αποδοχής πιστώσεων της 1ης και 2ης εντολής  

κατανομής ΣΑΤΑ Σχολείων 2011 ύψους 212.915,37 ευρώ.  
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Ψήφιση και κατανομή πιστώσεων ύψους 116.245,37 ευρώ. 

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κυρία Μπιτζίδου.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ: 

Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι …μπροστά σας βλέπουμε 

ένα σύνολο έργων, κατανομής χορηγήσεων έργων, τα οποία μερικά έχουν ήδη 

πραγματοποιηθεί και πρέπει να αποπληρωθούν, μερικά προγραμματίζονται και φυσικά και 

πρέπει να γίνει η ανάθεση αυτών των έργων με εργολαβία.  

 Ο πίνακας όμως αναφέρει σύνολο 116.245,37 και το υπόλοιπο ποσό, το οποίο 

αντιστοιχεί στις 96.670, φαίνεται ότι δεν κατανέμεται βάσει αυτόν τον πίνακα.  

 Αυτό σημαίνει ότι η υπηρεσία έχει αντιμετωπίσει όλες τις έκτακτες ανάγκες και 

προτίθεται να αντιμετωπίσει μελλοντικά αυτές που θεωρούμε ότι είναι επείγουσες και πρέπει 

να γίνουν με αυτόν τον τρόπο αλλά οπωσδήποτε προγραμματίζει ένα ποσό για προμήθεια 

υλικών, ώστε να είναι πανέτοιμη τα πολλά άτομα που θα έρθουν μέσα από την κοινωνική 

εργασία να δουλέψουν μέσα στα σχολεία με αυτεπιστασία και έτσι να κάνουμε ουσιαστικά 

όλες τις ανάγκες, να κάνουμε όλες τις επισκευές και τις επιδιορθώσεις, γιατί έχουμε ζητήσει 

μεγάλο αριθμό ειδικοτήτων. Οικοδόμους, σιδεράδες, ξυλουργούς και τα λοιπά. Οπότε θα 

καλύψουμε έτσι όλες τις ανάγκες των σχολείων και προγραμματίζουμε με πολύ προσοχή και 

με συνετό τρόπο, ώστε και υλικά να υπάρχουν και όλες οι δουλειές των σχολείων να γίνουν 

μέχρι το τέλος του ΄12. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις επί του θέματος; Ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Γάτσιος, ο κ. 

Κατιρτζόγλου. Παρακαλώ κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Κυρία Αντιδήμαρχε μήπως θα έπρεπε να επιστρέψετε το 30% γιατί …επιστροφή των 

χρημάτων και μετά …αλλά πιστεύω ότι κάτι γίνεται εκεί μέσα, ότι δεν πάνε σωστά. Έτσι 

πιστεύω.  Διότι άμα … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο κ. Γάτσιος. Όχι μετά, συνολικά. Σημειώστε τις ερωτήσεις για να απαντήσετε. Κύριε 

Γάτσιο.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ: 

Είχα την απορία και εγώ για την κατανομή ..Πραγματικά είναι σωστό το γεγονός ότι 

κρατιούνται κάποια χρήματα. Δεν ξέρω εάν το ύψος είναι λίγο ή πολύ αλλά όπως το άκουσα 

από την κυρία Αντιδήμαρχο είναι σωστό για να γίνουν τα έργα με αυτεπιστασία. Στην 

συνέχεια. Αυτό που ήθελα την κυρία Αντιδήμαρχο να ρωτήσω, ένα από τα έργα που 

κατανέμονται παρακάτω έχουν γίνει πρώτον και ..με ποια διαδικασία, πώς γίνονται οι 
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αναθέσεις; Έχουμε πει στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν ψηφίζουμε έργα θα πρέπει, 

τουλάχιστον στον Δημοτικό Συμβούλιο να λέμε και σε ποιους ανατίθενται τα έργα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κύριε Κατιρτζόγλου έχετε τον λόγο.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ: 

Ήθελα να μας εξηγήσετε, κυρία Αντιδήμαρχε, γιατί τα ποσά αυτά είναι όλα στρογγυλεμένα 

και λίγο ως πολύ αόριστα και αφορούν περισσότερα σχολεία, συγκεκριμένα λοιπόν, τι έργα 

είναι αυτά τα οποία είναι αυτά που πρόκειται να κάνετε; Λέτε οικοδομικές εργασίες γενικώς 

Μουσικών Σχολείων. Τι θα πει αυτό; Τι οικοδομικές εργασίες είναι αυτές για παράδειγμα;  

 Συντηρήσεις –επισκευές στο Γυμνάσιο Σκουτάρεως 17.500 ευρώ είναι το μεγαλύτερο 

ποσό. Τι αφορούν αυτές οι επισκευές; Και γενικές το ίδιο θέλω να μας εξηγήσετε για όλα τα 

κονδύλια τα οποία έχετε βάλει εδώ.  

 Επίσης, βλέπω ότι έχετε βάλει «εργασίες –επισκευές κεραμοσκεπής σε διάφορα 

σχολεία στο» και έχετε και στο  Γυμνάσιο εκεί πέρα. Μετά στο 7 ξανά βάζετε στο 6ο 

Γυμνάσιο πάλι ..των 10.000 ευρώ.  Γιατί δυο φορές και τι αφορά δυο φορές αυτό το πράγμα; 

Υπάρχουν και άλλα σχολεία και τουλάχιστον ..υπάρχουν και άλλα σχολεία που έχουν πολύ 

επιτακτικές ανάγκες συντήρησης. Δεν βλέπω να προβλέπεται εδώ πέρα ούτε ένα μικρό ποσό 

της τάξεως των 2.000, 5.000 ευρώ.  

 Δηλαδή, εάν υπήρχε μια δικαιότερη κατανομή, ένα χιλιάρικο από το κάθε κονδύλι εδώ 

πέρα θα μπορούσατε να βάλετε και σε κάποια άλλα σχολεία, όπως στο, σε άλλα σχολεία, εν 

πάση περιπτώσει, που έχουν και αυτά λειτουργικές ανάγκες οι οποίες είναι σε γνώση σας, από 

ότι ξέρω.  

 Αυτά ήθελα να σας πω σε πρώτη φάση και δεύτερον, να έρθω να συμπληρώσω αυτό 

που ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης, για το θέμα εκείνο της επιστροφής του 30%, είναι καταρχήν 

άσχετο με αυτό που συζητάμε εδώ πέρα τώρα, όμως επειδή είναι ένα θέμα το οποίο αφορά 

πολλά σχολεία τα οποία μπορούν και πρέπει να καλύψουν λειτουργικές ανάγκες, πρέπει και 

εδώ πέρα να υπάρξει μια δέσμευση από εσάς ότι θα υλοποιηθεί αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Δώστε τις απαντήσεις κυρία Μπιτζίδου.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ: 

Λοιπόν, για το θέμα το 30% δεν έχει καμία σχέση με ΣΑΤΑ σχολείων. Μιλάμε για άλλο 

θέμα. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι όλες οι παλαιές οφειλές από τα προηγούμενα έτη, γιατί 

από ότι γνωρίζετε, εάν έχετε ερευνήσεις, το 2010 δεν έχει έρθει ΣΑΤΑ σχολείων και γίνανε 

κάποιες επείγουσες εργασίες από την προηγούμενη δημοτική αρχή και εμείς έπρεπε να τις 

αποπληρώσουμε. Εάν συγκεντρώσουμε αυτά τα ποσά μαζεύονται, εάν δεν κάνω λάθος, γύρω 

στις 30 με 40 χιλιάδες από τα 116 τα οποία βλέπετε στον πίνακα. Τα υπόλοιπα τώρα είναι 

κάποιες εργασίες που έγιναν άμεσα.  

 Σας έχω πει, αναφέρομαι τώρα για τα έργα τα οποία πως, σύμφωνα με την ερώτηση 

του κ. Γάτσιο πώς ανατίθενται; Γίνεται μια έρευνα αγοράς και ειλικρινά πιστέψτε με ότι 
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υπάρχει αδιαφορία και δεν υπάρχει διάθεση από εργολάβους να αναλάβουν έργα, γιατί δεν 

υπάρχει ρευστό.  

 Γίνεται μια έρευνα αγοράς και προσκαλούμε τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι είναι 

ελάχιστοι και μπορώ να πω ότι καμία φορά δεν βρίσκονται και ενδιαφερόμενους, γι΄ αυτό 

καθυστερούν κάποιες άλλες επεμβάσεις στα σχολεία, για να μπορέσουμε να κάνουμε τα έργα. 

Τα ποσά τα οποία διατίθενται σε κάθε σχολείο είναι σχετικά πολύ μικρά και εκείνο το οποίο 

φροντίζουμε να κάνουμε είναι να γίνουν οι κατασκευές άμεσα για να μην έχουμε επιδείνωση 

των καταστάσεων και πολύ ξέρετε το ευαίσθητο κομμάτι αυτό όπου μπαίνουν μέσα παιδιά. 

Άρα δεν μπορεί να μας αφήσει αδιάφορους η άμεση επισκευή κάποιων αναγκών.  

 Για την περίπτωση τώρα άμεσων αναγκών, παράδειγμα, μπορώ, πολύ ευχαρίστως, να 

σας εξηγήσω για την κάθε δαπάνη.  

 Οι κατασκευές- συντηρήσεις στο Γυμνάσιο Σκουτάρεως είναι αυτό που έχει γίνει εδώ 

και πάρα πολύ καιρό με την μετεγκατάσταση του Δημοτικού στους πρόχειρους χώρους του 

Γυμναστηρίου. Έχει περάσει και από προηγούμενα συμβούλια, όμως κατοχυρώνεται με 

αυτόν τον τρόπο τώρα με την οριστική εισήγηση που γίνεται σήμερα.  

 Οι οικοδομικές εργασίες στο Γυμνάσιο Προβατά αναφέρονται σε κατασκευές οι 

οποίες γίνανε για να τοποθετηθεί ο λέβητας εκεί μέσα. Είχαμε εγκλωβισμένο ένα 

λεβητοστάσιο που δεν υπήρχε πόρτα. Άρα έπρεπε να γίνει μια κατασκευή εκεί για να μπορεί 

να μπει ο καινούργιος λέβητας, ο οποίος αντικαταστάθηκε.  

 Εάν θέλουμε για 29ο Νηπιαγωγείο και Σχολείο Καλών Δένδρων, έχει σχέση με τις 

κεραμοσκεπές. Έτρεχαν στα σχολεία αυτά, υπήρχαν υγρασίες και φυσικά όταν τρέχει η στέγη 

δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε ένα σχολείο και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις είναι αυτές 

που κινδυνεύουν.  

 Το Μουσικό Σχολείο το έχουμε αναφέρει και επί Κατιρτζόγλου και μπορείτε να πάτε 

ο ίδιος εκεί και από ότι γνωρίζω έχετε και παιδιά εκεί, να πάτε να δείτε το πόσο ανάγκη, το 

ξέρετε είναι η ανιψιά σας, το πόσο ανάγκη υπήρχε από ένα ..το οποίο είναι πραγματικό 

σουρωτήρι και τρέχει από χίλιες μεριές.  

 Δηλαδή, είναι ντροπή να πηγαίνεις να βρίσκεις ένα σχολείο με δέκα κουβάδες μέσα 

στο σχολείο για να μαζέψουν τα νερά. Και το έχουμε ξανά αναφέρει, όπως και στο Ειδικό 

Σχολείο εκτάκτως προέκυψαν, πετάχτηκαν κάποιες πλάκες μέσα σε έναν όροφο και πήγε  η 

υπηρεσία αμέσως για να μην δημιουργηθεί κανένα ατύχημα.  

 Κλείνω λίγο για να μην φάω τον χρόνο σας, έχετε δίκαιο, λέγω λίγο το σημείο για το  

6ο Γυμνάσιο, γιατί όπως είναι εμφανές ότι είναι κατανεμημένη μια πίστωση και στον κωδικό 

70, στο νούμερο 5 αλλά και στο νούμερο 7. Στον νούμερο 5 είναι παλαιά κατασκευή. Έχει 

γίνει παλαιότερα μέσα στο 2010 ενώ το 6ο Γυμνάσιο στο νούμερο 7 είναι μια κατασκευή, η 

οποία προβλέπεται να γίνει με τον τρόπο που αναφέρεται εδώ. Άρα είναι μελλοντική 

κατασκευή.  

 Σίγουρα αυτά τα στρόγγυλα ποσά δεν θα διατεθούν όλα σε αυτά τα σχολεία. Έχουμε 

προβλέψει σε όλα τα σχολεία να γίνουν επισκευές, δεν έχουμε αφήσει ούτε ένα, όμως 
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αξιολογούμε και λέμε ότι μερικά πρέπει να γίνουν με αυτεπιστασία γιατί έτσι είναι η 

συμφέρουσα για την υπηρεσία και μερικά πρέπει να γίνουν εργολαβίες.  

 Άρα για τα σχολεία που αναφέρεστε και υπονοείτε και πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι,  

γνωρίζουμε εμείς είναι ότι θα γίνουν με αυτεπιστασία και θα καλυφθούν χωρίς να υπάρχει 

κανένα πρόβλημα.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Τοποθετήσεις επί του θέματος. Πάλι ο κ. Κατιρτζόγλου. Ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. Γάτσιος. Ο 

κ. Αναστασιάδης έχει τον λόγο. 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Όταν λέμε, κυρία Αντιδήμαρχε, ότι θα κάνουμε έργα με αυτεπιστασία υπάρχει τεχνικό 

προσωπικό ειδικό που ξέρει να κάνει την αυτεπιστασία  ή θα κάνετε αναθέσεις; 

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ: 

Σας εξήγησα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Τι εξηγήσατε;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Υπάρχει ειδικός τεχνίτης να κάνει αυτή την, υπάρχουν στον Δήμο τέτοιοι τεχνίτες και δεν το 

ξέρω εγώ; Παρακαλώ…. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Συγνώμη, οι ερωτήσεις έχουν τελειώσει.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Είναι τοποθέτηση, γιατί δεν υπάρχουν τεχνίτες που να κάνουν επισκευές σε αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Έχει απαντήσει η Αντιδήμαρχος.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

..ανάθεση αλλά μην μας λέτε με αυτεπιστασία.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ: 

Κύριε Αναστασιάδη μπορώ να σας απαντήσω … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Απαντάτε σε ερώτηση, κυρία Αντιδήμαρχος και έχουν τελειώσει οι ερωτήσεις. Σας 

παρακαλώ πολύ σεβαστείτε την διαδικασία. Σεβαστείτε την διαδικασία. Παρακαλώ κύριε 

Γάτσιο έχετε τον λόγο.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ: 

Θα μείνει θολή η εικόνα και … 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κύριε Γάτσιο. Κύριε Γάτσιο έχετε τον λόγο, παρακαλώ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ: 

Δεν θα πάρω τον λόγο για να βοηθήσω την κυρία Αντιδήμαρχο, επειδή βλέπω ότι ζορίζεται .. 

ας με παίρνει τηλέφωνο … συνεργείο, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ωραία. Και ο κ. Κατιρτζόγλου.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ: 

Δυο κουβέντες θα πω, κύριε Πρόεδρε. Ασφαλώς δεν μπορούμε παρά να ψηφίσουμε την 

κατανομή αυτή μολονότι  έχουμε κάποιες επιφυλάξεις κυρία Αντιδήμαρχε και κυρίως θα 

ήθελα να επισημάνω το εξής: Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ώστε να μην υπάρχουν 

παράπονα, γιατί γίνεται μια κατανομή εδώ πέρα κονδυλίων, υπάρχουν κάποια σχολεία τα 

οποία είναι και ξανά είναι μέσα στην λίστα και τα οποία θα είναι και στην επόμενη φάση 

στην λίστα και τα οποία κάθε φορά είναι στην λίστα της κατανομής και υπάρχουν κάποια 

άλλα σχολεία τα οποία δεν είναι. Δεν είναι τώρα και ούτε την επόμενη φορά θα είναι.  

 Θέλω να πω δηλαδή ότι πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματική ιεράρχηση των 

αναγκών. Δεδομένου βέβαια ότι μοιράζουμε εδώ πέρα μια πτώχεια. Δεν το συζητάμε. Είναι 

λίγα τα χρήματα αλλά πρέπει αυτή η φτώχεια να μοιραστεί με δίκαιο τρόπο.  

 Λοιπόν, εάν υπάρχει κάποιο σχολείο το οποίο την προηγούμενη φορά 

χρηματοδοτήθηκε για να καλύψει τέτοιου είδους ανάγκες, αυτή την φορά πρέπει να δοθεί 

προτεραιότητα σε κάποιο άλλο σχολείο που δεν ήταν την προηγούμενη φορά. Αυτό σας είπα 

προηγουμένως και αυτό επιμένω και πάλι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια δικαιότερη ιεράρχηση 

των αναγκών.  

Δεν είναι όλα τα έργα συντηρήσεως που χρειάζονται τα σχολεία μας που μπορούν να 

καλυφθούν με αυτεπιστασία. Υπάρχουν ανάγκες…για κάποιες άλλες, τέλος πάντων, εργασίες 

που πρέπει να γίνουν, οικοδομικές και τα λοιπά, οι οποίες θα βελτιώσουν στο κάτω- κάτω και 

την απόδοση την ενεργειακή των κτιρίων για να έχουμε μικρότερη κατανάλωση στα 

πετρέλαια.  

Αυτά όλα σας είναι γνωστά αλλά σε σας εναπόκειται και σε μας βέβαια να 

συμφωνήσουμε όλοι μαζί έναν δικαιότερο τρόπο κατανομής αυτών των κονδυλίων, όπως  

πολύ σωστά προϋπολογίσαμε στην Σχολική Επιτροπή την Α/θμια και την Β/θμια …και ο 

οποίος είναι δικαιότερος και φέρνει καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με το  παρελθόν. 

Μικρό σχόλιο θα κάνω και για το θέμα του 30%.  Σας είπα και εγώ προηγουμένως ότι 

δεν είναι του παρόντος  και ότι δεν έχει να κάνει με την ΣΑΤΑ σχολείων. Προφανώς, είναι 

γνωστό αυτό. Όμως είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί αρκετά σχολεία… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Επί του θέματος κ. Κατιρτζόγλου και έχει τελειώσει ο χρόνος σας. 

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ: 
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…γιατί γνωρίζετε πολύ καλά και είναι ..από τα χρήματα εκείνα ..ανάγκες καλύπτουμε στα 

σχολεία μας, πρέπει και εκείνο να το δούμε… 

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ: 

Κύριε Πρόεδρε ευχαριστώ τον κ. Κατιρτζόγλου για την συνεργασία, γιατί μπορούμε μαζί να 

αξιολογήσουμε τις ανάγκες μας των σχολείων. Εγώ σας θέλω συνεργάτη και όλους σας για 

να μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες όλων των σχολείων και τις επισκευές. Σίγουρα 

υπάρχουν κάποια σχολεία τα οποία θα γίνουν και δεν είναι καταγεγραμμένα και πιστέψτε με 

είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός.  

 Εγώ μπορώ να σας κάνω πλήρη ενημέρωση και υπάρχει και μια εικόνα και στην 

αιτιολογική έκθεση. Γι΄ αυτό που ανέφερε ο κ. Αναστασιάδης όλα τα υπόλοιπα λεφτά τα 

κρατάμε με μελέτη η οποία μπορεί μελλοντικά να έρθει στο επόμενο Συμβούλιο αλλά 

οπωσδήποτε και για προμήθεια υλικών, για τους πενταμηνίτες είπα κ. Αναστασιάδη όπου εκεί 

πέρα έχουμε εγκρίνει, έχουμε προτείνει και εγκρίθηκαν να πάρουμε τις .., να πάρουμε 

υδραυλικούς, να πάρουμε ξυλουργούς, δηλαδή ανθρώπους επαγγελματίες, οι οποίοι θα 

ασχοληθούν μέσα στα σχολεία.  

 Εγώ θα ήθελα να πω ότι αυτή την τακτική ακολουθήσαμε στην αρχή της σχολικής 

χρονιάς με δυο διμηνίτες βαφείς και με τα υλικά, τα οποία ξοδέψαμε βάψαμε δεκαπέντε 

σχολεία και μπήκαμε μέσα στις αίθουσες και στους εξωτερικούς χώρους και κάναμε μια 

φοβερή οικονομία. Αυτό ήταν εξαιρετικό και πιστέψτε με ότι θα φροντίσουμε να τα 

διαχειριστούμε τα άλλα ευρώ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία. Ομόφωνα ναι; Ομόφωνα.  

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: 84/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Πάντα με την σύμφωνη γνώμη του σώματος και επειδή μου το ζήτησε η Αντιδήμαρχος 

Παιδείας η κυρία Μπιτζίδου, θα πάμε στα θέματα που είναι εισηγήτρια η ίδια γιατί θέλει να 

φύγει. Έχει κάποιους προσωπικούς λόγους και μου ζήτησε να… 

 Πάμε στο εικοστό έκτο θέμα.  

 

Θέμα 26ο : 

Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού 

 έτους 2012, για απόδοση μισθωμάτων σχολικών αγρών  

στις Σχολικές Επιτροπές. 
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Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Μπιτζίδου Σοφία. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Είναι ένα θέμα καθαρά τυπικό. Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Μάλιστα. Δυο λεπτά, δυο λόγια.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ: 

Υπάρχει εδώ πέρα ένας πίνακας στον οποίο δείχνει ότι κάποια σχολεία έχουν στην ιδιοκτησία 

τους κάποιους αγρούς τους οποίους νοικιάζουν. Εδώ τα ποσά τα οποία μαζέψαμε από το 

Λογιστήριο είναι ένας αριθμός αυτά τα ποσά τα οποία κατατίθενται από τους ενοικιαστές για 

τους σχολικούς αγρούς.  

 Θα ήθελα να πω ότι αυτά τα λεφτά θα επιστραφούν με απόφαση της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής πάλι στα σχολεία και θέλω να ενημερώσω το σώμα ότι βάσει του ΦΕΚ από  6-6ου 

μπορούμε αυτά εδώ και το ερευνούμε με το Λογιστήριο του Δήμου να μην καταβάλλονται 

αυτά τα λεφτά, τα χρηματικά ποσά στον Δήμο γιατί υπάρχει μετά μια διαδικασία για να 

έρθουν στις Σχολικές Επιτροπές και να αποδοθούν στα σχολεία, αλλά μπορούν άμεσα να 

κατατίθενται στις Σχολικές Επιτροπές και να μην μπαίνουμε σε αυτή την ταλαιπωρία, γιατί 

πιστέψτε με από το Προσόδων μέχρι να μαζευτούν αυτά τα λεφτά, έστω όσα είναι, πέρασε 

αρκετός καιρός.  

 Πάντως προσπαθώ όλα τα λεφτά, τα οποία δικαιούνται τα σχολεία να είναι στις 

Σχολικές Επιτροπές και να επιστρέφουν στα σχολεία μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ωραία. Ευχαριστώ. Υπάρχει ερώτηση; Παρακαλώ τον κ. Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

Ερώτηση. Γι΄ αυτά που είπε η κυρία Αντιδήμαρχος προβλέπεται αυτό από κάποια διάταξη; 

Θα ισχύει από 30-6ου ;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ: 

Για το εάν θα έρχονται απευθείας; Το προβλέπει το ΦΕΚ των σχολικών υπό σύσταση Ενιαίων 

Σχολικών Επιτροπών και το διερευνούμε, κ. Κοτρώνη, για να γίνει έτσι, να μπορούμε να 

έχουμε μια πιο άμεση, πιο γρήγορη διαδικασία δίνοντας τα χρήματα άμεσα στα σχολεία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο κ. Γάτσιος.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ: 

Δεν κάνω ερώτηση σε αυτό αλλά ξεχάστηκα προηγουμένως, άκουσα για ένα 30% και επειδή 

δεν το ξέρουμε εμείς, τι είναι το 30%; 
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Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ: 

Το θέμα αυτό κ. Γάτσιο δεν έχει καμία σχέση, είναι θέμα της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής και 

συζητιέται εκεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κύριε Γάτσιο θα κάνετε τον κόπο κατ’ ιδίαν να ενημερωθείτε. Ψηφίζεται ομόφωνα το θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

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: 106/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Πάμε στο επόμενο θέμα που είναι το εικοστό ένατο. 

 

Θέμα 29ο : 

Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη δαπάνης  

φωτοτυπιών σχολικών βιβλίων. 

Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Μπιτζίδου Σοφία. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Απλούστατα πρέπει να το αποδεχθούμε, έστω και μικρό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ψηφίζω ναι, ταυτόχρονα όμως λυπάμαι και το ποσό. Είναι 741 ευρώ με 75 σχολικές μονάδες, 

όταν άλλοι Δήμοι με δέκα και ένδεκα σχολικές μονάδες για το ίδιο θέμα πήραν 28.000, πήραν 

6 ή 7 χιλιάδες, πήραν 8 χιλιάδες, όταν μιλάμε κυρία Αντιδήμαρχος για τόσο μεγάλες ανάγκες 

των σχολείων.  

 Λυπάμαι, το ψηφίζω βεβαίως γιατί, αλλά ντρέπονται για τον μητροπολιτικό μας Δήμο 

75 σχολικών μονάδων να παίρνουμε 741 ευρώ. Νομίζω ότι δεν πρέπει να ξανά γίνει αυτό και 

δεν πρέπει λοιδορούμε. Είναι θέμα ότι θα πρέπει να παρακολουθούμε από κοντά τα θέματα 

και ότι αποφάσεις έρχονται κεντρικότερα και να τις αξιοποιούμε.  

 Αυτό ήθελα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο κ. Αναστασιάδης.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Να γυρίσετε πίσω τα χρήματα κυρία μου, διότι είναι προσβολή για τον Δήμο μας να στείλουν 

μόνο 700 ευρώ. Αυτά μπορούμε να τα βάλουμε εμείς από την τσέπη μας.  Να γυρίσουν τα 

χρήματα πίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κυρία Μπιτζίδου, κυρία Αντιδήμαρχε δώστε μια σύντομη απάντηση σας παρακαλώ. Μην 

κάνετε διάλογο. Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ πολύ. 

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ: 

Λυπάμαι και εγώ ειλικρινά γι΄ αυτό το ποσό όμως θα ήθελα για να μην αιωρούνται 

εντυπώσεις εδώ μέσα, ο Δήμος Σερρών έκανε ακριβώς αυτό που όφειλε να κάνει. Εκείνο στο 

οποίο λυπάμαι πραγματικά είναι ότι κανένα σχολείο μέσω των διευθύνσεων δεν έφερε, δεν 

ζήτησε ούτε μια φωτοτυπία από τον Δήμο Σερρών και ουδεμία δαπάνη να καλυφθεί για 

φωτοτυπίες από τον Δήμο Σερρών.  

Μάλιστα χθες ήμουνα με τον κ. Κατσιώτη, τον Περιφερειακό Διευθυντή, ενώ σωρεία 

τιμολογίων πήγαιναν σε άλλους Δήμους, όχι σε όλους, γιατί εάν καθίσουμε και δούμε 

ακριβώς, θα δούμε ότι το κονδύλι αυτό έχει μοιραστεί σε ελάχιστους Δήμους, δηλαδή πέρασε 

αψήφιστα από τις διευθύνσεις του δικού μας Δήμου και γενικότερα και αυτές οι δαπάνες οι 

οποίες έγιναν έπρεπε να γίνουν με πλαστά τιμολόγια, ενδεχομένως, το οποίο ο Δήμος Σερρών 

δεν μπήκε στην διαδικασία αυτή, παρόλο που ζητήσαμε από τις διευθύνσεις να στείλουν είτε 

αυτοί πίνακα αλλά είτε και με ακρίβεια να μπουν στην διαδικασία να εξασφαλίσουν και να 

ενημερώσουν κάτω το Υπουργείο για τις ανάγκες μας.  

Άρα δηλαδή ο Δήμος Σερρών, εάν δείτε και το έγγραφο και το έχετε δει, έκανε αυτό 

που όφειλε και δεν έχει καμία ευθύνη και νομίζω για δεύτερη φορά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

Δηλαδή κυρία Αντιδήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, εδώ μιλάει η κυρία Αντιδήμαρχος ποιος έβγαλε 

πλαστά τιμολόγια; Για ποιον μιλάει;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ: 

Θα έπρεπε να βγάλει, κ. Μηλίδη, πλαστά τιμολόγια … 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ: 

Μα διαστρεβλώνετε αυτά που λέω. Οι φωτοτυπίες σε άλλους Δήμους έγιναν ίσως από 

αιτήματα και πήγαν μόνο οι άλλοι Δήμοι φωτοτυπίες σχολείων. Ούτε ένα σχολείο ήρθε στον 

Δήμο Σερρών για να καλύψει φωτοτυπίες. Ούτε ένα σχολείο. Ενώ αντίστοιχα ξέρω ότι 

υπήρχαν … 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ: 

Μα σας λέω την αλήθεια.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Μην διακόπτετε. Μην κάνετε διάλογο.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ: 

Κύριε Γραμματέα είναι ένα πολύ λεπτό θέμα και θα πρέπει να αποκατασταθεί η αλήθεια. 

Είναι γεγονός ότι η Α/θμια πήγε και ζήτησε φωτοτυπίες από τα ΤΕΙ. Στον Δήμο Σερρών δεν 

ήρθε για φωτοτυπίες ούτε ένα σχολείο ούτε μια σελίδα. Άρα δεν έγινε καμία δαπάνη. Από την 

άλλη μεριά η κατάσταση η οποία έφυγε από τις Διευθύνσεις φαίνεται δεν ήταν το χαρτί το 

ικανοποιητικό για να εξασφαλιστεί η πίστωση.  

 Ο Δήμος Σερρών ήρθε σε επαφή και τηλεφωνική και εγγράφως και με το Υπουργείο 

και διαπίστωσε ποιος ήταν ο ρόλος του. Ο ρόλος ο δικός μας. Από εκεί και πέρα όλες οι 

κινήσεις έγιναν. Το εάν έγιναν όλες οι υπόλοιπες ενέργειες από τα σχολεία και μέσω του ΤΕΙ, 

αυτό δεν το γνωρίζουμε εμείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ολοκληρώθηκε το θέμα. Παρακαλώ πάρα πολύ εδώ ψηφίζουμε 

αποδοχή αυτού του ποσού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εδώ ψηφίζουμε συγκεκριμένο θέμα. Μπαίνει σε ψηφοφορία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Λυπάμαι αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Δεν θα κάνουμε άλλο διάλογο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Πολύ ωραία. Βεβαίως.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κυρία Αντιδήμαρχος δώσατε, νομίζω, τις απαραίτητες εξηγήσεις. Κανένα σχόλιο από εδώ και 

πέρα. Μπαίνει σε ψηφοφορία. Ναι, ναι, ναι. Όχι ο κ. Αναστασιάδης, να επιστραφούν πίσω τα 

λεφτά. Ναι ο κ. Ίντος. Ναι  ο κ. Χρυσανθίδης. Ναι, ναι. Ο κ. Κοτρώνης; Όχι, σε ένδειξη 

διαμαρτυρίας. Ο κ. Αγοραστός ναι. Ναι και οι υπόλοιποι.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 109/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Πάμε στο τριακοστό θέμα. 

 

Θέμα 30ο : 

Έγκριση εξειδικευμένης οφειλής ποσού 50.869,65 ευρώ 

 και απόδοση αυτής στο ΝΠΔΔ Ενιαία Σχολική Επιτροπή 

 Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. 

Εισηγήτρια: η Αντιδήμαρχος κα. Μπιτζίδου Σοφία. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εισηγήτρια η Αντιδήμαρχος κα. Μπιτζίδου.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ: 

Θα ήθελα να πω ότι στο ΦΕΚ για την σύσταση των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών, των δυο 

Ενιαίων, είχε προϋπολογιστεί ένα ποσό, το οποίο ήταν 1.045.000 ευρώ γιατί έτσι ακριβώς 

αναγραφόταν το σύνολο των χορηγήσεων. Όμως είδαμε ότι με τις σταδιακές επιχορηγήσεις 

το ποσό των 219.000 φτάσαμε να υπάρχει μια διαφορά αυτού του ποσού 50.869 ευρώ.  

 Αυτό το ποσό πήγε σαν οφειλή γιατί προέρχονται από επιχορήγηση του ΄11 και σαν 

οφειλή μεταφέρθηκε στο ΄12 και τώρα το αποδεχόμαστε. Μόλις το παραλάβουμε και μπει 

στην Ενιαία θα κατανεμηθεί στα σχολεία της Β/θμιας εκπαίδευσης. Είναι ένα ποσό το οποίο 

πρέπει να κατανεμηθεί στα σχολεία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 110/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Πάμε στο πέμπτο θέμα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 
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Θέμα 5ο : 

Έγκριση αποδοχής πιστώσεων της 2ης δόσης ποσού 50%  

έτους 2011 οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 25  

του Ν.1828/1989 και του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 ύψους  

668.793,54 ευρώ. Ψήφιση και κατανομή πιστώσεων. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Το θέμα αυτό, κύριοι συνάδελφοι, αφορά την κατανομή των 668.793,54 ευρώ που είναι η 2η 

δόση του 100% της 3ης δόσης από τις 8 ετήσιες των παρακρατηθέντων πόρων. Όλα αυτά τα 

χρήματα, όπως ορίζει ο Καλλικρατικός νόμος ότι πρέπει να ξεχρεώσουμε τα παλαιά χρέη 

διατίθενται σε παλαιά χρέη, όπως ακριβώς αναφέρονται στον πίνακα που επισυνάπτεται στο 

θέμα.  

 Μια διευκρίνιση αναγράφεται στο τέλος, ότι στην Ορεινή δεν κάναμε ..διότι έχουμε 

από προηγούμενη φορά, έχουμε δώσει 31.916, 91 ευρώ για κάποιο χρέος των 19.000. Δηλαδή 

έχει καλυφθεί.  

 Οπότε συνολικά για έργα κατανέμονται 282.355,02 ευρώ, τα οποία εάν τα 

αφαιρέσουμε από το σύνολο των πιστώσεων προκύπτει ένα ποσό 386.335,52 ευρώ, τα οποία 

..στο αποθεματικό για λειτουργικές δαπάνες του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ερωτήσεις επί του θέματος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Κύριε Αντιδήμαρχε, επειδή μιλάμε για ποσά τα οποία πρέπει να τα βλέπουμε με σύνεση, με 

σφικτό τρόπο και το αντιλαμβάνομαι αυτό, είναι .. οι καιροί, βλέπω στο 9 ένα σεβαστό ποσό, 

24.231: Διερεύνηση δυνατοτήτων βελτίωσης της μικρο-κλιματικής συμπεριφοράς ..της πόλης 

των Σερρών. Έγινε τίποτα με αυτό; Προχωράει;, Είναι κάτι; Θα αποδώσει κάτι ή θα δώσουμε  

25.000 έτσι; Διερωτώμαι.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Υπάρχει μια μελέτη από το Πανεπιστήμιο της Θράκης για αυτό το θέμα, της μικρο-

κλιματικής συμπεριφοράς της πόλης. Σε κάποιες οδούς της πόλης είναι για το μικροκλίμα, 

αναφέρεται στην αλλαγή των ..δόμησης, είναι κάποιο επιστημονικής φύσεως έργο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Επιστημονικής φύσεως ή επιστημονικής φαντασίας;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Γιατί λίγο έτσι διερωτώμαι … 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Επιστημονικής φύσεως ή επιστημονικής φαντασίας;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Από αυτές τις μελέτες προκύπτουν έργα από ευρωπαϊκά κονδύλια. Απλώς εμείς είμαστε 

υποχρεωμένοι να καταθέσουμε τις μελέτες και εάν μπορέσουμε να χρηματοδοτηθούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Άλλος ερώτηση. Ο κ. Γκότσης υπέβαλε ερώτηση, κύριε Αναστασιάδη.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ: 

Αυτή η αποδοχή, αυτά τα χρήματα είναι άλλο από το ένα που πήραμε για όφελος προς 

τρίτους 1.200; Αυτό είναι το ίδιο;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ: 

Όχι, όχι, άλλο λέω. Συγνώμη να το διευκρινίσουμε παιδιά. Συγνώμη, να το καταλάβω και 

εγώ. Για το δάνειο τότε είχε πάρει ο Δήμος, είχε έρθει το μεσημέρι, εάν θυμάμαι καλά της 

ίδιας ημέρας ένα ποσό 1.200 τόσο για οφειλές προς τρίτους. Αυτό είναι άλλο ποσό τώρα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

Μπορώ να το απαντήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ναι.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, αυτές είναι οκτώ ετήσιες δόσεις που 

ψηφίστηκαν με τον νόμο του 2009. Είναι τα μισά λεφτά αυτά που ήρθαν στις αρχές του ΄12 

και αφορούν τους παρακρατηθέντες πόρους στο σύνολό τους που είναι 1.300 για το ΄11. Το 

1.300 για το ΄12 σας είπα ήρθε σαν απόφαση αλλά δεν ήρθαν τα χρήματα. Αυτά είναι τα μισά 

χρήματα του ΄11 παρακρατηθέντες πόροι.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ωραία. Μια απάντηση και στον κ. Μηλίδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Κύριε Μηλίδη για το ερώτημα που θέσατε έγινε πρόταση από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  

Θράκης, κατατέθηκε στο ΥΠΕΚΑ η πρόταση, στο ΚΑΠΕ μάλλον. Ανήκει στο ΥΠΕΚΑ, στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και διεκδικούμε να μπούμε σε πρόγραμμα. Διεκδικούμε, δεν 

ξέρουμε τι θα γίνει. Προσπαθούμε να γυρίσει σε πρόγραμμα για να πάρουμε 4.300.000 ευρώ 

προκειμένου να αλλάξει το μικροκλίμα της οδός Δυτικής Θράκης, το οποίο είναι πολύ 

επιβαρημένο εκεί. Δεν είναι δηλαδή κουτουρού χρήματα, δεν είναι φαντασίες.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Διεκδικούμε. Απλώς σας λέω ότι το ποσό, το ποσό  που θα κατανεμηθεί μέσω αυτού του 

προγράμματος σε διάφορες προτάσεις που έχουν καταθέσει και άλλοι Δήμοι είναι πολύ 

μικρό. 60 εκατομμύρια και καταλαβαίνετε τι γίνεται. Γίνεται πολύ μεγάλη μάχη για το ποιος 

θα μπορέσει να πάρει χρήματα, γιατί μην ξεχνάτε διεκδικούν και οι τέσσερις, πέντε πολύ 

μεγάλοι Δήμοι της Ελλάδας που ίσως μπλοκάρουν και όλο το ποσό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Τοποθετήσεις επί του θέματος; Ο κ. Αναστασιάδης θέλει να πει κάτι.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Κύριε Αντιδήμαρχε τα ντουλάπια του Δήμου είναι γεμάτα από τέτοιες μελέτες. Ουδέποτε θα 

πάρετε μια δεκάρα, απλώς είναι η φαντασία των καθηγητών ..Πανεπιστημίων…Είναι ντροπή 

αυτό που κάνουν. Ποτέ δεν θα πάρετε μια δεκάρα από κανέναν. Ακούσατε; Ποτέ. Ποιος σου 

είπε εσένα ότι θα πάρεις χρήματα από αυτά το πράγμα; Ποιος; Θα αφήσει η Αθήνα και η 

Θεσσαλονίκη, η  Λάρισα να πάρουμε εμείς χρήματα;  

 Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχω έρθει πολλές φορές στο γραφείο σου και σε 

παρακάλεσα από πέρυσι δέκα φορές και. Σου είπα ότι στην Βαμβακιά χρειαζόμαστε αυτές τις 

..για να κάνουμε … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Δεν είναι το ίδιο, είμαστε σε τελείως διαφορετικό θέμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Ήρθα πολλές φορές στο γραφείο σου και σε παρακάλεσα από πέρυσι. Δέκα φορές ήρθα. … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία κύριοι συνάδελφοι. Ναι, ναι, ναι.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Εγώ όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Όχι ο κ. Αναστασιάδης. Κύριε Χρυσανθίδη, κύριε Γάτσιο ναι., ναι. Ο κ. Κοτρώνης, ναι. Ναι, 

ναι, 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 85/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Έκτο θέμα.  

 

Θέμα 6ο : 

Αντικατάσταση γραμματέα της Επιτροπής Διενέργειας  Δημοπρασιών  
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(άρθρο 1 του ΠΔ270/11-3-1981 ΦΕΚ 77) για το έτος 2012. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εδώ υπάρχει μια αντικατάσταση της κυρίας Πανίδου Ευτυχίας με τον κ. Τζουμάκα Ιωάννη 

διοικητικό υπάλληλο του Δήμου Σερρών.  

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: 86/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Θέμα έβδομο.  

 

Θέμα 7ο : 

Συγκρότηση Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών  

διαφορών δια συμβιβασμού. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Η Επιτροπή ομόφωνα ναι; Είναι οι ίδιοι που ήταν και πέρυσι. Να διαβάσω τα ονόματα. Είναι 

ο κ. Μιζάνης ως Πρόεδρος με αναπληρωτή τον κ. Κατριτζόγλου, η κυρία Αποστολίδου Ραχήλ 

με αναπληρωτή της τον κ. Ίντο και ο κ. Καλιμπέρης φορολογούμενος δημότης με 

αναπληρωτή τον κ. Ληξούδη Γεώργιο.  

 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: 87/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Θέμα όγδοο.  

 

Θέμα 8ο : 

Συγκρότηση Επιτροπών του ΕΚΠΟΤΑ έτους 2012  

(Ανάδειξη μελών για συγκρότηση επιτροπών με κλήρωση) 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ως έχει ομόφωνα το θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ναι, ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εννέα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Όχι; Θέλετε να μιλήσετε. Παρακαλώ στο όγδοο θέμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Με τον τρόπο αυτό … 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Όχι ο κ. Αναστασιάδης στο όγδοο θέμα.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 88/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Πάμε στο ένατο θέμα.  

 

Θέμα 9ο : 

Ανάκληση μέρους της υπ΄ αριθμόν 23/2012 ΑΔΣ που αφορά  

συγκρότηση επιτροπών έτους 2012 σύμφωνα με τα άρθρα 46  

και 28 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ναι, 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: 89/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Θέμα δέκατο. 

 

Θέμα 10ο : 

Ενημέρωση επί της υπ΄ αριθμόν 4/2012 απόφασης 

 του Δ.Σ. της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ Σερρών. 

Εισηγήτρια: Η ΑντιΠρόεδρος κ. Αποστολίδου Ραχήλ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ομόφωνα ναι;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Όχι ο κ. Αναστασιάδης.  

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: 90/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ενδέκατο θέμα. 

 

Θέμα 11ο : 

Έγκριση συνέχισης του έργου: Διαμόρφωση πλατείας και 

 πεζοδρομίου οδού Καβάφη για το έτος 2012, αναμόρφωση  

προϋπολογισμού του Δήμου και ψήφιση της απαιτούμενης 

 πίστωσης ποσού 116.405,50 ευρώ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ναι ομόφωνα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ναι, ναι.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 91/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Δωδέκατο θέμα. 

 

Θέμα 12ο : 

Έγκριση υλοποίησης του υποέργου 2 με τίτλο: Έργα ΔΕΗ  

της πράξης: Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών 

 αξόνων Δήμου Σερρών. Ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης  

ποσού 71.415,03 ευρώ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ομόφωνα ναι; Ο κ. Αναστασιάδης κάτι θέλει να ρωτήσει;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Όπως είναι γνωστό η Δ.Ε.Η. για να κάνει ένα έργο, που είχε υποχρέωση να το κάνει, διότι 

εκμεταλλεύεται την πόλη Σερρών …δυστυχώς τώρα που ήρθε να κάνει ένα έργο ζητάει λεφτά 

από τον Δήμο, που δείχνει ότι δεν είναι κρατική επιχείρηση από ότι φαίνεται, είναι 

..επιχείρηση. …Εφόσον ήταν υποχρεωμένη να το κάνει δωρεάν. Η Δ.Ε.Η. δεν έχει σε μας 

υποχρέωση; Εκμεταλλεύεται την πόλη των Σερρών. Για ποιο λόγο κύριε Πρόεδρε; … Τι είναι 

η Δ.Ε.Η., μας εκμεταλλεύεται….. Για ποιο λόγο; …Για ποιο λόγο ζητάει αυτά τα λεφτά;  

Είναι υποχρεωμένη να μας κάνει ένα δώρο. Υποχρεωμένη είναι να το κάνει.  

 Παρακαλώ θερμά αυτή ..να μεταβιβαστεί γιατί έχει υποχρέωση, δεν ..και ο Δήμος 

αιμορραγεί μας ζητάει χρήματα για να κάνουμε ένα μικρό έργο για τον Δήμο των Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Καταγράφεται. 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Παρακαλώ να γίνει παράκληση στην Δ.Ε.Η. να μας κάνει δωρεάν το έργο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Οι υπόλοιποι ψηφίζουν;  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ: 

Και εγώ ψηφίζω ότι και ο κ. Αναστασιάδης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Πολύ ωραία. Και ο κ. Στεργίου. Οι υπόλοιποι ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 
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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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 92/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Θέμα δέκατο τρίτο. 

 

Θέμα 13ο : 

Έγκριση συνέχισης παροχής υπηρεσίας Συντήρηση αποκατάσταση 

 ζημιών και βελτίωση των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης  

σε διασταυρώσεις των οδών του Δήμου Σερρών χρήσης 2011,  

αναμόρφωση του προϋπολογισμού και ψήφιση της απαιτούμενης  

πίστωσης ποσού 90.000,00 ευρώ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ομόφωνα ναι;  Κύριε Μυστακίδη θέλετε να πείτε δυο λόγια;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Παλαιό είναι, είναι περσινό το έργο. Εάν θέλετε απευθείας κάνετε τις ερωτήσεις. 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

Δεν θέλω να κάνω ερώτηση, ένα σχόλιο θέλω να κάνω μόνο. Το ξέρω ότι είναι παλαιό έργο, 

είναι συνεχιζόμενο έργο, το ψηφίζουμε, βεβαίως το ψηφίζουμε το έργο όμως θεωρώ ότι 

κάποια στιγμή θα πρέπει να το ..σκληρά. Το ποσό είναι 90.000 και είναι αρκετά σημαντικό με 

τα σημερινά δεδομένα όταν παντού οι τιμές πέφτουν σε όλα, είναι μεγάλο το ποσό και δεν 

βλέπω ότι αυτές οι περίφημες διασταυρώσεις οι φωτεινοί σηματοδότες λειτουργούν και τόσο 

καλά.  

 Νομίζω ότι κάποια στιγμή για να κάνουμε εξοικονόμηση αυτό που ..όλοι μας εδώ και 

νομίζω ότι προσπαθούμε να το κάνουμε πράξη, κάποια στιγμή να το υλοποιήσουμε. Τα ποσά 

είναι μεγάλα, έχουμε μάθει όπως παλαιότερα, δεν πάει έτσι πλέον.  Η οικονομική κατάσταση 

είναι αυτή που είναι. τραγική. Και οι σηματοδότες δεν λειτουργούν ως όφειλαν. Πολλές 

φορές την ώρα της δουλειάς…και σε άλλες διασταυρώσεις  και τα περισσότερες φορές 

λειτουργούν οι σηματοδότες τελείως, καθόλου αρμονικά με την κίνηση που υπάρχει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο κ. Φωτιάδης.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ: 
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Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Μυστακίδη πέρυσι είχε έρθει το θέμα και είχα ζητήσει να 

μεριμνήσετε να συντονιστούν δυο σηματοδότες στην έξοδο της πόλης δυτικά. Δεν κάνατε 

κάτι. Εγώ είχα ζητήσει να συντονιστούν, εάν είναι δυνατόν. Δεν υπάρχει ανταγωνισμός, είναι 

το ίδιο πρόσωπο, είναι εργολάβος από την Θεσσαλονίκη, έρχεται με την βαλίτσα του και λέει 

ότι κάνει τόσο. Νομίζω, κύριε Μυστακίδη ότι θα πρέπει να συνεννοηθείτε και να τον πάρετε 

αυτό τον κύριο να συντονίσει πλέον και τα φανάρια της εσωτερικής περιφερειακής της δικής 

μας και την εξωτερική περιφερειακή, ούτως ώστε ένας κινείται στην περιφερειακή, να τα 

κάνετε ένα πακέτο δηλαδή, όλα τα φανάρια πιάνουν όποιον κινείται. Είναι κακο-

συντονισμένα. Εδώ θα έπρεπε να υπάρχει μια ροή έστω με μια χαμηλή ταχύτητα.  

Ρυθμίστε, σας παρακαλώ, το φανάρι που είναι εκεί ..με το άλλο το φανάρι να 

συνεργαστούν για να μην έχει αυτό το στοιχείο, ότι γίνεται συγκράτηση των φορτίων και 

στην συνέχεια απελευθέρωση και έχουμε εκεί μια κακή διαχείριση των φορτίων. Όπως 

επίσης, σας είπα ότι και στον παλαιό περιφερειακό τα φανάρια δεν συνεργάζονται.  

Νομίζω είναι πολλά τα χρήματα. Λύστε όλα αυτά τα θέματα πακέτο, να το πω έτσι, με 

αυτόν τον κύριο, ο οποίος κινείται μονοπωλιακά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Επειδή έχουμε πάρα πολλούς μηχανολόγους στον Δήμο Σερρών, πάρα πολλούς 

μηχανολόγους, μπορούμε να ειδικεύσουμε κάποιον, είναι πολύ εύκολο, διότι είναι και 

μηχανολόγοι μηχανικοί, μπορούμε άνετα, γιατί αυτός ο άνθρωπος κάνει ότι θέλει, παίρνει τα 

λεφτά .. Για ποιο λόγο να μην πάρετε κάποιον ειδικό να έρθει, να ειδικευτεί πάνω στο θέμα 

αυτό …Να τελειώσει αυτή η ιστορία. Είναι κρίμα να μας εκμεταλλεύονται με τον χειρότερο 

τρόπο. Καταλάβατε; Δεν κάνουμε παρατήρηση, απλώς μια ενημέρωση και ας το σκεφτούμε 

καλά. Έχουμε μηχανολόγους που είναι πάρα πολλοί ..Να το κάνετε αυτό το πράγμα, 

μπορείτε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Κύριε Πρόεδρε ακόμα κάτι και να απαντήσει. Επειδή πρόκειται για Οικονομική Επιτροπή 

αυτό, όντως …αυτό δεν σημαίνει όμως, επειδή είναι παλαιός, δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ο 

πιο φθηνός να κάνει και την πιο φθηνή δουλειά.  

 Σας παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε, εσείς να του πείτε όλα αυτά που λέει η αντιπολίτευση, 

ούτως ώστε, να λειτουργούν όπως πρέπει και όχι επειδή είναι πιο χαμηλή τιμή και επειδή το 

λέμε μας έχει πελάτες να μην μας προσέχει κιόλας. Αυτό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Συγνώμη τώρα, εγώ δεν ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, αλλά είναι ο πιο φθηνός ή είναι 

μονοπώλιο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Μονοπώλιο είναι, δεν υπάρχει άλλος.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ο πιο φθηνός λέει … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

7 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2012  

67 

 

Υπάρχει. Δημοπρασία έχει γίνει. Δημοπρασία έγινε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Άρα υπάρχουν και άλλοι.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Να απαντήσω συνολικά σε όλους τους προλαλήσαντες. Για το θέμα του συντονισμού, κ. 

Φωτιάδη, το έχω θέσει στον υπεύθυνο του κυκλοφοριακού σχεδιασμού. Μου είπε ότι είναι 

συντονισμένα. Προχθές του το ξανά έθεσα και μου απάντησε το ίδιο. Θα το πω αύριο, όταν 

θα έρθει ο εργολάβος να συναντηθούμε όλοι και να το δούμε, να κάνουμε μια επίσκεψη εκεί 

να το μελετήσουμε. Και ανατολικά και δυτικά του είπα για τα φανάρια.  

 Θέλω να πω για την εργολαβία αυτή, που είναι 90.000, είναι σε δυο κομμάτι. Είναι το 

ένα τμήμα 30.000 για ένα χρόνο η συντήρηση. ..ως τώρα είχαμε 60 με 70.000 με τέσσερις 

παρεμβάσεις αλλά διαπιστώσαμε ότι ήταν πολλές οι παρεμβάσεις και άσκοπες και 

συμφωνήσουμε στο ποσό των δυο παρεμβάσεων με 30.000, τα μισά δηλαδή.  

Και τα άλλα τα 60 είναι είπαμε να αλλαχθούν σε επτά κόμβους κεντρικούς, εντός 

εισαγωγικών, «τα εντόσθια» των φαναριών, ούτως ώστε, να μπουν κάποιοι πίνακες οι οποίοι 

θα είναι, θα έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν σε ένα κεντρικό κοντρόλ και να γίνει μια 

παρακολούθηση κυκλοφοριακή από έναν κεντρικό υπολογιστή. Δηλαδή το κονδύλι αφορά 

και αλλαγή ανταλλακτικών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

…παραδείγματος χάρη στο φανάρι μπροστά στην Ταξιαρχία έχει μια εβδομάδα που είναι 

καμένη η λάμπα. Είναι καμένο εκεί.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

…αλλά στον περιφερειακό είναι η Περιφέρεια.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Ωραία, θα το τακτοποιήσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία. Ομόφωνα ναι νομίζω, δεν υπάρχει 

αντίρρηση. Ο κ. Αναστασιάδης την πρότασή σας. Βεβαίως.  

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  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 93/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Πάμε στο επόμενο θέμα. Δέκατο τέταρτο. 

 

Θέμα 14ο : 

Έγκριση συνέχισης παροχής υπηρεσίας Συντήρηση- Βελτίωση  

του δικτύου οριζόντιας οδικής σήμανσης –διαβάσεων και  

προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 2012,  

αναμόρφωση του προϋπολογισμού, εγγραφή του έργου στο  

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2012 και ψήφιση της  

απαιτούμενης πίστωσης ποσού 51.000,00 ευρώ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο κ. Κοτρώνης ερωτήσεις εάν έχει. 

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

Όχι ερωτήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Τοποθέτηση. Ωραία. Υπάρχει άλλος που θέλει να ρωτήσει; Όχι. Παρακαλώ κύριε Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

Κύριε Πρόεδρε δεν ξέρω, απορώ πως δεν το έχουν παρατηρήσει άλλοι, δεν πρόκειται να ξανά 

ψηφίσουμε αυτή την πίστωση με την οριζόντια σήμανση και παρακαλώ, δεν ξέρω εάν 

δικαιούμαι, όταν θα γίνει αυτό το έργο να με φωνάξετε, θέλω να το παρακολουθήσω να 

πηγαίνω να βλέπω πως το κάνουν και πόσο θα κρατήσει.  

Το θεωρώ ..θέλω να πω της σήμανσης, όχι η εργασία, πόσο θα διατηρηθεί. Εγώ 

νομίζω ότι πληρώνουμε τεράστια ποσά και το είχα μετρήσει μια φορά, ήταν Παρασκευή με 

Δευτέρα. Παρασκευή δηλαδή γίνεται η διάβαση, η διαγράμμιση και Δευτέρα εξαφανίζεται. 

Δεν ξέρω εάν σας περνάει τώρα από το μυαλό εάν υπάρχει πουθενά διάβαση καθαρή. Δεν 

είναι λίγα τα λεφτά. Θεωρώ ότι μας ξεφεύγει εκτός εάν εγώ κάνω λάθος.  

Κύριε Αντιδήμαρχε παρακαλώ όταν θα γίνει αυτό το έργο να με πάρετε ένα 

τηλέφωνο, θα παρακολουθήσω όλο το έργο και να δω πόσο θα διατηρηθεί.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

Να μην το κάνουμε. Ας σκάψουμε εκεί να βρούμε έναν τρόπο, όπως κάνουμε τα ..για να είναι 

τέτοιο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ. Σωστή η παρατήρηση και παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο. 

Μην κάνετε διάλογο.  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Βεβαίως θα ελέγξουμε, κύριε Κοτρώνη και την ποιότητα των υλικών αλλά θέλω να σας 

ενημερώσω ότι προσφάτως … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Μην μιλάτε σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Το ξέρω αυτό από άλλες πηγές ότι προσφάτως έγιναν κάποιες  έρευνες γι΄ αυτά  τα υλικά που 

λέτε ότι είναι πανάκριβα και εφαρμόστηκαν σε κάποιες πόλεις στην Ιαπωνία συγκεκριμένα, 

πέφτανε τα μηχανάκια γι΄ αυτό τα καταργήσανε και βάλανε, θεωρήσανε καλύτερα τα 

υποδεέστερα σε ποιότητα υλικά. Ωστόσο θα δούμε την σύμβαση τι προβλέπεται εδώ και αυτά 

θα εφαρμόσουμε και θα σας καλέσω όταν θα ξεκινήσει το έργο άμα θέλετε να το 

παρακολουθείτε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Ομόφωνα ναι; Ο κ. Κοτρώνης όχι.  

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: 94/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Δέκατο πέμπτο θέμα. 

 

Θέμα 15ο : 

Έγκριση συνέχισης της παροχής υπηρεσίας Υπηρεσίες 

 οργάνωσης και διαχείρισης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και του  

αποκαταστημένου ΧΔΑ του Δήμου Σερρών για το έτος 2012,  

αναμόρφωση του προϋπολογισμού, εγγραφή του έργου στο  

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2012 και ψήφιση της  

απαιτούμενης πίστωσης ποσού 120.000,00 ευρώ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Παντ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ομόφωνα ναι; Μια ερώτηση. Ο κ. Χράπας, εάν θέλετε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΧΡΑΠΑΣ: 
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Το ψηφίσαμε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι έργο του ΄11, πρέπει να το 

εντάξουμε στον προϋπολογισμό του ΄12 και στο τεχνικό πρόγραμμα. Ο εργολάβος είναι ο 

ίδιος που ψηφίσαμε, πέρασε το ..  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ακριβώς αυτή είναι η ερώτησή μου, κύριε Πρόεδρε. Την βλέπω πολύ πρόχειρη την 

διαδικασία. Δηλαδή τώρα ψηφίζουμε και εντάσσουμε ένα έργο το οποίο έχει μια συνέχεια 

στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό; Δεν τα καταλαβαίνουμε αυτά. Για να μην 

μακρηγορώ ένα σχόλιο μόνο. Θα σας θυμίσω, όταν ψηφίζαμε το τεχνικό πρόγραμμα του 

Δήμου και όταν ψηφίζαμε τον προϋπολογισμό, ο εκπρόσωπος της παράταξής μας, ο 

αγορητής της παράταξής μας ο κ. Γάτσιος τελείωσε την ομιλία του και με έναν τόνο χαμηλό 

μπορώ να σας πω, ότι με τι προχειρότητα συντάσσεται το τεχνικό πρόγραμμα και με τι 

προχειρότητα έγινε ο προϋπολογισμός. Και αποδεικνύονται πραγματικά τα λεγόμενά του.  

 Κάποιοι, για να δανειστώ και μια λέξη από τον κ. Δήμαρχο, κάποιοι από τους 

συμπολίτευση ..τώρα από τα μισά θέματα, κύριε Πρόεδρε, που ήρθαν στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, τα μισά θέματα από το Δημοτικό Συμβούλιο είναι τροποποίηση τεχνικού 

προγράμματος, αναμόρφωση προϋπολογισμού. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, 

αναμόρφωση προϋπολογισμού. 

 Δηλαδή θέλω να σας πω ότι τότε όταν το έλεγε ο κ. Γάτσιος κάποιοι χαχάνιζαν. 

Σήμερα επιβεβαιώνεται, κύριε Δήμαρχε, ..Μόνο αυτό το σχόλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Σας ευχαριστώ για το σχόλιο. Σας ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Κύριε Πρόεδρε ένα σχόλιο και εγώ να κάνω. Από ότι κατάλαβα εδώ, κύριε Αντιδήμαρχε.. 

αυτή η εργολαβία είναι ουσιαστικά για να πάρουμε τα τρία άτομα τα οποία εργάζονται στον 

ΧΥΤΑ επάνω; Αυτό είναι;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ: 

Είναι εργολαβία ..επιχωμάτωση καθημερινή, καθημερινή διάθεση στο κέντρο των 

απορριμμάτων και ο έλεγχος της γενικότερης…όλου του  ΧΥΤΑ των Σερρών. Εάν σας 

κάλυψα. Πέρασε παλαιότερο Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Έχετε τον λόγο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Ιδιαίτερα σήμερα δεν θέλω να είμαι πολύ καυστικός, θέλω να είμαι πολύ πιο ήπιος για λόγους 

που εγώ ξέρω. …για αυτοδιαχείριση. Ο ΧΥΤΑ, αυτοί που έχουν την γνώση, είναι η πιο 

εύκολη δουλειά. Δεν μπορεί να υπάρξει πιο εύκολη δουλειά. Πιστέψτε με. Είναι .., διότι ο 

ΧΥΤΑ έχουμε εμείς στον Δήμο των Σερρών όλα εκείνα τα μηχανήματα, έχουμε τριάντα 

μηχανικούς που μπορούν να κάνουν ένα από τα πιο όμορφα, την πιο όμορφη εργασία. 

Δυστυχώς τώρα δεν με ακούτε, κύριε Πρόεδρε. 
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 Έχουμε μπουλντόζες, έχουμε γκρέιντερ,  έχουμε σύγχρονα φορτηγά μεγάλα, έχουμε 

χώρους από τους οποίους μπορούμε να πάρουμε εμείς χώμα. Εδώ μόνο στα ..για να φυτέψεις 

δέντρα στην Αγία Βαρβάρα πήραμε πάνω από 3.000 κυβικά χώμα και ..τα δέντρα. 

Καταλαβαίνετε; Δηλαδή υπάρχουν τρόποι που μπορούμε εμείς να πάρουμε το χώμα. Για ποιο 

λόγο να δίνουμε εμείς εργολαβίες όταν μπορούμε μόνοι μας και άνετα. Για ποιο λόγο 

δηλαδή; Για ποιο λόγο;  

Παρακαλώ συνέχεια για ποιο λόγο δεν γίνεται αυτοδιαχείριση. Είναι απλό το θέμα. 

Εγώ σας παρακαλώ, επειδή έχω κάνει παρόμοια έργα, φωνάξτε με να σας βοηθήσω. .. γιατί 

αφορά την πόλη των Σερρών. Εμείς έχουμε ..Σας παρακάλεσα πάρα πολύ, έχεις και εσύ 

ευθύνη να το ξέρεις. Μην νομίζεις ότι δεν έχεις ευθύνη. Να γίνει αυτοδιαχείριση. Έχουμε 

φορτηγά, έχουμε από όλα στον Δήμο, επαναλαμβάνω που μπορούμε άνετα. Πληρώνουμε ένα 

εκατομμύριο και πετρέλαια. Το καταλαβαίνετε; Πληρώνουμε ένα με δυο εκατομμύρια 

πετρέλαια. Δεν μπορούμε να φέρουμε πέντε χιλιάδες κυβικά χώμα για να έχουμε να κάνουμε 

αυτά τα πράγματα; Δεν μπορούμε να κουμαντάρουμε… ή να κάνουμε τα φρεάτια; Για όνομα 

του Θεού. Σας παρακαλώ δηλαδή, είναι απλό το θέμα και όμως πληρώνουμε χρήματα.  

Εγώ θα το ψηφίσω, δεν λέω όχι αλλά δεν γίνεται σωστή εργασία. Να το ξέρετε. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Μπαίνει σε ψηφοφορία το θέμα. 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: 95/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Δέκατο έκτο θέμα.  

 

Θέμα 16ο : 

Έγκριση συνέχισης παροχής υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων 

 έργου για την διαχείριση  του ΧΥΤΑ Σερρών, αναμόρφωση του  

προϋπολογισμού, εγγραφή του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του  

Δήμου έτους 2012 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού  

120.000,00 ευρώ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Κύριε Πρόεδρε να κάνω μια ερώτηση αλλά την απευθύνω προς τον  κ. Δήμαρχο. Κύριε 

Δήμαρχε, με καλή τη πίστη την κάνω, είναι ένα ποσό 32.000 ευρώ. Το δίνουμε στην 
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Περιφέρεια. Εμείς ως Δήμος προσφέρουμε τόσα πολλά με τους τεχνικούς μας, με άλλες 

υπηρεσίες μας και νομίζω ότι υπάρχει, πρέπει να υπάρχει αυτή η συνεργασία. Δεν μπορεί, 

γελάτε, κύριε Πρόεδρε, μπορεί να είναι ουτοπική η ερώτηση αλλά την κάνω προς τον κύριο 

Δήμαρχο γιατί πιστεύω ότι αυτό πρέπει να λυθεί σε επίπεδο κορυφής και δεν μπορεί να λυθεί 

σε επίπεδο συμβούλων.  

 Λέω, μήπως με μια συνεννόηση θα μπορούσαμε να μας τα κάνουν σαν παροχή 

δωρεάν, όπως κάνουμε και εμείς ως Δήμος τόσα άλλα από ότι γνωρίζω; Είναι ένα σεβαστό 

ποσό και νομίζω ότι θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η συνεργασία, η αλληλεγγύη. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ορίστε; Δεν ξέρω εάν .. … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Όχι, δεν είναι ουτοπική, επαναλαμβάνω, είναι πολύ σοβαρή. Ο κ. Αναστασιάδης.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

…Αντιδήμαρχος στην πόλη των Σερρών ..κύριος Φωτιάδης, ο οποίος ήταν Νομάρχης των 

Σερρών και του είπα ότι δώστε μου την .., γιατί είχε έναν καινούργιο … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Παρακαλώ πρώτα ο κ. Χράπας.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ: 

Πρώτα από όλα υπάρχει μια τιμή μίσθωσης. Ακολουθούμε την τιμή της μίσθωσης που μας 

έχει ορίσει η Περιφέρεια και δεύτερον, είναι ποσά τα οποία έπρεπε να δοθούν μέσα στο ΄11, 

δεν δοθήκανε λόγω του ότι η χρηματοδότηση ήρθε τέλος του Δεκέμβρη, πρέπει να 

αναπροσαρμόσουμε τον προϋπολογισμό του ΄12 και να τα εντάξουμε μέσα αυτά. Αυτό λέει η 

απόφαση αυτή που παίρνουμε σήμερα. Την έχουμε ξαναπάρει παλαιότερα, απλά .. την 

ξαναπαίρνουμε σήμερα…δεν είναι κάτι διαφορετικό.  

 Όσον αφορά τα μηχανήματα που λέτε, αυτή την στιγμή θέλω να γνωρίζετε όλοι ότι 

δεν υπάρχει κανένας φορτωτής, μα κανένας. Ούτε ένας φορτωτής υπάρχει αυτή την στιγμή. 

Και οι δυο είναι χαλασμένοι. Ο ένας είναι, μας τον έχει πάρει η Περιφέρεια πίσω επειδή 

..χρήματα και ο άλλος της τεχνικής υπηρεσίας είναι με βλάβη. Δεν μπορούμε να πάρουμε 

ανταλλακτικά και προσπαθούμε να επιχωματώσουμε με ένα μηχάνημα μικρού όγκου. Ένα 

μικρό τσαπάκι. Με αυτό προσπαθούμε να επιχωματώσουμε.  

 Δεν υπάρχει φορτηγό αυτή την στιγμή. Τα φορτηγά χαλάνε καθημερινά. Η 

μπουλντόζα του Δήμου αυτή την στιγμή που είναι στο ΧΥΤΑ είναι πιο μεγάλη από όλους μας 

σε ηλικία. Κάθε μέρα χαλάει, κάθε μέρα έχει βλάβες. Τώρα είναι χαλασμένη από .. και είναι 

δύσκολο να το διορθώσουμε. Της Νομαρχίας έχει ένα μπουτόν χαλασμένο. Για να το 

πάρουμε το μπουτόν φτύσαμε αίμα και ήρθε σήμερα το μπουτόν αυτό. Το τι τραβάμε 

καθημερινά με τα ανταλλακτικά το γνωρίζουμε όλοι και πρέπει να το ξέρετε και εσείς 

βασικά.  
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 Ο ΧΥΤΑ δεν είναι κάτι εύκολο που το διαχειρίζεσαι πανεύκολα. Χρειάζεσαι μεγάλη 

προσοχή. Οι δουλειές είναι τόσες πολλές που έχει εκεί πέρα και τα έργα είναι τόσα πολλά και 

οι λειτουργίες τόσες πολλές που είναι αφάνταστα, απίθανα δύσκολα. Γι΄ αυτό χρειαζόμαστε 

και σωστούς διαχειριστές και επιστήμονες εκεί μέσα για να τα διαχειριστούν.  

 Δεν θέλω να πω κάτι άλλο, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Και ο κ. Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Προσπάθεια έγινε για να δοθεί δωρεάν. Σε καμία περίπτωση δεν δέχονται και όπως είπε ο κ. 

Αντιδήμαρχος, επειδή δεν του πληρώσαμε μέχρι τώρα δεν μας στέλνουν τον φορτωτή και δεν 

μπορούμε να λειτουργήσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Αυτή είναι  η αλήθεια, δυστυχώς. Δικαίωμα του καθενός να έχει την προσωπική του άποψη. 

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει σε ψηφοφορία κύριοι συνάδελφοι. Ναι, ναι, ναι. Ο κ. 

Καλαϊτζίδης ναι, ναι, ναι. Κύριε Αναστασιάδη; Όχι. Ο κ. Ίντος ναι, ο κ. Χρυσανθίδης ναι. 

Ναι. Ο κ. Κοτρώνης; Ναι. Ο κ. Αγοραστός; Ναι. Ναι, 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 96/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Δέκατο έβδομο θέμα. 

 

Θέμα 17ο : 

Έγκριση μελέτης του έργου: Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών 

 του Δήμου μας έτους 2012, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής  

του και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 10.900,00 ευρώ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εισηγητής ο κ. Μυστακίδης. Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο κ. Κοτρώνης και ο κ. γραμματέας κάτι θέλουν να ρωτήσουν επί του θέματος. Τοποθέτηση, 

ναι. Παρακαλώ κύριε  Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 
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Θέλω να μάθω εάν μπορούμε να κάνουμε αυτά τα έργα με αυτεπιστασία. Υπάρχει η 

δυνατότητα; Γιατί θεωρητικά εδώ μας ρωτάτε, είναι μεν η πρόταση της υπηρεσίας για 

εργολαβία αλλά λέει ότι σε περίπτωση που αποφασίσουμε με αυτεπιστασία να κάνουμε αυτό 

και αυτό. Και ρωτώ, έχουμε την δυνατότητα να κάνουμε αυτά τα έργα, τα τέσσερα τα 

επόμενα, όλα αυτά τα τέσσερα θέματα με αυτεπιστασία; Γιατί βλέπω ότι η αγορά είναι 

σχεδόν διπλάσια στην εργολαβία. Εάν έχουμε την δυνατότητα γιατί δεν το κάνουμε; Εάν δεν 

την έχουμε μην βάζουμε τώρα, να λέμε κατευθείαν. Εργολαβία τι την βάζουμε εάν μπορούμε 

έτσι και εάν  θέλουμε αλλιώς, αφού δεν έχουμε την δυνατότητα. Για πείτε μου λοιπόν να 

ξέρω.  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ: 

Το δέκατο έβδομο αλλά και το δέκατο όγδοο θέμα είναι ίδια. Για ποιο λόγο .. αυτά τα δυο τα 

έργα και να γίνει κανονικά δημοπράτηση. Καθώς επίσης και το δέκατο ένατο, εικοστό, 

εικοστό πρώτο, εικοστό δεύτερο τα έργα αυτά είναι ίδια. ..να γίνει μια δημοπράτηση …για να 

γίνει δημοπράτηση για να το πάρει κάποιος εργολάβος για να τελειώσουμε τα έργα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κύριε Μυστακίδη;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Συνολικά θα απαντήσω και στον κ. Κοτρώνη και στον κ. Χουρουζίδη. Τα έργα αυτά θα 

γίνουν με αυτεπιστασία. Τα δυο πρώτα που αφορούν το τμήμα κυκλοφοριακού σχεδιασμού 

… 

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΧΡΑΠΑΣ: 

Βεβαίως, θα γίνουν με αυτεπιστασία. Κοιτάξτε. Σας λέω, ναι να αποφασίσουμε. Εμείς 

προτείνουμε την αυτεπιστασία διότι, κύριε Κοτρώνη δεν είναι παροχή υπηρεσιών, είναι 

προμήθειες εξοπλισμού κάτι της σήμανσης, έχουμε στην ..πινακίδων, ιστών, ..Αυτά 

μπορούμε να τα κάνουμε και θα γίνουν με αυτεπιστασία. Και τα δυο έργα και αυτό που 

αφορά το δέκα επτά αλλά και το δέκα οκτώ.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

Δηλαδή συγνώμη, κύριε Αντιδήμαρχε, δεν αποδέχεστε την εισήγηση της υπηρεσίας;  Η 

υπηρεσία εισηγείται εργολαβία.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ: 

Εμείς αποδεχόμαστε, προτείνουμε, εδώ που λέει στην τελευταία παράγραφο, σε περίπτωση 

που αποφασιστεί η εκτέλεση του έργου με αυτεπιστασία… 

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

Λέω ότι άρα δεν συμφωνείτε, γιατί λέει  η υπηρεσία ότι γνώμη μας είναι ότι το έργο αυτό θα 

πρέπει να εκτελεστεί με εργολαβία. Δεν συμφωνείτε με την υπηρεσία.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ: 
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Η υπηρεσία μπορεί να εισηγείται κάποια πράγματα και εμείς παίρνουμε κάποια άλλη 

απόφαση. Ενημερώνω ότι όλα αυτά τα έργα και τα πέντε που είπε ο κ. Χουρουζίδης είναι με 

αυτεπιστασία τα έργα και γιατί δεν συνενώθηκαν; Διότι αυτό είναι το χρηματικό όριο σε κάθε 

θέμα που έχουμε για το έργο με αυτεπιστασία. Είναι το έργο των 10.900 ευρώ.  

 Ωστόσο υπάρχει αυτή η σκέψη να κάνουμε συνολικές προμήθειες με δημοπρασία αντί 

να τα κάνουμε κομματιαστά.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

Μήπως ξέρετε για ποιο λόγο η υπηρεσία εισηγείται εργολαβία;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ: 

Δεν ξέρω πως το σκέφτηκε η υπηρεσία.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

Ποιο ποιοτικά; Πώς το βλέπει;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ: 

Δεν ξέρω πως το σκέφτηκε. Τελευταία συζητώντας καταλήξαμε σε αυτό, να γίνει με 

αυτεπιστασία για να γλιτώσουμε και πολλά χρήματα από τα γενικά έξοδα που έχει μια τέτοια, 

ακόμα και ανάθεση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Μήπως πρόκειται για ανάθεση αυτά τα δέκα χιλιάδες που λέτε εσείς;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ: 

Όχι, όχι, αυτά τα τρία έργα μέχρι και το εικοστό πρώτο είναι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Δεν επιτρέπει το όριο πάνω από 10 και μήπως είναι, δεν επιτρέπεται για ανάθεση;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ: 

Κατηγορηματικά σας λέω ότι είναι προμήθειες περισσότερο, ας πούμε, τσιμέντων, πλακιδίων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Εδώ θα συμφωνήσουμε. Όταν είναι προμήθεια για ένα προϊόν και για το ίδιο έτος δεν μπορεί 

να γίνει πάνω από 10.000.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο κ. Αναστασιάδης.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Κύριε Αντιδήμαρχε από ότι ξέρω εγώ δεν έχετε τεχνίτες, κανένα τεχνίτη που να ξέρει να 

..πλακάκια. Κανέναν δεν έχετε τέτοιο. Κανέναν. Από ότι ξέρω επίσης εγώ, δεν μπορείτε να 

κατασκευάσετε τίποτα την στιγμή αυτή. Τώρα θα πρέπει να έρθουν εργολαβίες για να γίνουν 

σωστά τα έργα αλλά ένα πράγμα θα σας πω. Όταν κατασκευάζουμε μια οικοδομή, ξέρετε 

πάρα πολύ καλά εσείς τουλάχιστον, ότι το πεζοδρόμιο είναι του ιδιοκτήτη, δεν έχει καμία 
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σχέση ο Δήμος. Καμία σχέση, κύριε Πρόεδρε, δεν έχει ο Δήμος. Είναι υποχρεωμένοι όλοι 

αυτοί που έχουν είτε μαγαζιά, είτε οικίες ..  

Ο νόμος είναι αυστηρός. Εγώ όταν κάνω μια πολυκατοικία κύριε Χουρουζίδη … εγώ 

τα κάνω μόνος μου. Αλίμονο εάν ο Δήμος έκανε τα πεζοδρόμια. Αυτό, κύριε Πρόεδρε να 

γίνει κατανοητό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι, πλατείες και τα λοιπά. 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Άλλο οι κοινόχρηστοι χώροι και άλλο τα πεζοδρόμια. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχετε τεχνίτες 

να το κάνετε. Δώστε το εργολαβία να το κάνετε σωστά. Η γνώμη μου είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ωραία. Νομίζω ότι το θέμα ολοκληρώθηκε. Θέλετε τα θέματα … 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο κύριος Φωτιάδης.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ: 

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιδήμαρχε, όταν μιλάμε για αυτεπιστασία, εφόσον έχετε αποφασίσει 

να εισηγηθείτε προς το σώμα, θα πρέπει να μας δώσετε πίνακα, συνημμένο πίνακα εργασιών 

και προμηθειών σε υλικά. Εσείς μας δώσατε μόνο μια εισήγηση. Δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό 

δεν μπορεί να περάσει έτσι.  

 Κάθε έργο, εφόσον πάει με αυτεπιστασία, είναι πολιτική σας απόφαση, τι είναι αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κύριε Φωτιάδη το τεχνικό πρόγραμμα, η τεχνική έκθεση … 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ: 

Κύριε Πρόεδρε είμαι σαφής με την εξής έννοια. Ότι είναι δημοπρασία ή εν πάση περιπτώσει, 

είναι κάτι άλλο. Όταν είναι αυτεπιστασία είναι πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέω. Έχει 

σημασία. Δεν είναι ότι θα πάρουμε πλακάκια. Θα πάρουμε τόσα πλακάκια, θα πάρουμε τόσο 

τσιμέντο. Θα πάρουμε όλα αυτά τα υλικά και όλα από πίσω είναι συνημμένα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ: 

Η ερώτησή μου είναι η εξής προς τον κ. Δήμαρχο, αυτές τις αυτεπιστασίες τις σχεδιάζετε με 

τις θέσεις τις οποίες, νομίζω ότι έχετε κάνει εισήγηση γι΄ αυτών των πενταμηνιτών. Έχετε 

προτείνει ειδικότητες και, επειδή έλεγε ο κ. Αναστασιάδης ότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένοι 

… 
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Τίποτα δεν υπάρχει.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ: 

 Πώς θα κάνετε αυτές τις αυτεπιστασίες; Ποιο θα είναι το προσωπικό το εξειδικευμένο για να 

μπορέσει να κάνει αυτές τις ειδικές εργασίες, όπως είναι το σιντριβάνι;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Να σας απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Κάνουμε έργα με αυτεπιστασία εκεί που μπορούμε να τα κάνουμε με το προσωπικό που 

έχουμε και έχουμε και τα υλικά. Αυτό το σιντριβάνι που αναφέρατε είναι στο εικοστό 

δεύτερο θέμα, αυτό είναι άλλο και αυτό σας πληροφορώ ότι θα γίνει με απευθείας ανάθεση. 

Το σιντριβάνι.  

Πρόεδρε συγνώμη, από το δέκα επτά και δέκα οκτώ θέμα αφορούν το κυκλοφοριακό 

τμήμα, το δεκαεννέα, είκοσι και είκοσι ένα είναι η τεχνική υπηρεσία, είναι τα τρία θέματα 

που θα γίνουν με αυτεπιστασία, το εικοστό δεύτερο θέμα που αφορά … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Απλώς αναφέρω ότι είναι άλλο θέμα, το επόμενο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Και για το προσωπικό που λέτε κ. Φωτιάδη και κ. Αναστασιάδη, άμα θυμάστε σε ένα από τα 

προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια πήραμε μια απόφαση να πάρουμε δυο τεχνίτες και δυο 

εργάτες. Διμηνίτες. Με αυτούς εδώ θα κάνουμε ένα τμήμα από αυτές τις εργασίες. Επίσης 

στην συνέχεια θα έχουμε τους πενταμηνίτες, που προβλέπεται εκεί να έχουμε τεχνίτες και 

εργάτες και αυτά τα έργα αυτεπιστασίας θα γίνουν με την βοήθεια αυτών των ανθρώπων. 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Θα μας στοιχίσουν πιο ακριβά, να το ξέρετε.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Αλλά ακόμα και σήμερα τους λίγους αυτούς που έχουμε, το προσωπικό που έχουμε εδώ στο 

αμαξοστάσιο και στο αμαξοστάσιο του Λευκώνα, κάποια μερεμέτια θα μπορούν να τα 

κάνουν.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ευχαριστούμε για την πληροφορία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Λοιπόν, από το δέκατο έβδομο μέχρι το εικοστό πρώτο ομόφωνα ναι;  
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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: 97/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Δέκατο όγδοο θέμα. 

 

Θέμα 18ο : 

Έγκριση μελέτης του έργου: Συντήρηση οδικής σήμανσης  

του Δήμου μας έτους 2012, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής  

του και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 10.900,00 ευρώ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

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: 98/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Δέκατο ένατο θέμα. 

 

Θέμα 19ο  : 

Έγκριση μελέτης του έργου: Επούλωση φθορών οδοστρωμάτων 

 του Δήμου μας έτους 2012., καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής  

του και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 11.000,00 ευρώ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 99/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εικοστό θέμα. 

 

Θέμα 20ο : 

Έγκριση μελέτης του έργου: Τσιμεντοστρώσεις πλακοστρώσεις 

 κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας έτους 2012, καθορισμός του  

τρόπου εκτέλεσής του και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης  

ποσού 10.950,00 ευρώ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

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: 100/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εικοστό πρώτο θέμα. 

 

Θέμα 21ο : 

Έγκριση μελέτης του έργου: Συντήρηση και επισκευή  

πεζοδρομίων του Δήμου μας έτους 2012, καθορισμός του τρόπου 

εκτέλεσής του και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 

 10.900,00 ευρώ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εγκρίνεται ομόφωνα.  

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: 101/2012) 

………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εικοστό δεύτερο θέμα. 

 

Θέμα 22ο : 

Έγκριση μελέτης του έργου: Εργασίες κατασκευής σιντριβανιού 

 στον Άγιο Ιωάννη Σερρών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του, 

 αναμόρφωση του προϋπολογισμού, εγγραφή του έργου στο  

Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2012 και ψήφιση της  

απαιτούμενης πίστωσης ποσού 12.000,00 ευρώ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Αυτό γίνεται με ανάθεση, όπως ανέφερε και προηγουμένως ο κ. Μυστακίδης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Κύριε Πρόεδρε, γι΄ αυτό το θέμα ψηφίζουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Όχι, όχι. Μου φαίνεται λίγο ειρωνικό. Τώρα σιντριβάνι στον Άγιο Ιωάννη, με τόσα νερά εκεί 

να κάνουμε σιντριβάνι, όχι εγώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Αναδεικνύουμε το υδάτινο στοιχείο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Τα κάναμε όλα, τώρα να αναδειχθεί το υδάτινο σιντριβάνι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ναι κύριε Φωτιάδη, σας ακούω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ: 

..Σερραίος;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Θα είναι Σερραίος, βέβαια. Εννοείται.  

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: 102/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εικοστό τρίτο θέμα. 
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Θέμα 23ο : 

Έγκριση μελέτης του έργου: «Εργασίες ανακαίνισης –συντήρησης 

 στο ανοικτό Δημοτικό Θέατρο» καθορισμός του τρόπου  

εκτέλεσής του, αναμόρφωση του προϋπολογισμού, εγγραφή  

του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2012 και  

ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ομόφωνα ναι; Ο κ. Αναστασιάδης;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Είναι το Θεατράκι. Δυο φορές κάνουμε διαγωνισμό για να το δώσουμε ως αναψυκτήριο και 

απέβη άγονος ο διαγωνισμός και τώρα θα το αναθέσουμε αλλά για να το αναθέσουμε θα 

πρέπει να κάνουμε όλες τις εργασίες πρώτα που είναι εκεί πέρα, επειδή είναι κατεστραμμένο 

το θεατράκι. Αυτό το έργο το υπολογίσαμε στα δέκα χιλιάρικα να γίνει με απευθείας 

ανάθεση. Δεν γνωρίζουμε όμως ακόμα ..θα επιλέξουμε κάποιον. Θα καλέσουμε να δούμε, να 

μας δώσουν κάποια δεδομένα τους.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ερώτηση θέλω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ερώτηση. Ερώτηση και ο κ. Αναστασιάδης.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Κύριε Πρόεδρε γι΄ αυτό το θεατράκι έχουμε πληρώσει τόσα λεφτά. Εγώ τουλάχιστον το 

έκανα πέντε φορές. Πέντε φορές το κατασκεύασα. Οι άνθρωποι το χαλάνε αμέσως, την ίδια 

μέρα. Είναι κρίμα τα λεφτά. .. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Πέντε φορές το έχω κάνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Περάστε να το δείτε.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Κύριε Αντιδήμαρχε, κύριε Δήμαρχε, μήπως μετά την ανακαίνιση αυτή να μπει στην 

δημοπρασία και υπάρχει ενδιαφέρον;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 
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Είπαμε ότι βγήκε δυο φορές. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Το ξέρω εγώ αυτό. Άλλο λέω… 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Τώρα θα το αναθέσουμε σε κάποιον.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Εμείς κάνουμε ένα λίφτινγκ τώρα στο θεατράκι. Μήπως μετά το λίφτινγκ το βγάλουμε στην 

δημοπρασία και υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί όπως το είδα κατεστραμμένο ο άλλος λέει ότι να 

βάλω δέκα χιλιάδες για να το πάρω. Τι θα βγάλω; Θα βάλω και από επάνω. Όταν όμως το 

δουν όμορφο, ωραίο, καλαίσθητο, θα υπάρχει ενδιαφέρον. Άρα λοιπόν η σκέψη μου είναι … 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Και αυτό γίνεται.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Όχι εάν γίνεται, πρέπει να γίνει από την στιγμή που θα το παραδώσουμε έτοιμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Τώρα ψηφίζουμε για την κατασκευή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Αυτό θα το δούμε μετά. Μακάρι να υπάρξει ενδιαφέρον μετά κύριε Πρόεδρε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Όχι ξανά δημοπρασία, έχει γίνει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ομόφωνα ναι το θέμα αυτό;  

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: 103/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Πάμε στο εικοστό τέταρτο. 

 

Θέμα 24ο : 

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης 

 «Τεχνική υποστήριξη του Δήμου Σερρών» προϋπολογισμού 

 50,000,00 ευρώ στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – 
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Θράκης 2007-2013. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Παν. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Παρακαλώ κύριε Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: 

Υπάρχει μια πρόσκληση από το Υπουργείο Ανάπτυξης για τους Δήμους της Κεντρικής 

Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας, έτσι ώστε να υποβάλλουν προτάσεις για να πάρουν 

χρηματοδότηση για τεχνική υποστήριξη διαφόρων έργων. Έργα που χρειάζονται 

εξειδικευμένη υποστήριξη και εξειδικευμένη τεχνογνωσία.  

 Ύστερα από μια έρευνα η τεχνική υπηρεσία έχει κατατάξει τέσσερα έργα που 

χρειάζονται τέτοια υποστήριξη στον Δήμο Σερρών, όπως έχετε δει ήδη στην εισήγηση. Το 

πρώτο είναι: ..βελτίωση ενεργειακής απόδοσης του 5ου Δημοτικού Σχολείου. Να σας πω ότι 

από την ημέρα που πήραμε την πρόσκληση ήδη έχει έρθει η απόφαση ένταξη. Έχει ενταχθεί 

αυτό το έργο.  

 Το δεύτερο είναι: Αντιπλημμυρική προστασία του Αγίου Ιωάννη. Υπάρχει έτοιμη 

μελέτη αλλά δεν υπάρχει η περιβαλλοντική αδειοδότηση. Εκεί θα χρειαστούμε εξειδικευμένη 

υποστήριξη για να μπορέσουμε να υποβάλλουμε μια πρόταση και γι΄ αυτό το πρόγραμμα. 

 Τρίτο είναι ότι υπάρχει μια ανάγκη στο κέντρο της πόλης να δημιουργηθεί ένα 

Δημοτικό Σχολείο ακόμη. Εκεί χρειαζόμαστε υποστήριξη για να βοηθηθούμε .. έτσι ώστε να 

ετοιμαστεί ο φάκελος.  

 Τέταρτον, σε ένα πρόγραμμα πράσινης και αγροτικής ..κοινότητες, νέο πρότυπο 

ανάπτυξης. Εκεί επίσης θα χρειαστεί εξειδικευμένη γνώση από κάποιους που θα βοηθήσουν 

το έργο των τεχνικών υπηρεσιών των δικών μας για να έχουμε μια έτοιμη πρόταση.  

 Υπάρχει ένας πίνακας ενδεικτικός για τις 50.000, δεν είναι οριστικός αυτός ο πίνακας, 

απλώς δηλαδή με λίγα λόγια μας δίνονται χρήματα εάν ενταχθεί για να μπορέσουμε να 

υποβοηθήσουμε αυτές τις δράσεις. Αυτά τα έργα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ερωτήσεις επί του θέματος;  Ο κ. Αναστασιάδης.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Με λίγα λόγια εμείς θέλουμε τώρα ειδικούς…. 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: 

Εμείς με αυτά τα χρήματα, εάν τα πάρουμε, θα χρειαστούμε βεβαίως να υποβοηθήσουν το 

έργο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: 

Εάν μας δώσουν αυτά τα χρήματα γιατί να τα αρνηθούμε; Να επισπεύσουμε τις διαδικασίες 

και να είμαστε πιο έτοιμοι.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: 

Σε κάποιες περιπτώσεις με εξειδικευμένο προσωπικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Ο κ. Γάτσιος.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ: 

Αυτά τα χρήματα, από ότι κατάλαβα, θα έρθουν από τα Τομεακά Προγράμματα ..για να 

ενισχύσουν. Ποιους εμείς θα επιλέξουμε; Αυτό είναι το κρίσιμο για μας, για να .. Εμείς 

έχουμε πρόταση συγκεκριμένη, εκτός εάν έχετε εσείς, γιατί εμείς δεν έχουμε τον πίνακα τον 

ενδεικτικό. Ποιους επιλέγουμε; Έχετε έναν ενδεικτικό πίνακα με το ποιοι είναι αυτοί περίπου. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: 

…είναι 3.000, στο δεύτερο που ανέφερα είναι 11.000, … 

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ: 

Δεν το έχουμε. Τέλος πάντων, εμείς προτείνουμε την ΑΝΕΣΕΡ να βάλουμε ως ειδικό 

συνεργάτη εάν και εφόσον έχουμε λεφτά να βοηθήσουν το έργο αυτό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κύριε Γκότση. Κάντε λίγο ησυχία και όχι διάλογο μεταξύ σας.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ: 

Κύριε Αντιδήμαρχε εάν μπορείτε, είπατε ότι εδώ δημιουργήθηκε μια απορία, στο κέντρο της 

πόλης ανάγκη δημιουργίας Δημοτικού Σχολείου. Εγώ τόσα χρόνια είμαι εδώ οικόπεδο δεν 

ξέρω στο κέντρο της πόλης που να μπορεί. Μήπως το ξέρετε εσείς;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: 

Δεν το ξέρω, είναι πρόταση της τεχνικής υπηρεσίας.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ: 

Ο διευθυντής μπορεί να μας πει;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ: 

Είπε στο κέντρο. Γιατί μας δημιουργήθηκε η απορία, που ακριβώς; Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Εδώ για το σχολείο, δηλαδή τον συγκεκριμένο που θα επιλέξουμε τι θα κάνει; Θα εντοπίσει 

το οικόπεδο ή θα μας εντάξει την μελέτη για να ετοιμάσουμε το τεχνικό δελτίο;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: 

Εξειδικευμένη υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας σε θέματα σχολικών κτιρίων.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Να κάνει τι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Πρόεδρε να προσθέσω, το Υπουργείο… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Δεν υπάρχει πια, έχει ενσωματωθεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν σημαίνει ότι 

καταργήθηκε και έσβησε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Πρόεδρε ήθελα να προσθέσω και να πω ότι το Υπουργείο Ανάπτυξης καλεί τους Δήμους να 

υποβάλλουν προτάσεις.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Μην μιλάτε σας παρακαλώ. Κύριε Αναστασιάδη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης καλεί τους Δήμους να υποβάλλουν προτάσεις και τους δίνει λεφτά 

προκειμένου να πάρουν τεχνικούς συμβούλους που έχουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία για 

κάποια θέματα. Τι θα πούμε εμείς, ότι δεν θέλουμε να πάρουμε τα λεφτά; Δεν θέλουμε να 

πάρουμε αυτούς τους τεχνικούς συμβούλους που έχουν εξειδικευμένη τεχνογνωσία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Σε ψηφοφορία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Απόφαση για ονόματα. Σήμερα απλώς καλούμαστε να καταθέσουμε πρόταση για την 

χρηματοδότηση. Μετά, μετά. Αφού μας τα δώσουν μετά θα έρθει πάλι το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Θα έρθει ξανά το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Ναι βέβαια, η ..από εμάς θα γίνει, βέβαια. 

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: 104/2012) 

………………… 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. Κος ΔΙΝΑΚΗΣ): 

Θέμα εικοστό πέμπτο.  

 

Θέμα 25ο : 

Έγκριση της απ΄ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων έτους 2012 

 για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, στην εταιρεία «Αφοί Μανδέλα ΟΕ» 

 συνολικής αξίας 494.485,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ο κ. Γαλάνης έχει τον λόγο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην συνέχεια της απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου με αριθμό 41/2012 με την οποία εγκρίναμε εδώ, μετά τις δυο 

φορές άκαρπη, απέβη άκαρπος ο διαγωνισμός δυο φορές, εγκρίναμε την απευθείας ανάθεση 

για την προμήθεια καυσίμων το 2012, έγιναν όλες οι νόμιμες ενέργειες για την διαδικασία 

πρόσκλησης προσφορών ..υγρών καυσίμων για τις ανάγκες όλου του Δήμου Σερρών.  

Εδώ μια παρένθεση, δημοσιεύσεις και στην εφημερίδα την τοπική και στην 

οικονομική εφημερίδα, αναρτήθηκε στο Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου, έγιναν 

τοιχοκολλήσεις, όπως έπρεπε να γίνουν, ανακοινώθηκε στον Σύλλογο Βενζινοπωλών με 

πρόσκληση υποβολής προσφορών στο Επιμελητήριο, ορίσαμε συγκεκριμένη ημερομηνία 29 

Φεβρουαρίου του 2012 και συγκεκριμένη ρητή ώρα στην οποία καλούσαμε να εμφανιστεί 

κάποιος για την εξειδικευμένη σύμβαση.  

 Εμφανίστηκε η εταιρεία Αφοι Μανδέλα Ο.Ε. και έκανε την συγκεκριμένη προσφορά, 

το ποσοστό 20,05 στην οποιαδήποτε νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά ..και εδώ ουσιαστικά 

προτείνεται να γίνει δεκτή αυτή η προσφορά της συγκεκριμένης εταιρείας. Κατέθεσε μάλιστα 

η εταιρεία, όπως έχετε συνημμένα ένα πίνακα με όλα αυτά τα δικαιολογητικά, που είναι πάρα 

πολλά και όπως ακριβώς έπρεπε να γίνει η διαδικασία και ουσιαστικά εισηγούμαι σήμερα να 

ψηφίσουμε εδώ την εισήγηση, όπως έρχεται από την υπηρεσία, για να μπορέσουμε να 

προχωρήσουμε στην προμήθεια καυσίμων.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ο κ. Αναστασιάδης κάτι θέλει να πει.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Και την άλλη φορά, κύριε Πρόεδρε, είχα παρακαλέσει, επειδή εμείς έχουμε όλα εκείνα τα 

εργαλεία, έχουμε ντεπόζιτα που παίρνουν χιλιάδες κυβικά πετρέλαιο, μπορούμε εμείς 

απευθείας σαν Δήμος να αγοράσουμε πετρέλαιο από την εταιρεία, να το αποθηκεύσουμε, για 

δυο λόγους. Αφενός μεν θα ελέγχουμε ποιος παίρνει πετρέλαιο…αφετέρου δε, είναι πολύ 

σημαντικό αυτό που σας λέω, ότι εμείς έχουμε αποκτήσει, έχουμε τεράστια δεξαμενή. Για 
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ποιο λόγο να μην πάρουμε απευθείας την προμήθεια από το διυλιστήριο; Θα πρέπει 

..αμαξοστάσιο όπως έχει …Και όλοι έχουν.  

 Για ποιο λόγο εμείς που είμαστε Δήμος .. να ελέγχουμε που πάει το πετρέλαιο, γιατί  

εκατομμύρια κάθε φορά πληρώνουμε πετρέλαιο. Για ποιο λόγο; … Παρακαλώ θερμά … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ευχαριστούμε κ. Αναστασιάδη. Να καταγραφεί η πρόταση του κ. Αναστασιάδη. Έχει ξανά 

ειπωθεί. Παρακαλώ να μπούμε σε ψηφοφορία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Να καταγραφεί η πρόταση του κ. Αναστασιάδη και οι υπόλοιποι είναι 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: 105/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Εικοστό έβδομο θέμα. 

 

Θέμα 27ο : 

Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού  

έτους 2012 για την εκτέλεση του έργου  « Κατασκευή  

περίφραξης σε πρώην ΧΑΔ του Δήμου». 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Παντ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Εάν δεν έχετε αντίρρηση;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ: 

Είναι έργο που έγινε, πρόκειται για τον ..  Βροντούς .. του Κωνσταντινάτου. Έγινε το ΄11 το 

έργο, δεν πληρώθηκε η ανάδοχος, είναι τέσσερα χιλιάρικα, δεν πληρώθηκε. .. διόρθωση 

προϋπολογισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Να μπει σε ψηφοφορία;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ναι, ομόφωνα.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 107/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Πάμε στο εικοστό όγδοο θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Συγνώμη αντιπρόεδρε, μια ώρα παράταση θα πρέπει να ζητήσουμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Όχι ακόμα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Το εικοστό όγδοο θέμα.  

 

Θέμα 28ο : 

Έγκριση διοργάνωσης τεχνικής συνάντησης των εταίρων 

 του έργου «Active Travel Network» (που χρηματοδοτείται 

 από την Κοινοτική Πρωτοβουλία URBACT ΙΙ 2007-2013) 

στις Σέρρες από 2 έως 4 Απριλίου 2012. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Παν. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ο κ. Γρηγοριάδης.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: 

Είναι προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. Προωθούμε την κίνηση με ποδήλατο ή την 

πεζή κίνηση.  

 Όπως γνωρίζετε όλοι συμμετέχουμε στο πρόγραμμα URBACT ΙΙ… 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: 

Δίκτυο βιώσιμης κινητικότητας. Δεν είναι ανατολικά ή βόρεια, είναι δυτικά. Μέσα στις 

υποχρεώσεις μας που συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα είναι να γίνει μια τεχνική 

συνάντηση στον Δήμο Σερρών, να έρθουν εκπρόσωποι διαφόρων κρατών, όπως είναι 

Αυστρία, Ιταλία, Ρουμανία, Δανία, Σλοβενία και τα λοιπά, δεν επιβαρύνεται ο Δήμος Σερρών, 

τα έξοδα είναι μέσω του προγράμματος. Θα γίνει ανάλυση και συζήτηση για το τοπικό 

δράσης του Δήμου Σερρών, να ακούσουν τις δράσεις που κάναμε εμείς, εν πάση περιπτώσει, 

για την βιώσιμη κινητικότητα.  
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 Θέλουμε να ψηφίσετε την διοργάνωση αυτής της συνάντησης καθώς και την πίστωση 

που απαιτείται, είναι 2.600 ευρώ και επαναλαμβάνω καλύπτονται από το πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Εκτός Τουρκίας, έτσι;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: 

Είπα ούτε ανατολή ούτε βορά. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Κύριοι συνάδελφοι ερωτήσεις. Κάποιος συνάδελφος  που θέλει να τοποθετηθεί;  Ο κ. 

Κοτρώνης. Άλλος; Ο κ. Κοτρώνης. Τον λόγο έχει ο κ. Κοτρώνης.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

Καταρχάς, κ. Αντιδήμαρχε, κάνετε λάθος. Έχει συμμετοχή, 8.560 ο Δήμος.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: 

Αυτά είναι πληρωμένα από το URBACT ΙΙ. 

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

Δεν ξέρω εάν είναι πληρωμένα, εδώ λέει 8.560 ως συμμετοχή του Δήμου μας. Τώρα εάν 

διαβάζετε εσείς στα λατινικά… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Αυτά καλύπτονται … 

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

Τέλος πάντων, δεν αυτό το θέμα μας. Κύριε Αντιδήμαρχε να τους πούμε τι αυτούς τους 

ανθρώπους που έρχονται από την Σλοβενία και από την Αυστρία και τα λοιπά; Να τους πούμε 

τι; Ότι όταν προβλέπονται 3.000..κάνουν 300 μέτρα; Και κοροϊδεύετε εδώ, βάζετε εδώ τοπικό 

σχέδιο δράσης, τα διανθίζουμε με τέτοιες ωραίες λέξεις, παρένθεση ..το ποδήλατο; Που .. το 

ποδήλατο; 5.500.000 αστικές αναπλάσεις με 300 μέτρα ποδηλατόδρομο; Με διάφορες 

δικαιολογίες ότι είναι στενός ο δρόμος, αλλού είναι φαρδύς, αλλού έχει πολλά αυτοκίνητα, 

αλλού είναι η παλαιά εθνικής οδός και τώρα θα τους πούμε τι; Να πληρώσουμε 8.560, να 

πληρώσουμε για σαράντα άτομα καφέδες, να τους πούμε τι; Που κάνουμε και τόσα χρόνια .. 

και να μην πω με τι.  

 Λοιπόν, εμείς μπορούμε να παραστούμε εκεί, να έρθουμε να τους πούμε στα αγγλικά 

να πάρουν τα λεφτά πίσω;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: 

Δεν ξέρω τι θα πείτε, μπορείτε να παραστείτε και εάν δεν σας καλύψουν οι εισηγητές τότε να 

πείτε όλα αυτά που λέτε. Δεν κοροϊδεύουμε κανέναν.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Κύριε Κοτρώνη ολοκληρώστε. 

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 
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Δυο με τέσσερις Απριλίου θα είμαστε εκεί να τα πούμε. Τοπική ανάπτυξη και…. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Κύριοι συνάδελφοι άλλος έχει να πει κάτι;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ: 

Να μπεις είναι ψηφοφορία.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Είναι κάποιος που διαφωνεί; Ομόφωνα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Εκτός του κ. Κοτρώνη.  

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: 108/2012) 

………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Τριακοστό πρώτο θέμα. 

 

Θέμα 31ο : 

Έγκριση απασχόλησης εποχιακού προσωπικού επί  

δίμηνο για την υπηρεσία Νεκροταφείων του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος ο κ. Γαλάνης Στ. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Δεν θα διαφωνήσω αλλά παρόντος αρχηγού πάσα αρχή παυσάτω. Υπάρχει ο Πρόεδρος εδώ 

και … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Έχει δικαίωμα ο Πρόεδρος να κάθεται και εφόσον έδωσα την σκυτάλη στον Αντιπρόεδρο.. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ήθελα να αναφερθώ κύριοι για τους διμηνίτες, το είχα πει και την προηγούμενη φορά, επειδή 

όμως ο κ. Δήμαρχος είχε μια υποχρέωση και έλειπε στην Αθήνα δεν το είχε ακούσει. Κύριε 

Δήμαρχε και η παράταξή μας αλλά και οι δημοτικοί σύμβουλοι ψηφίσαμε μόνο για τον Δήμο 

167 διμηνίτες καθ’  όλη την διάρκεια του προηγούμενου χρόνου. Θεωρώ ότι κανείς από τους 
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συναδέλφους δεν γνωρίζει ποιοι ήταν αυτοί οι 167 και αυτό λίγο ενδιαφέρει τον κόσμο. 

Εκείνο όμως που ενδιαφέρει πραγματικά τον κόσμο είναι να γνωρίζουν και ενδιαφέρει και το 

σώμα εκτιμώ, να γνωρίζουμε με ποια κριτήρια προσλήφθηκαν αυτοί οι 167 διμηνίτες και 

όπως πρέπει να το γνωρίζει και ο κόσμος.  

 Ένα άλλο θέμα είναι ότι σε αυτή την συγκυρία η οποία μπορεί να είναι κατακτήσεις, 

οι οποίες είναι κατακτήσεις… έχουν ανατραπεί, γι΄ αυτό η διοίκηση θα πρέπει να γίνει με 

διαφάνεια, θα πρέπει να είναι με δικαιοσύνη και αξιοκρατία. Είναι αυτά τα τρία στοιχεία που 

χαρακτηρίζουν μια χρηστή διοίκηση.  

Εκτιμώ ότι δεν ασκείτε χρηστή διοίκηση γι΄ αυτό και δεν ψηφίσαμε την προηγούμενη 

φορά τους διμηνίτες. Επειδή όμως τα νεκροταφεία είναι ένας ιερός τόπος για κάθε ελληνική 

οικογένεια, παρόλα αυτά όμως θα ψηφίσουμε τους διμηνίτες σήμερα. Για την πρόσληψη των 

διμηνιτών.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ευχαριστούμε κύριε … Ο κ. Δήμαρχος δυο λόγια.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Να απαντήσω ότι η διοίκηση είναι χρηστή, οι διμηνίτες που παίρνουμε είναι περιπτώσεις 

συμπολιτών μας που εάν έρθετε να σας δείξω καταρχήν τι παρέλαση γίνεται από άνεργους 

συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη από δουλειά, οι περιπτώσεις που παίρνουμε είναι 

περιπτώσεις συμπολιτών μας που είναι όχι άποροι, στην κυριολεξία πεινάνε.  

 Δεν θέλω να δημοσιοποιήσω ονόματα, ελάτε όμως να σας τα δείξω και δεν θα θέλατε, 

είμαι βέβαιος εάν έρθετε μια μέρα εκεί και δείτε τον κόσμο που κάνει παρέλαση, δεν θα 

θέλατε να είστε στην θέση μου. Δεν θα ξέρατε ποιον να επιλέξετε. Έρχεται συμπολίτης μας 

που λέει ότι δεν έχω χρήματα για να πάρω φάρμακα. Έρχεται συμπολίτης μας που λέει ότι 

δεν έχω χρήματα για να πάρω γάλα για το παιδί μου. Δεν έχω χρήματα για να πάρω ψωμί για 

την οικογένειά μου. Οι περισσότεροι, το 99% είναι τέτοιες περιπτώσεις.  

Ελάτε, θα χαρώ πάρα πολύ, ελάτε να με βοηθήσετε να κάνουμε μαζί την επιλογή. 

Κανένα πρόβλημα. 

Και πρέπει να σας πω για τους διμηνίτες που λέτε, ξέρετε τρέχει η εργολαβία 

καθαριότητας. Έκανε ασφαλιστικά μέτρα ο πρώτος επιλαχών που θα μας πάει πίσω αρκετούς 

μήνες. Θα καθυστερήσουμε. Θα καθυστερήσουμε σίγουρα για να αναδειχθεί ανάδοχος 

άλλους τέσσερις, πέντε μήνες που αναγκαστικά στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα 

φέρουμε πάλι διμηνίτες για την καθαριότητα, για να κάνουμε την δουλειά μας.  

Θα θέλαμε να απεμπλακούμε από αυτή την ιστορία των διμηνιτών, σας λέω ότι είναι 

μια  βασανιστική διαδικασία για έναν Δήμαρχο, αλλά δυστυχώς καθυστερεί τώρα η 

εργολαβία καθαριότητας.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Κάποιος άλλος συνάδελφος; Ο κ. Αναστασιάδης, ο κ. 

Κοτρώνης. Τον λόγο έχει ο κ. Κοτρώνης.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 
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Επειδή με χαρά ακούω αυτό που λέει ο κ. Δήμαρχος για να τον βοηθήσουμε εγώ προτείνω να 

γίνει μια Διαπαραταξιακή Επιτροπή από όλες τις παρατάξεις και να αποφασίζει την 

πρόσληψη των διμηνιτών, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε και από την ώρα που το αποκλειστικό 

δικαίωμα για την πρόσληψη των διμηνιτών είναι του Δημάρχου. Δεν κάνατε ποτέ τέτοια 

πρόταση να σας βοηθήσουμε, αφού λοιπόν προτείνετε εσείς ως Δήμαρχος αυτό το πράγμα, 

..αποδεχθείτε την πρόταση για Διαπαραταξιακή για να σας βοηθήσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ευχαριστούμε κ. Κοτρώνη, ο κ. Αναστασιάδης.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Να ξέρετε ότι όσοι δημοτικοί σύμβουλοι απευθύνθηκαν σε μένα και μου κατέθεσαν … 

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Και μου κατέθεσαν προτάσεις, τις έκανα αποδεκτές εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Και ο κ. Αναστασιάδης έχει τον λόγο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

… Σερραίοι. Αλλά ουδέποτε πήρατε από την παράταξη την δική μας ούτε έναν άνθρωπο. Και 

μια πρόταση που έκανε ο κ. Μηλίδης για κάποιον εργάτη δεν τον πήρατε. Δεν τον πήρατε. 

Θυμάστε κ. Μηλίδη; Δεν τον πήρατε τον άνθρωπο πουθενά. Κρίμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Τον πήραμε.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Δεν τον πήρατε, ψέματα λέτε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ευχαριστώ κ. Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Έναν εργάτη πρότεινε ο κ. Μηλίδης και δεν τον πήρατε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Το ξέρει ο κ. Μηλίδης, τον πήραμε… 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Τον πήρανε κ. Μηλίδη; Όχι. Πες το κ. Μηλίδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Τον πήραμε και έφυγε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ευχαριστώ κ. Αναστασιάδη. Το θέμα νομίζω ότι έχει  εξαντληθεί. Ο κ. Φωτιάδης.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ: 

Εγώ δέχομαι την πρόταση του Δημάρχου να επωμιστούμε και εμείς αυτή την ευθύνη και να 

βοηθήσουμε να γίνει Διαπαραταξιακή Επιτροπή.  Προτείνουμε τον κύριο… 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Σε πρώτη φάση να ψηφίσουμε… 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ: 

Να ορίσουν και οι άλλες παρατάξεις.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Σε πρώτη φάση να εξαντλήσουμε το θέμα, να ψηφίσουμε το θέμα των διμηνιτών και ύστερα 

να βάλουμε την πρόταση σε ψηφοφορία.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ: 

Μαζί βάλτε τα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Εάν θέλει το σώμα μαζί, κανονικά είναι ξεχωριστά θέματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Μια πρόταση από την κάθε παράταξη.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ο κ. Χουρουζίδης, ο κ. .., ο κ. Κοτρώνης. Άλλος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Εγώ θα ήθελα να μάθω, πώς θα λειτουργήσει; Θέλω να μάθω, πώς θα λειτουργήσει αυτή η 

Διαπαραταξιακή Επιτροπή;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Δεν μπορούμε να πούμε την γνώμη μας; Εγώ θέλω να μου εξηγήσετε καλοπροαίρετα, πώς θα 

λειτουργήσει; Ας πούμε ότι θα γίνει μια Διαπαραταξιακή Επιτροπή από πέντε άτομα και πως 

θα αποφασίζουν; Ωραία και τον Δήμαρχο ρωτάω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Σας παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, ένας –ένας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Θα σας απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Θα απαντήσει ο κ. Δήμαρχος εάν χρειαστεί.  Δήμαρχε έχεις τον λόγο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ: 

Δήμαρχε προτού πεις εγώ θέλω να πω κάτι. Αυτό συμβαίνει, είκοσι χρόνια είμαι εδώ, πρώτη 

φορά συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δήμαρχε και Δήμαρχε ποτέ δεν έγινε αυτό. Φαίνεται ότι η 

δημοκρατία εδώ έχει παραγίνει.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Έχετε δίκαιο κύριε Γκότση, όμως βλέπετε προκειμένου, εδώ μας κατηγορούν για χρηστή 

διοίκηση, ότι δεν κάνουμε χρηστή διοίκηση. Προκειμένου να τους φέρω στην δύσκολη θέση 

που είμαι εγώ, θα τους μαζεύουμε, θα έρχεται η Διαπαραταξιακή Επιτροπή, θα μαζεύω 2.000 

κόσμο και ας αποφασίζει.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ευχαριστούμε, κύριε Δήμαρχε. Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία μαζί και για Διαπαραταξιακή 

Επιτροπή. Παρακαλώ ομόφωνα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Τριακοστό δεύτερο θέμα. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Δεν διαφωνεί με την Διαπαραταξιακή Επιτροπή. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Δεν διαφωνώ με την Διαπαραταξιακή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Η κυρία Αρναούτογλου και ο κύριος … 

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ: 

Εγώ θα πω και τον λόγο που διαφωνώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Μισό λεπτάκι συνάδελφοι. Σε παρακαλώ πολύ. Σε ψηφοφορία εάν θέλετε να είναι 

Διαπαραταξιακή Επιτροπή ένας –ένας. Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

Την πρόταση του κ. Δημάρχου. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Την πρόταση του κ. Δημάρχου. Εσείς;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Εγώ λέω όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Όχι. Κύριε Γρηγοριάδη; Όχι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Όχι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ξανά διευκρινίζω. Έκανε μια πρόταση ο κ. Κοτρώνης, την αποδέχθηκε ο Δήμαρχος, ορίστηκε 

Διαπαραταξιακή Επιτροπή και ψηφίζουμε εάν θέλουμε την Διαπαραταξιακή. Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ναι, αυτό είπαμε. Σε ψηφοφορία. Η κυρία Αρναούτογλου.  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ: 

Εγώ θέλω να διευκρινίσω και γιατί ψηφίζω το όχι. Έτυχε να έρθουν συμπολίτες σε μένα οι 

οποίοι … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Συναδέλφισσα με συγχωρείς που σε διακόπτω. Ψηφίζουμε τώρα.  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ: 

Όχι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Εντάξει, πες ναι ή όχι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Εσείς; Ναι, ναι, ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Όχι. Ο κ. Σούζας είπε ναι. Ο κ. Θεοχάρης είπε όχι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ναι ο κ. Δούκας. Δίπλα σας; Ναι. Ο κ. Μοσχολιός; Ναι. Η παράταξη του κ. Μηλίδη λέει ναι. 

Ο κ. Αναστασιάδης; Όχι. Είπα ότι η παράταξη του κ. Μηλίδη είπε ναι. Σας παρακαλώ. Ο κ. 

Αναστασιάδης έχει κάνει δηλώσεις. Είπε όχι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Είπαμε ότι η παράταξη του κ. Μηλίδη είναι ναι, ο κ. Αναστασιάδης είναι όχι. Ναι η παράταξη 

του κ. Φωτιάδη. Ο κ. Κοτρώνης ναι. Κύριε Αγοραστέ; Ναι. Όχι, όχι, όχι. Κύριε Χουρουζίδη; 

Ναι. Καταγράφτηκαν; Ωραία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Και ο Πρόεδρος είπε ναι στην Διαπαραταξιακή. Ο κ. Νιζάνης τι είπε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 
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Έλειπε. Έλειπε.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Πέρασε πλειοψηφικά παιδιά. Είκοσι ένα είναι τα ναι. Είναι κάποιοι απόντες, περνάει με 

πλειοψηφία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Επτά άτομα λείπουν.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Έχω την γνώμη ότι έγινε καθαρή ψηφοφορία και υπερισχύει το ναι. Καθαρή.  

 

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  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 111/2012) 

………………… 

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Συνεχίζουμε με το τριακοστό δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 32ο : 

Έγκριση αλλαγής δικαιούχου στην πρόταση της πράξης  

«Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού  

Α) ΔΚ Μητρουσίου, Β) ΔΚ Σκουτάρεως και σύνδεσής της με  

την ΕΕΛ του Δήμου Σερρών» συνολικού προϋπολογισμού 

 18.140.000,00 ευρώ. 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Κύριε Αραμπατζή.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: 

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι, με την υπ’ αριθμόν 1793/29-2-2012 

έγγραφο της Δ.Ε.Υ.Α. Σερρών μας ενημερώνουν ότι επιθυμούν να αναλάβουν την διαχείριση 

του έργου: Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων στις Δ.Κ. Μητρουσίου και 

Σκουτάρεως και σύνδεση με την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Σερρών 

συνολικού προϋπολογισμού 18.140.000,00 ευρώ.  
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 Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, να μας εγκριθεί  η αλλαγή δικαιούχου, γιατί η 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. έχει στην αρμοδιότητά της τις περιοχές αυτές και το έργο και επιθυμεί να 

αναλάβει την διαχείρισή του.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ερωτήσεις από τους κυρίους συναδέλφους. Ο κ. Δήμαρχος. Άλλος; Κανένας. Δήμαρχε έχετε 

τον λόγο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Αυτό το έργο στο Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ για να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ τότε μαζί με την Δ.Κ. της 

Σκουτάρεως είχε εγκριθεί και η Δ.Κ. Κάτω Καλύβας. Τώρα από παράλειψη δεν γράφεται η 

Δ.Κ. Κάτω Καλύβας ή έχουμε καμία τροποποίηση;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Άλλος ερώτηση δεν έχει. Να απαντήσει ο κ. Αραμπατζής.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: 

Από τα μέχρι σήμερα στοιχεία, κύριε Δήμαρχε, που έχουμε στην διάθεσή μας η τεχνική 

υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. δυστυχώς δεν προκύπτει ότι υπάρχει μελέτη. Υπάρχει, δυστυχώς, 

μια απλή καταμέτρηση. Δεν υπάρχει απολύτως τίποτα μελέτη για την Κάτω Καλύβα. Αυτή 

την στιγμή τα στοιχεία που έχουμε και από τον μελετητή που έχουμε δεχθεί στοιχεία, 

δυστυχώς δεν υπάρχει τίποτα. Δυστυχώς και το ξανά τονίζω, επειδή κατ’ επανάληψη έγινα 

αποδέκτης τέτοιων ερωτήσεων, δυστυχώς δεν υπάρχει μελέτη. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, έχω 

ζητήσει από τον μελετητή να φέρει στην τεχνική υπηρεσία τις μελέτες εάν και εφόσον 

υπάρχουν, δυστυχώς δεν υπάρχει απολύτως τίποτα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ευχαριστούμε κ. Αραμπατζή. Τοποθετήσεις επί του θέματος. Κανένας; Μπαίνει σε 

ψηφοφορία. Ομόφωνα; Κύριε Αναστασιάδη τι θέλετε;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Κύριε Αναστασιάδη είμαστε στις τοποθετήσεις. Εσείς κάνετε ερώτηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: 

Μισό λεπτό να απαντήσω, κύριε Πρόεδρε. Η δαπάνη, κύριε συνάδελφε, είναι από το ΕΣΠΑ 

και η ίδια η δαπάνη …αλλά με την Οδηγία την Κοινοτική πιστεύουμε ότι θα έχει 3,5%.. και 

όπως καταλαβαίνετε συμφέρει το έργο και θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι με το ..που 

έχουμε μπροστά μας, ευελπιστούμε ότι αρχές του φθινοπώρου θα υπάρχει και ανάδοχος να 

ξεκινήσει το έργο.  Είναι θέμα χρόνου πλέον να ενταχθεί .., είναι θέμα λίγων ημερών μέχρι 

τέλος Μαρτίου.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ: 

Μια ελάχιστη. 3,5%. Είναι ελάχιστη αυτή την στιγμή σε ένα τόσο μεγάλο έργο. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Και εμείς ευχαριστούμε κ. Αραμπατζή. Το θέμα μπαίνει σε ψηφοφορία. Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ναι ομόφωνα.  

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: 112/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Προχωρούμε στο τριακοστό τρίτο θέμα. 

 

Θέμα 33ο : 

Έγκριση της απ’ ευθείας εκμίσθωσης δημοτικού  

αναψυκτηρίου στους Επταμύλους. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Εισηγητής ο κ. Γαλάνης.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το συγκεκριμένο θέμα αφορά 

την εκμίσθωση δημοτικών επιχειρήσεων στους Επταμύλους. Τα μέλη της Ο.Ε. γνωρίζουν ότι 

με αποφάσεις .. του Δημοτικού Συμβουλίου προβήκαμε σε δημοπρασία για την συγκεκριμένη 

εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου. Δυο φορές απέβη άκαρπη η συγκεκριμένη 

δημοπρασία και σύμφωνα με τον νόμο έχουμε δικαίωμα με τον 3463/2006 να προχωρήσουμε 

σε απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου με τους όρους που θα ορίσουμε εδώ.  

 Η πρόταση είναι τους όρους που έβαλε η Οικονομική Επιτροπή και είναι όροι, εάν 

τους έχετε δει, είναι καλοί όροι, είναι όροι που συνάγουν, νομίζω, με την ..του συγκεκριμένου 

…  

 Μάλιστα, θα ήθελα να δείτε το άρθρο 13, να πω πρώτα ότι είναι για πέντε χρόνια η 

μίσθωση του συγκεκριμένου αναψυκτηρίου, το ποσό είναι 1.200 ευρώ ετησίως, το οποίο θα 

αναπροσαρμόζεται στην αρχή κάθε...έτους και γίνεται ανάλυση για το πώς θα γίνεται η 

αναπροσαρμογή, στο .. του τιμαρίθμου, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ 
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σωστά ..τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής είναι ότι με το που θα υπογραφεί ο 

συγκεκριμένος …εγγυητική επιστολή ποσού ίσο με το 10% του επιτευχθέντος μισθώματος 

όλων των ετών για την καλύτερη .. της σύμβασης, όπως επίσης να υπάρξει και βεβαίωση 

..από τα μέλη του Δήμου.  

 Θέλω να πω ότι, κύριε Πρόεδρε, αυτή η εκμίσθωση γίνεται στα πλαίσια της 

καλύτερης δυνατής αξιοποίησης όλων αυτών των περιπτώσεων που έχουμε στον Δήμο 

Σερρών και γι΄ αυτό εισηγούμαι το θέμα όπως έχει με την εισήγηση της υπηρεσίας.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο. Μήπως υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις από τους 

συναδέλφους;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

Κύριε αντιπρόεδρε με συγχωρείτε, μου διέφυγε να αναφέρω ότι .. ..Κανείς άλλος δεν 

εμφανίστηκε δηλαδή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

Σερραία είναι από εδώ, από τον Δήμο μας είναι. Από τον Δήμο Σερρών.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Μόνο εάν είναι Σερραίος.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

Σερραία είναι. Φυσικά. Ευζώνων 29 μένει. Βλέπω τα στοιχεία της αίτησής της. Δήμος 

Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Κάποια τοποθέτηση από κάποιον συνάδελφο; Το θέμα σε ψηφοφορία. 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: 113/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Προχωρούμε στο τριακοστό τέταρτο θέμα. 

 

Θέμα 34ο : 

Γνωμοδότηση του ΔΣ για την ίδρυση της Ενορίας 

 Αγ. Σπυρίδωνα στην περιοχή Σιγής –Ν. Κηφισιά. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Χρειάζεται κάτι να διευκρινίσουμε; Όχι. 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: 114/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Προχωρούμε στο τριακοστό πέμπτο θέμα. 

 

Θέμα 35ο : 

Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 42/2012 απόφασης του ΔΣ του  

ΝΠΔΔ σχετική με την «Ανάκληση της αριθμόν 24/2012 απόφασης  

του ΝΠΔΔ περί έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ  

«Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και  

Αθλητισμού του Δήμου Σερρών» για το οικονομικό έτος 2012 και  

λήψη νέας απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ περί «Έγκρισης  

προϋπολογισμού εσόδων –εξόδων του ΝΠΔΔ «Οργανισμός  

Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού  

Δήμου Σερρών» για το οικονομικό έτος 2012». 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΝΠ κ. Δούκας Γ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Πριν δώσετε τον λόγο στον εισηγητή, μια παρατήρηση κ. Δούκα. Μου στείλατε ένα τεράστιο 

κείμενο, όπως και την προηγούμενη φορά που θα μπορούσατε να το έχετε πολύ πιο 

απλουστευμένο. Δηλαδή: Έγκριση προϋπολογισμού του νομικού προσώπου για το 2012. 

Αναγκάστηκα και έγραψα όλο αυτό το κομμάτι, διότι έτσι μου το αποστείλατε είτε οι 

υπηρεσιακοί παράγοντες είτε εσείς.  Θα παρακαλούσα πολύ να είναι πιο απλουστευμένη η 

διαδικασία.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ: 

Καλώς κ. Πρόεδρε. κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι είναι ένας 

προϋπολογισμός που έπρεπε να φαίνεται δηλαδή ότι ανακαλεί την προηγούμενη απόφαση και 

ότι παίρνετε καινούργια.  

 Το θέμα του προϋπολογισμού πήγε στην Περιφέρεια, έγιναν κάποιες παρατηρήσεις, 

έγινε διεκπεραίωση με την υπηρεσία, μπήκε μια στήλη ακόμα στα προβλεπόμενα έσοδα-

έξοδα και καλό θα ήταν, έπρεπε η Περιφέρεια αυτό να το περάσει από το ..Συμβούλιο για να 
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πληρωθεί… Το περάσανε από το Δ.Σ., ομόφωνα έρχεται  η απόφαση εδώ του 

προϋπολογισμού για έγκριση και να πάει στην Περιφέρεια και πάλι.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Και εμείς ευχαριστούμε κ. Δούκα. Κάποιες ερωτήσεις από τους συναδέλφους; Τοποθετήσεις; 

Ο κ. Φωτιάδης.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ: 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, εύστοχη η παρατήρηση του προέδρου, όλη αυτή η μισή 

σελίδα ο τίτλος της εισήγησης, δεν έγινε, κύριε Πρόεδρε και σωστά το πιάσατε πολύ 

σύντομη, γιατί ακριβώς καταδείκνυε ένα έλλειμμα. Ποιο είναι το έλλειμμα; Είδαμε και 

..συζητήσεις και τοποθετήσεις στις τηλεοράσεις κατά την δική μας γνώμη.  

 Κύριε Πρόεδρε, με μια κουβέντα ο προϋπολογισμός που συντάξατε δεν ήταν πλήρης. 

Κάνατε τρεις συνεδριάσεις στον φορέα που έχετε την ευθύνη και στην τελευταία συνεδρίαση 

πήρατε την ομόφωνη απόφαση.  

 Εμείς σας τα είπαμε δια του εκπροσώπου της παράταξής μας. Σας τα είπαμε στην 

συνεδρίαση και εκεί βεβαίως εσείς επιμένατε στην ..συνεδρίαση. Σας είπαμε ακριβώς ότι 

τελικά σας επεσήμανε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και βεβαίως ότι λέει η λογική και ότι λέει 

ο νόμος. 

 Φέρατε και ταλαιπωρήσατε το σώμα και έγιναν και αντεγκλήσεις εδώ και βεβαίως 

επιμείνατε σθεναρά σε έναν προϋπολογισμό που ήταν εξόφθαλμο ότι ήταν με πολλές 

παραλείψεις. Τελικά ήρθε η ακύρωση και το ξανά φέρνετε για δεύτερη φορά στο Δημοτικό 

Συμβούλιο, τρίτη φορά σας απασχόλησε στο νομικό πρόσωπο.  

 Κύριε Πρόεδρε, δεν φταίμε εμείς και δεν πρέπει να κάνετε επιθέσεις προσωπικές στο 

σύνολο της παράταξής μου, όταν σας λέμε τι πρέπει να κάνετε με βάση τον νόμο, ούτε πρέπει 

να θυμώνετε και βεβαίως δεν πρέπει μετά να βγαίνετε ως τιμητής και να επινοείτε 

επιχειρήματα, τα οποία ούτε με τον νόμο συνάδουν αλλά ούτε και με την λογική θα έλεγα και 

θα σας πω.  

 Έχετε διευθυντές εκεί, έχετε οικονομικό διευθυντή, τρεις εργαζόμενους, λογιστή, 

έχετε εξωτερικό συνεργάτη λογιστή και δεν μπορέσατε να συντάξετε έναν προϋπολογισμό; 

Εδώ ήταν η Αποκεντρωμένη. Έπρεπε να έρθετε, να στείλετε αυτούς τους ανθρώπους τους 

οποίους έχετε εκεί συνεργάτες και να μην μας ταλαιπωρήσετε και να μην δημιουργήσετε όλη 

αυτή την εικόνα στις τηλεοράσεις. Φταίμε εμείς εάν σας λέμε τι πρέπει να κάνετε με βάση 

τον νόμο; Και βγαίνετε και επιθετικά;  

Εδώ δηλαδή είναι ο ορισμός. Τι θα έπρεπε να κάνουμε δηλαδή, κύριε Πρόεδρε και 

κύριε Δήμαρχε, να μην επισημαίνουμε τι πρέπει να γίνει; Να αφήνουμε να περνούν τα 

πράγματα πώς; Σε ποια λογική; Στην λογική του κατεπείγοντος; Στην λογική όπως βγήκε 

προς τα έξω με τα καύσιμα του αιφνιδιασμού;  

Δεν υπάρχει, κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, καμία πρώην δικαιολογία για 

κανέναν. Έχει κλείσει ένας χρόνος, εάν γίνει μια χρηστή διοίκηση, κύριε Δήμαρχε, σημαίνει 
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ότι πρέπει να υπάρχει σχέδιο, να υπάρχει δράση με βάση τον νόμο και μετά να υπάρχει 

κάποιο αποτέλεσμα. Όχι να βγαίνουμε να λέμε ότι πήραμε πετρέλαιο και τι θα έπρεπε να 

κάνουμε;  

Τι θα έπρεπε να κάνετε; Αυτό που λέει η απλή λογική της διοίκησης, να κάνετε 

δημοπρασία τον προηγούμενο χρόνο. Και έχετε τους ανθρώπους και μη μου πείτε ότι δεν 

έχετε προσωπικό. Τι θα έπρεπε να κάνετε; Να κάνετε αυτό που λέει ο νόμος, εάν δεν το 

κάνατε το πρώτο που σας ελέγχουν γιατί δεν το κάνατε. Να καλέσετε Δ.Σ. και να κάνετε 

χρήση αυτού που λέει ο νόμος όταν δεν έχετε ψηφισμένο προϋπολογισμό και όχι να λέτε ότι 

φταίει ο κ. Χρυσανθίδης και να υπονοείτε ότι είναι ο αρχηγός της παράταξης. 

Δεν κατάλαβα δηλαδή, το να βάλεις πετρέλαιο με βάση τον νόμο και να βάλεις μια 

Επιτροπή να το παραλάβει στις προθεσμίες με βάση ακριβώς και στις έκτακτες περιπτώσεις 

υπάρχει πρόβλεψη γιατί είναι μια δαπάνη, η οποία δεν μπορεί να περιμένει και να  βγαίνετε 

και να λέτε τι; Ότι είμαστε οι κακοί και εσείς ο καλός; Μα είναι δυνατόν να φτάνετε σε αυτό 

το σημείο; Δηλαδή πώς θα πρέπει να σας συμπεριφερθούμε; Πώς θα πρέπει να σας 

συμπεριφερθούμε; Πείτε. Να αφήσουμε δηλαδή να λειτουργείτε ως … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ: 

Τελειώνω κύριε προεδρεύοντα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Να απευθύνεστε στο προεδρείο καλύτερα για να μην… 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ: 

Όχι, κύριε Πρόεδρε. κύριε Πρόεδρε όχι, θα τεθούν στον Πρόεδρο, διότι το θέμα αφορά 

κυρίως .. στον Πρόεδρο και όχι στο προεδρείο. Γιατί ο σημερινός Πρόεδρος δεν μπορεί να 

διατυπώσει τίποτα.  Πολύ καλά γνωρίζει που απευθύνομαι και γιατί απευθύνομαι και γιατί 

έγιναν και επιθέσεις από την τηλεόραση και με συνεντεύξεις τύπου.  

 Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, εάν θέλετε και εμείς το θέλουμε πάρα πολύ, να υπάρχει 

ηρεμία στο νομικό πρόσωπο και να μην αφήνετε να διαρρέει ότι υπάρχει εκεί μια κόντρα που 

αφορά δυο πρόσωπα, γιατί είναι πάρα πολύ άδικο.  

Εάν σας λέμε λοιπόν εμείς τι πρέπει να γίνει με βάση τον νόμο, γιατί έχουμε την 

εμπειρία, δεν είμαστε οι κακοί. Λοιπόν, θα πρέπει να ακούτε. Θα πρέπει να εφαρμόζετε τον 

νόμο και να αφήσετε και αυτές τις περίφημες τις αποφάσεις το ότι δεν μπορεί η Επιτροπή να 

παραλάβει και δεν μπορεί να πάει και να ορίζεται μονοπρόσωπα. Αυτή δεν μπορεί να τύχει 

εγκρίσεως. Και απορώ πως δεν σας το είπε κάποιος, εάν δεν το ξέρετε. Ο νόμος δεν μπορεί, 

είναι νόμος και θα τον εφαρμόσετε και βεβαίως εάν υπάρχει πρόβλημα να το προωθήσουμε 

προς επίλυση και βελτίωση αλλά μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος, κύριε Πρόεδρε.  

Συμπερασματικά, κύριε προεδρεύοντα, η παράταξή μου ψήφισε και θα ψηφίσει και 

σήμερα αλλά εύλογα ο κ. Πρόεδρος, ο κ. Παπαβασιλείου επισήμανε κάτι. Εδώ μέσα τα 

πράγματα αυτά θα πρέπει να τα λέμε με το όνομά τους. Λοιπόν και στην συγκεκριμένη 
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περίπτωση εκεί στο νομικό πρόσωπο θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει το άλλοθι του 

αιφνιδιασμού, το άλλοθι του κακού ή το άλλοθι ότι δεν έχουμε προσωπικό. Να εφαρμοστεί ο 

νόμος, να μην έχουμε εντάσεις και νομίζω ότι κανείς, μα κανείς σε αυτή την αίθουσα και 

οπουδήποτε, κανείς Σερραίος πολίτης εννοώ, δεν θα ήθελε περιπέτειες, όπως την αναδείξατε 

εκεί την εκδοχή σας, με αθλητικούς χώρους που δεν θα υπάρχει θέρμανση.  

Κάντε την δουλειά σας σωστά, κάντε την νόμιμα και αφήστε τις επιθέσεις και 

λειτουργήστε συλλογικά όπως λέει ο νόμος, κύριε Πρόεδρε και θα είμαστε μαζί σας. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ευχαριστούμε κ. Φωτιάδη. Μήπως καμία άλλη, όχι. Να μπει σε ψηφοφορία.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ: 

Εγώ θα ήθελα να πω μια λέξη. Ότι εμείς, κ. Φωτιάδη δεν κάναμε χρόνο, δεν κλείσαμε χρόνο. 

1-6 αναλάβαμε. Όταν θα κλείσουμε χρόνο και θα επαναλάβουμε το ίδιο θα δεχθώ όσα είπατε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Θα ξανά μιλήσει τώρα ο κ. Φωτιάδης. 

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ: 

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, στοιχειωδώς υπάρχει συνέχεια στην διοίκηση και είστε 

έμπειρος. Διοικούσατε στο ..Κέντρο. Τελειώνει το οικονομικό έτος και θα πάρετε όλη αυτή 

την πρόνοια και την πρόβλεψη. Πρέπει να κάνετε εσείς ένα ολόκληρο έτος για να έχετε. Το 

θεωρείτε και αυτό ότι είναι άλλοθι; Θεωρείτε δηλαδή ότι αυτό σας δίνει το δικαίωμα να 

παρανομείτε; Και επειδή δηλαδή προέκυψε το θέμα να μας κάνετε και επιθέσεις; Ζητήστε ένα 

συγνώμη και πείτε ότι θα προσπαθήσω να λειτουργήσω συλλογικά, όχι να μας κάνετε 

προσωπικές επιθέσεις. Εννοώ τον κ. Χρυσανθίδη. Εάν θέλετε δεν είναι κακό να 

συνεργαστείτε και να πάρετε την εμπειρία του κ. Χρυσανθίδη. Εμείς θέλουμε να σας 

βοηθήσουμε. Είναι πολύ άδικο να μας επιτίθεστε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Και πάλι ευχαριστούμε κ. Φωτιάδη. Να δώσουμε τον λόγο λίγο για δυο λεπτά στον κ. 

Δήμαρχο και να κλείσει το θέμα. Ευχαριστώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι σύμβουλοι, ο Πρόεδρος του νομικού προσώπου βγήκε με 

παρρησία, με γενναιότητα και με ειλικρίνεια, πήρε την ευθύνη και είπε τα πράγματα όπως 

έχουν. Είπε γιατί υπήρξε καθυστέρηση. Μην ξεχνάμε ότι είκοσι ένα νομικά πρόσωπα 

συγχωνεύτηκαν σε ένα. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Συνταξιοδοτήθηκαν επίσης δέκα 

επτά με δέκα οκτώ υπάλληλοι. Τα είκοσι ένα αυτά νομικά πρόσωπα στους πρώην Δήμους 

όταν ήταν, τα νομικά πρόσωπα που ήταν στους πρώην Δήμους είχαν υποστήριξη από τους 

υπαλλήλους του Δήμου, όχι τους δικούς τους υπαλλήλους. Τα ξέρετε αυτά. Ο κ. Δήμαρχος, ο 

κ. Τατούδης.  

Ήταν επόμενο σε αυτή την επίπονη διαδικασία της συγχώνευσης είκοσι ένα νομικών 

προσώπων αλλά και με την συνταξιοδότηση δέκα επτά, δέκα οκτώ υπαλλήλων συν το 
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γεγονός ότι δεν είχαν την υποστήριξη που είχανε όπως προηγουμένως τα νομικά πρόσωπα 

από υπαλλήλους, λοιπόν δημιουργήθηκε μια καθυστέρηση. Μια καθυστέρηση.  

Καλά κάνατε, βγήκατε, επιτεθήκατε, είπατε αυτά που είπατε, χαρακτηρίσατε. Εμείς 

δεν έχουμε δικαίωμα να μιλήσουμε; Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα δηλαδή να απαντήσουμε και 

να χαρακτηρίσουμε; Εκτός εάν έχει το δικαίωμα αυτό μόνο η αντιπολίτευση.  

Τι έπρεπε δηλαδή ο κ. Δούκας; Βγήκε με τον καλύτερο τρόπο, είπε την αλήθεια, 

ανέλαβε την ευθύνη και είπε ότι τι έπρεπε να κάνω; Να αφήσω τα παιδιά, τους αθλητές, τους 

ηλικιωμένους στο κρύο χωρίς πετρέλαιο; Πήρε την πρωτοβουλία και έβαλε πετρέλαιο. Και 

καλά έκανε. Δεν κρύψαμε τίποτα. Είπε τα πράγματα όπως έχουν και νομίζω ότι δεν πρέπει 

πλέον, όχι πλέον, δεν πρέπει να καθόμαστε και τόσο πολύ με το δάκτυλο στην σκανδάλη.  

Θα επαναλάβω και πάλι, εγώ είκοσι χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο έκανα δυο 

ενστάσεις. Εδώ μέσα σε ένα χρόνο  έγιναν οκτώ ενστάσεις.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Και εκατό θα γίνουν.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Εκατό ενστάσεις … 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Μην διακόπτετε κύριε Αναστασιάδη. Σας παρακαλώ κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Οκτώ ενστάσεις έγιναν μέσα σε ένα χρόνο. Αυτά δεν έχουμε δικαίωμα εμείς δηλαδή να τα 

κρίνουμε και να τα πούμε; Έχει δικαίωμα μόνο η αντιπολίτευση να χαρακτηρίζει, να 

επιτίθεται; Και εμείς θα καθόμαστε με σταυρωμένα χέρια; Δεν θα απαντάμε; Και δεν 

κρύψαμε τίποτα. Επαναλαμβάνω και πάλι, είπε ο Πρόεδρος όλη την αλήθεια και ανέλαβε την 

ευθύνη. Ο λαός κρίνει όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε. Το θέμα νομίζω έχει τελειώσει. Να μπει σε ψηφοφορία.  

Ομόφωνα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

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. 
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Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 42/2012 απόφασης του ΔΣ του  

ΝΠΔΔ σχετική με την «Ανάκληση της αριθμόν 24/2012 απόφασης  

του ΝΠΔΔ περί έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του ΝΠΔΔ  

«Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και  

Αθλητισμού του Δήμου Σερρών» για το οικονομικό έτος 2012 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 115Α/2012) 

………………… 

 

Ανάκληση της υπ΄αριθμόν 32 ΑΔΣ περί έγκρισης της  

υπ΄ αριθμόν 24/2012 απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 115/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Συνεχίζουμε συνάδελφοι στο τριακοστό έκτο θέμα. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Να ρωτήσω κάτι; Όταν λέει ο …και αυτοί που είναι έξω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Παρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ομοφώνως ναι; Άρα κάπου κάνετε λάθος. Όταν είναι άτομα έξω και … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Σωστή η παρατήρησή σας. Σωστή. Και εμείς ευχαριστούμε για την παρατήρηση. Μπαίνουμε 

στο τριακοστό έκτο θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Θα γίνει. Θα καταγραφούν οι απόντες.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Είναι ανεπίτρεπτο την στιγμή που μιλάει ο κ. Δήμαρχος ο συγκεκριμένος δημοτικός 

σύμβουλος να με προσβάλει με αυτόν τον τρόπο. Θέλω να καταγραφεί, σας παρακαλώ, στα 

πρακτικά, εφαρμόστε τον κανονισμό και μόνο τον κανονισμό. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Και εμείς ευχαριστούμε. Θα τον εφαρμόσουμε τον κανονισμό. Ευχαριστώ.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Κύριε Αναστασιάδη δίνουμε έκταση στο θέμα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ. 

Σας παρακαλώ κύριε Αναστασιάδη. Γραμματέα έχετε καταγράψει, μισό λεπτό, τους απόντες 

από την αίθουσα;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

Όταν μπαινοβγαίνουν διαρκώς… 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Απόντες ήταν ο κ. Γρηγοριάδης, ο κ. Χράπας, … 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Κύριε Δημητρίου σας παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Εδώ ήταν. Εδώ ήταν. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Κύριοι συνάδελφοι σας παρακαλώ. Κύριε Δημητρίου σας παρακαλώ. Κύριε Δημητρίου σας 

παρακαλώ προχωράμε. Έχουν καταγραφεί οι απόντες. Συνεχίζουμε στο τριακοστό έκτο θέμα. 

Κύριοι συνάδελφοι λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

 

Θέμα 36ο : 

Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα εργασιών: «Εργασίες  

συντήρησης (βαφής) του Δημοτικού Μεγάρου» προϋπολογισμού  

6.800,00 ευρώ. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Εισηγητής ο κ. Μυστακίδης.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

 Να τονίσω ότι ο κ. Μαματζής θα βάψει το Δημαρχείο δωρεάν. Εμείς θα πάρουμε τα χρώματα 

και ο κ. Μαματζής, ο συμπολίτης μας από το Μητρούση θα διαθέσει το προσωπικό του για να 

βάψει το Δημαρχείο δωρεάν.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Υπάρχει κάποια ερώτηση; Ο κ. Γάτσιος.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ: 

Επειδή στο Δημαρχείο θα αλλάξουν τα κουφώματα, ας το βάψει μετά την αλλαγή των 

κουφωμάτων. Μην το βάψουμε τώρα, αλλάξουμε μετά τα κουφώματα.  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

 Αυτό δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ: 

Δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα. Θα γίνουν κάποια μπαλωματάκια μετά.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Κύριοι συνάδελφοι μην μιλάμε όλοι μαζί. Ευχαριστώ. Περνάει το θέμα ομόφωνα επί των 

παρόντων τουλάχιστον;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ευχαριστούμε τον Μαματζή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Όχι μόνο αυτό, θα τον τιμήσουμε κιόλας. Εδώ τιμούμε άλλους και άλλους.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Βεβαίως θα τον τιμήσουμε. Άμα  θα γίνει το έργο θα τον τιμήσουμε. Θα τον φωνάξουμε εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ανοίξτε το μικρόφωνό σας λίγο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Θα περιμένουμε να δούμε το αντάλλαγμα που θέλει ο κ. Μαματζής. Θα το περιμένουμε. 

Πολύ βιάζεστε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ευχαριστούμε.  

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: 116/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Προχωράμε στο τριακοστό έβδομο θέμα.  

 

Θέμα 38ο : 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας 

 του κ. Αμαξόπουλου Ηλία. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κύριε Αντιπρόεδρε αυτό είναι το τριάντα οκτώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 
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Κύριε Αντιπρόεδρε στο τριάντα επτά είμαστε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Εντάξει. Αφού αναγνώστηκε το τριάντα οκτώ  και μετά να πάμε στο τριάντα επτά. Το τριάντα 

οκτώ θέμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Όχι.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ένα όχι, τα υπόλοιπα 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 118/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Το τριάντα επτά θέμα.  

 

Θέμα 37ο : 

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον Γιαβρούδη Παναγιώτη 

 του Βασιλείου, πρώην Δημοτικού Υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Είναι διαδικαστικό έπρεπε όμως να διαβαστεί. Ομόφωνα. Ευχαριστούμε.  

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: 117/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Το τριακοστό ένατο θέμα. 

 

Θέμα 39ο : 

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη 

 Αντιδημάρχου Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας και τα 

ης Αρναούτογλου Φωτεινής Δημοτικής Συμβούλου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Νομίζω είναι διαδικαστικό και αυτό.  Ο κ. Κοτρώνης και ο κ. Γάτσιος. Ερώτηση κ. Γάτσιο 

εσείς;  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

Η ερώτηση έχει δυο σκέλη. Το πρώτο σκέλος είναι ότι στην εισήγηση δεν αναφέρεται 

καθόλου χρηματικό ποσό, όπως πάντοτε αναφέρεται. Το δεύτερο σκέλος είναι  δεν πήγαν 

μόνο ο κ. Αντιδήμαρχος και η κυρία συνάδελφος, πήγαν και κάποιοι άλλοι άνθρωποι τους 

οποίους τους πήραμε εμείς ως Δήμος. Θα πληρωθούν οι άνθρωποι αυτοί;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ο κ. Αντιδήμαρχος να δώσει μια απάντηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

.. γιατί έχει γίνει νύξη από την πρώτη μέρα για το εάν υπάρχει τρόπος να ψηφίσουμε 

ομόφωνα να πληρωθούν και τα εισιτήρια. Είχαμε μόνο τα εισιτήρια, δεν είχαμε τίποτα άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

220 με 210 είναι το κάθε εισιτήριο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Τα δικά σας τα εισιτήρια να μας πείτε γιατί εδώ δεν αναφέρονται.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Όλα ήταν στην ίδια τιμή, απλώς η υπάλληλος .. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Πόσο ήταν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Από 210 περίπου ευρώ, δεν θυμάμαι ακριβώς αλλά τα εισιτήρια μέσα στον καθένα μας. Η 

υπάλληλος μέσα μας είπε ότι δικαιούνται τα έξοδα κίνησης μόνο οι δημοτικοί σύμβουλοι. 

Δεν μπορούν να χορηγηθούν στους άλλους πολίτες. Πήγαμε στον Αντιδήμαρχο των 

Οικονομικών, ο οποίος λέει ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα και τώρα μάλιστα έχω κάνει 

πρόταση αυτά τα δυο τα άτομα να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση δική μας εάν 

μπορούμε να τους πληρώσουμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε … 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

Συγνώμη, επί προσωπικού πρώτα. Εάν γίνεται κάτι με νόμιμο τρόπο … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Κύριε Δήμαρχε συγνώμη. Δεν παίρνουμε εμείς απόφαση να δώσουμε Χ οικονομική βοήθεια, 

1.000 ευρώ ξέρω εγώ, σε κάποιο συμπολίτη μας; Δεν παίρνουμε; Δεν έχουμε το δικαίωμα 

αυτό; Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, … 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 
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Πρέπει να αιτιολογηθεί.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Να αιτιολογηθεί.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Από τον κοινωνικό λειτουργό ότι είναι άπορος. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Να το βάλουμε έτσι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Δεν γίνεται.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

Η δική μας η θέση είναι πάρα πολύ λεπτή, το αντιλαμβάνεστε. Ποιος δεν θέλει σε αυτούς 

τους ανθρώπους να δικαιολογήσει τα έξοδά τους;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Συνάδελφοι λίγο ησυχία. 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

…όπως αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ εγώ να σας φέρω ένα τέτοιο θέμα να το ψηφίσουμε 

και να μην εγκριθεί η δαπάνη από την κυρία Επίτροπο ή από το Ελεγκτικό Συνέδριο και να 

εκτεθούμε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή να δείξουμε εδώ δήθεν την πολιτική 

μας βούληση και μετά το ένταλμα να μην εγκριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σας 

παρακαλώ αυτή  είναι η τοποθέτησή μου.  

 Εάν βρεθεί και υπάρχει τρόπος δεν το συζητώ. Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ο κ. Κοτρώνης να τοποθετηθεί.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

Εγώ θα καταψηφίσω αυτή την δαπάνη με το εξής σκεπτικό. Ας μας πουν τι έκαναν στην 

Αθήνα που πήγαν; Ακούμε εδώ τριάντα χρόνια ότι είναι μονόδρομος, ότι δεν πέφτουν οι 

τιμές, ότι μαζεύονται βουλευτές και διάφοροι άλλοι ..και τα λοιπά και δεν πέφτουν οι τιμές 

και τρεις άνθρωποι από την Κατερίνη μας έδειξαν τον δρόμο ότι και πέφτουν και μπορούν 

και τα Harvard  και τα School of Economics του Λονδίνου τριάντα χρόνια δεν μπορούν να 

ρίξουν τις τιμές με διάφορες μεθόδους.  

 Λοιπόν, εγώ καταψηφίζω αυτή την δαπάνη, βεβαίως παράλληλα πρέπει να δώσω και 

τα συγχαρητήρια στον Δήμο μας και .. πολύ συγκεκριμένα για την πώληση αυτής της 

πατάτας, βεβαίως μετά από την δραστηριότητα της Πιερίας, αρκεί να μην είναι περιστασιακή 

δραστηριότητα, να συνεχιστεί γιατί οι συνθήκες το επιβάλλουν και να μην λέμε άλλη φορά 

ότι δεν υπάρχουν προτάσεις. Και οι προτάσεις ποιες είναι; Να καταστραφούμε επειδή … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ευχαριστούμε κ. Κοτρώνη, το θέμα έχει εξαντληθεί. Μπαίνει σε ψηφοφορία. Ομόφωνα ναι; 

Εκτός του κ. Κοτρώνη και των απόντων που έχουμε πει.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 119/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Πάμε στο τεσσαρακοστό θέμα.  

 

Θέμα 40ο : 

Έγκρισης καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου 

 για τους μήνες Αύγουστο –Δεκέμβριο 2011 και Φεβρουάριο 2012. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ο κ. Γαλάνης. Νομίζω ότι είναι διαδικαστικό θέμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ο κ. Αναστασιάδης και ο κ. Κοτρώνης. Ερωτήσεις θέλετε να κάνετε; Ο κ. Αναστασιάδης 

θέλει να κάνει ερώτηση;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ερώτηση ο κ. Αναστασιάδης.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

360 ευρώ στο αεροπλάνο ..60 ευρώ μπορείς να πας και να γυρίσεις. Γιατί …1.500 ευρώ 

περίπου θα πληρώσουμε αποζημίωση. Και το ταξί που θα πάρει να πάρει …Εγώ πήγα τρεις 

φορές στην Αθήνα για ..και δεν πήρα καμία δεκάρα…Αυτά είναι λεφτά των δημοτών, ακούς;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Τι με παρακαλάς;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Απευθυνθείτε στο προεδρείο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Μα δεν με αφήνετε να μιλήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Δεν μίλησε κανείς. Σας παρακαλώ. Δεν μίλησε κανείς. Συνεχίστε.  



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

7 Η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 Η Σ  ΜΑΡΤΙΟΥ 2012  

112 

 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

Τι να σου πω τώρα; Τι να σου πω; Τέλος πάντων, είναι τα λεφτά πάρα πολλά, δεν ξέρουμε 

για ποιο λόγο κατεβαίνει στην Αθήνα. Ποτέ δεν εξήγησε. Δεν έφερε ποτέ μια δεκάρα στις 

Σέρρες. ..και λυπάμαι πάρα πολύ. Καμία δεκάρα στις Σέρρες. Ούτε μια δεκάρα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Να δώσει μια απάντηση ο κύριος Γαλάνης.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ: 

Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι με καλύπτει αυτή η τοποθέτηση που έκανε ο κ. Γκότσης για ένα 

προγενέστερο θέμα που λέει ότι όλα αυτά τα χρόνια τουλάχιστον στο πρόσωπο, στον θεσμό 

που λέγεται Δήμαρχος και ο νόμος αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο έπαιρνε αποφάσεις για 

να καλύψει τα έξοδα του Δημάρχου όταν μεταβαίνει .. στην Αθήνα. Άκουσον, άκουσον.  

Δηλαδή, όταν ο κ. Δήμαρχος, επειδή όντως μεταβαίνει στην Αθήνα για υποθέσεις του 

Δήμου  και κλείνει εισιτήριο για την μετάβασή του, πήγαινε –έλα στην Αθήνα, το εισιτήριο 

έχει την τιμή που έχει και φαίνεται δηλαδή αυτή, είναι  311,64, να σας πω συγκεκριμένα και 

αυτά που λέει ο συνάδελφος  είναι περιπτώσεις που κλείνεις εισιτήριο για μετά από έξι μήνες, 

μετά από οκτώ και εννέα. Όταν ο κ. Δήμαρχος χρειάζεται να κατέβει για μια χρηματοδότηση, 

όπως είναι το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ τα 900 χιλιάρικα και να μην ακούγονται εδώ μιζέριες. Ο κ. 

Δήμαρχος πηγαίνει για όλους μας στην Αθήνα. Για όλους τους Σερραίους. Πηγαίνει και για 

μας τους συναδέλφους, για τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν πηγαίνει επειδή έτσι, 

με συγχωρείτε επιθυμεί να λείπει από τον Δήμο και από τους δημότες χωρίς λόγο.  

Για σπουδαίους λόγους κατεβαίνει και είναι στην διάθεσή σας ο κ. Δήμαρχος να σας 

απαντήσει για ποιους λόγους έχει μεταβεί στην Αθήνα όλες αυτές τις φορές.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ευχαριστούμε κ. Γαλάνη. Νομίζω ότι λαϊκίζουμε το θέμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας 

παρακαλώ. Σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Κύριε Αναστασιάδη τα εισιτήρια έχουν μια τιμή επάνω, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Οι ερωτήσεις τελειώσανε σας παρακαλώ. Μια τοποθέτηση από τον κ. Κοτρώνη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Για τοποθέτηση ή ερώτηση κύριε .. 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ωραία, έχετε τον λόγο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Φυσικά και δεν θα απαντήσει.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ευχαριστούμε κ. Μηλίδη. Έκλεισε η συζήτηση. Ο κ. Κοτρώνης θέλει να τοποθετηθεί.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Σας τιμά αυτό που λέτε. Σε αυτόν τον ξεπεσμό δεν ήταν δυνατόν να … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Κύριε Δήμαρχε σας παρακαλώ. Ο κ. Κοτρώνης έχει να κάνει μια τοποθέτηση. Κύριε 

Κοτρώνη έχετε τον λόγο.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ: 

Εγώ θα μιλήσω για συγκεκριμένη δαπάνη. Δεν θα ψηφίσουμε αυτή την δαπάνη της καθόδου 

του κ. Δημάρχου 2 με 3 Φεβρουαρίου γιατί κατέβηκε στην Αθήνα, όχι για προωθήσει θέματα 

του Δήμου αλλά θέματα του ΚΕΘΑ, ούτε καν του Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Είναι το 

Ταμείο των Στρατιωτικών και τέτοια θέματα πήγε να προωθήσει ο κ. Δήμαρχος. Αφορά την 

αναγνώριση ή μη του Στρατοπέδου Παπαλουκά ως ..τόπου και των κτιρίων, κάτι που θα 

διασφάλιζε την περιουσία του Δήμου και από μελλοντική εκποίηση.  

 Γι΄ αυτό την συγκεκριμένη δαπάνη λοιπόν την καταψηφίζουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ευχαριστούμε κ. Κοτρώνη. Νομίζω πρέπει να πάμε σε ψήφιση του θέματος. Όλοι ναι εκτός 

του κ. Αναστασιάδη όχι και του κ. Κοτρώνη στην συγκεκριμένη παρατήρηση. Ευχαριστώ.   

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. 

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας  

του Δημάρχου από 02 έως 03 Φεβρουαρίου 2012. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 120/2012) 

………………… 

 

Ομοίως για τις 07 - 08 Φεβρουαρίου 2012 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
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 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 121/2012) 

………………… 

 

Ομοίως για το διάστημα Αύγουστο έως Δεκέμβριο του 2011. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 122/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Πάμε στο σαράντα ένα θέμα.  

 

Θέμα 41ο : 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας  

υπαλλήλων του Δήμου για το έτος 2011. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ο κ. Γαλάνης είναι ο εισηγητής. Νομίζω ότι είναι και αυτό διαδικαστικό το θέμα.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την απαρτία όπως αυτή 

ορίζεται από το άρθρο 96 παρ. 2 και 6 του ΔΚΚ 3463/2006. 

 

Ομοίως υπαλλήλων του Δήμου κατά τους μήνες 

 Ιανουάριο έως Αύγουστο του 2011. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 123/2012) 

………………… 

 

Ομοίως υπαλλήλων του Δήμου κατά τους μήνες  

Σεπτέμβριο –Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2011. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 124/2012) 

………………… 

 

Ομοίως κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2011. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125/2012) 

………………… 

 

Ομοίως της Τσολάκη Αλεξάνδρας υπάλληλο του Δήμου 
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 κατά τους μήνες Μάρτιο –Μάιο –Ιούνιο –Ιούλιο –Αύγουστο – 

Σεπτέμβριο –Οκτώβριο –Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2011. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 126/2012) 

………………… 

 

Ομοίως των υπαλλήλων Φιλπαντζή Αθανασίου και  

Βελιγραντί Μιχαήλ κατά τον μήνα Ιούνιο του 2011. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 127/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Μια ώρα παράταση παρακαλώ μήπως μας χρειαστεί. Ομόφωνα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Πάμε στο τεσσαρακοστό δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 42ο : 

Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Και αυτό το θέμα είναι διαδικαστικό. Το ψηφίζουμε 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. 

 

Διαγραφή χρηματικών καταλόγων που αφορούν τέλος 

 ύδρευσης και χρέωση ΦΠΑ Ορεινής λόγω λάθους χρέωσης. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 128/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Τεσσαρακοστό τρίτο θέμα. 

 

Θέμα 43ο : 

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Και αυτό είναι διαδικαστικό. Νομίζω ότι ομόφωνα ναι. Πλην των απόντων. 

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. 

 

Επιστροφή ποσού 20.000 ευρώ ως αχρεωστήστως εισπραχθέντα 

στον κ. Τόκο Αντώνιο του Ευαγγέλου που αφορά εξόφληση  

παράβασης παράνομης στάθμευσης. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 129/2012) 

………………… 

 

Ομοίως ποσού 100,00 στην Χhani  Esmeralda που 

 αφορά παράβολο για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας. 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 130/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Το σαράντα τέσσερα.  

 

Θέμα 44ο : 

Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου 

 στην κ. Νικολούδη Σμαρώ του Δημητρίου στην Δ.Κ. Σκουτάρεως 

 του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

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: 131/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Τεσσαρακοστό πέμπτο θέμα. 
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Θέμα 45ο : 

Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων 

 στο INTERNET –ΚΑΦΕ του κ. Ζλάτκου Χρήστου του Δημητρίου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Νομίζω 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: 132/2012) 

………………… 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Το σαράντα έξι θέμα. Λίγο σας παρακαλώ τελειώνουμε.  

 

Θέμα 46ο : 

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην πρόσκληση  

της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (κωδ. Πρόσκλησης 

07.08.09.69.02.03.09/ΕΥΕ. ΓΓΙΦ) με τίτλο «Ανάπτυξη δομών  

και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των  

Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας –δημιουργία Κέντρων  

Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» 

και υποβολή σχετικής πρότασης. 

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου –Αρβανίτη Στ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Εισηγήτρια είναι η κυρία Αγιαννίδου να την ακούσουμε εκτός εάν νομίζετε ότι μπορεί να 

ψηφιστεί ομόφωνα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: 

Νομίζω ότι σας έχω εξηγήσει για την δημιουργία Συμβουλευτικού Κέντρου και στο 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προ προηγούμενο. Είμαι στην διάθεσή σας για 

οτιδήποτε θέλετε. Για ερωτήσεις. Εάν θέλετε σας τα ξανά λέω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: 
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Να πάρουμε το πρόγραμμα. 300 θα πάρουμε για την λειτουργία του τα τρία χρόνια και άλλα 

τέσσερα χρόνια από ίδιους πόρους.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Τα οποία είναι;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: 

400, 500 εάν υπολογίσετε.  Μπορεί και καθόλου. 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Κύριοι συνάδελφοι είναι σοβαρό θέμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Δεν μας ενοχλούν αυτοί που φύγανε, μας ενοχλούν αυτοί που μιλάνε κ. Μηλίδη. 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Δεν μας ενοχλούν αυτοί που φύγανε, μας ενοχλούν αυτοί που μιλάνε εδώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

Δυο λεπτά να ακούσουμε την κυρία εισηγήτρια.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Αυτό λέω.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

Έλεος δηλαδή, είναι ασέβεια σε αυτόν που μιλάει.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Η κυρία Αγιαννίδου έχει κάτι που θέλει να προσθέσει;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: 

Εγώ αυτό που έκανε είναι ότι επικοινώνησα με άλλους Δήμους όπως Βέροια, Κατερίνη, 

Καβάλα, Αλεξανδρούπολη. Άπαντες θα το πάρουν αυτό το πρόγραμμα, μόνο που δεν έχουν 

μπει σε αυτή την διαδικασία να το ψάξουν έτσι όπως το κατέθεσα εγώ με τα ποσά. Εγώ 

βλέπω ότι και τα 300 για τα τρία χρόνια δεν μας καλύπτουν. Νομίζω ότι θα χρειαστεί να 

προσθέσουμε ορισμένα χρήματα εκτός εάν βρεθεί κάποιος χώρος στο κέντρο της πόλης, 

ούτως ώστε να εξοικονομήσουμε από εκεί ενοίκια, διότι οι άλλοι Δήμοι με τους οποίους 

επικοινώνησα έχουν όλοι χώρο. Όλοι έχουν δημοτικό χώρο στο κέντρο της πόλης, μόνο εμείς 

δεν έχουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 
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Σας παρακαλώ συνάδελφοι, να μπούμε στον κύκλο των ερωτήσεων και να ρωτήσουμε αυτά 

που θέλουμε προκειμένου να μας απαντήσει η κυρία Αγαννίδου. Ερωτήσεις. Ο κ. Μηλίδης, ο 

κ. Γκότσης. Άλλος; Κύριε Μηλίδη έχετε τον λόγο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

Κυρία Αντιδήμαρχε ήθελα να ρωτήσω, είπατε για τα τρία χρόνια και μετά από ίδιους πόρους; 

Από ίδιους πόρους το ποσό; Έχετε κάνει κάποιο σχεδιασμό σε συζήτηση με τον Δήμαρχο 

αυτά τα χρήματα, τους ιδίους πόρους που θα τους βρίσκουμε, γιατί καλά είναι, παίρνουμε τα 

προγράμματα, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ σοβαρό το θέμα, εξάλλου εγώ το ζω στην 

καθημερινή μου πράξη, αλλά δεν ξέρω για μετά με την οικονομική δυσκολία, με την μείωση 

των επιχορηγήσεων των δήμων και τα λοιπά, θα μπορούμε να αντεπεξέλθουμε; Είναι ένα 

ερώτημα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: 

Γι΄ αυτό ακριβώς το έθεσα και εγώ υπόψη σας. Αυτόν τον προβληματισμό μου τον έθεσα 

υπόψη σας. Πιστεύω ότι αυτή η δομή πρέπει να υπάρχει, όπως θα υπάρχει και, εάν σκεφτείτε 

ότι δέκα τρεις, δεκατρία Κέντρα Περιφερειών πήραν ξενώνες και τα είκοσι επτά θα πάρουν 

τα Συμβουλευτικά Κέντρα. Νομίζω ότι και εμείς ως Νομός και μεγάλος Νομός θα πρέπει να 

διαθέτουμε αυτό το Συμβουλευτικό Κέντρο. Θα προσφέρει πολλά. Θα αφορά και όλο τον 

Νομό πάλι.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

Θα μπορούσαν να συμμετέχουν και οι άλλοι Δήμοι οικονομικά, αφού θα παρέχουμε οι 

υπηρεσίες σε όλο τον Νομό; Λέω εάν μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: 

Θα μπορούσαμε να το θέσουμε αλλά αυτό που σκέφτηκα εγώ είναι ότι μετά τα τρία έτη θα 

έχουν αλλάξει όλες οι δημοτικές αρχές. Δηλαδή τι νόημα θα έχει να δεσμευτούν οι νυν 

Δήμαρχοι προφορικά; Και δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι στην … 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

Κυρία Αγιαννίδου υπάρχει και συνέχεια.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: 

Υπάρχει συνέχεια αλλά δεν μπορούμε να τους βάλουμε να υπογράψουν κάτι για το οποίο δεν 

μας έχει προκύψει. Εμείς τώρα θα υποβάλλουμε την πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ο κ. Γκότσης να ρωτήσει κάτι.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ: 

Τι προσωπικό θα δουλέψει;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: 

Είναι συγκεκριμένοι όροι, προδιαγραφές. Είναι τέσσερα άτομα το ελάχιστο. Ο ένας θα είναι 

κοινωνικός λειτουργός με τριετή εμπειρία, ένας ψυχολόγος, ένας νομικός και ένας 

διοικητικός υπάλληλος.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ: 
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Τέσσερα άτομα δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Θεωρώ, δεν ξέρω εάν έχουμε ακόμα χρόνο να γίνει 

μια επαφή με τους άλλους Δήμους, αυτό που είπε ο κ. Μηλίδης, να πάρουν αποφάσεις όχι ο 

Δήμαρχος να υποσχεθεί. Οι αποφάσεις όταν παίρνονται σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο αυτές 

ισχύουν και αυτές εφαρμόζονται. Εάν πάρουμε αποφάσεις και οι άλλοι Δήμοι, γιατί θεωρώ, 

κύριε Δήμαρχε, αυτό που μας λέει η κυρία Αντιδήμαρχος τριακόσια χιλιάρικα, το είπε, θα μας 

δώσουν για τα πρώτα τρία χρόνια. Το μέγιστο. Και μας λέει ότι εάν βρούμε κτίσμα, εάν δεν 

βρούμε και τα λοιπά και τα λοιπά, ίσως να πρέπει να βάλει και ο Δήμος και για τα πρώτα τρία 

χρόνια και μιλάμε μετά για άλλα τέσσερα.  

 Δηλαδή θέλω να πω εάν υπάρχει μια μελέτη που μπορεί ο Δήμος από τα δάνεια που 

θα έχει να αντεπεξέλθει ή εάν εσείς έρθετε σε επαφή με όλους τους Δημάρχους. Δηλαδή εδώ 

ο Δήμος θα πληρώνει για όλο τον Νομό. Νομίζω ότι είναι άδικο αυτό. Είναι άδικη απόφαση 

σε βάρος των Σερραίων πολιτών, διότι οι Σερραίοι πολίτες θα πληρώνουν, δηλαδή του Δήμου 

Σερρών εννοώ, θα πληρώνουν για όλο τον Νομό για 210 χιλιάδες. 

 Για δείτε το αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Κύριε Γκότση ερώτηση και τοποθέτηση … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 

Κοιτάξτε, οι προβληματισμοί που θέτετε είναι πάρα πολύ σωστοί. Και εμάς μας έχουν 

προβληματίσει αυτά που λέτε. Κανένας Δήμαρχος από τους άλλους Δήμους του Νομού 

Σερρών αυτή την στιγμή από την στιγμή που δεν τους έρχονται χρήματα, δεν τους ενδιαφέρει 

για να ασχοληθούν. Καταλάβατε; Εμάς μας ενδιαφέρει. Θα πάρουμε τριακόσια χιλιάρικα. Δεν 

τους ενδιαφέρει για να καθίσουν να το σκεφτούν και να πάρουν υπεύθυνες αποφάσεις.  

 Εάν ήταν και αυτοί συμμέτοχοι, εάν παίρνανε κάποια χρήματα τότε βεβαίως. Τώρα τα 

λεφτά θέλουμε να τα πάρουμε εμείς.  

 Πράγματι, υπάρχει αυτό το δίλημμα. Μετά θα μπορέσουμε να το συνεχίσουμε; Αλλά 

και από την άλλη να μην το πάρουμε; Να το χάσουμε; Οι περισσότεροι Δήμοι το ρισκάρουν 

και συνήθως εγώ νομίζω όταν ένας Δήμος πάρει στην αρχή κάποια χρήματα και από την 

στιγμή που θα πετύχει το πρόγραμμα, θα γίνει επιτυχημένο, εάν πετύχει, διότι ο σκοπός του 

προγράμματος αυτού είναι πάρα πολύ σημαντικός, πιστεύω ότι βρίσκονται στο τέλος τρόποι 

από εδώ και από εκεί και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του το πρόγραμμα. 

 Εγώ νομίζω πρέπει  να το πάρουμε, παρ’ όλες τις επιφυλάξεις που έχω και εγώ με την 

ελπίδα ότι θα μπορέσουμε στο μέλλον να το κρατήσουμε και να προσφέρουμε αυτές τις 

σημαντικές υπηρεσίες στις συμπολίτισσές μας.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ευχαριστούμε κύριε Δήμαρχε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Μισό λεπτάκι. Τοποθετήσεις. Ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θέλει να 

τοποθετηθεί και μετά και εσείς κ. Μηλίδη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
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Να δώσεις πρώτα τον λόγο στον κ. Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ: 

Συμφωνώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα και πρέπει να υπάρχει, διότι το 

πρόβλημα υπάρχει, είναι μέσα στην κοινωνία μας, το ζούμε και έχει και πολύ ..γυναίκες από 

την περιφέρεια, κύριε Δήμαρχε, γι΄ αυτό αναφέρθηκα, πάρα πολλές. Επιτρέψτε μου να το 

ξέρω, νομίζω το ξέρει και ο κ. Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σαν συνάδελφος 

γιατρός, υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια περιστατικά, χρειάζονται στήριξη, χρειάζονται 

υποστήριξη και θα πρέπει εμείς σαν δημοτική αρχή να είμαστε αρωγοί.  

 Άρα ψηφίζουμε το πρόγραμμα, βεβαίως αυτό που ανέφερα ήταν μήπως μπορεί να 

..κάπως μελλοντικά ο Δήμος για χρηματοδότηση .. Ψηφίζουμε ναι διότι το πρόβλημα είναι 

υπαρκτό, είναι στην διπλανή μας πόρτα. Εάν δεν το βλέπουμε εθελοτυφλούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ευχαριστούμε κ. Μηλίδη. Τον λόγο ο κ. Πρόεδρος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι νομίζω ότι το θέμα αυτό ίσως δική μου παράληψη που δεν το 

έβαλα από τα πρώτα θέματα στην ημερήσια διάταξη, δεν έγινε αυτό γιατί είχαμε ήδη 

ετοιμάσει την ημερήσια διάταξη και δεν θέλαμε να αλλάξουμε από την αρχή την αρίθμηση. 

Είναι μια διαδικασία η οποία θα μας κόστιζε και σε φωτοτυπίες και σε λοιπά και λοιπά.  

 Επί του θέματος όμως. Νομίζω ότι ο Δήμος δεν πρέπει να στέκεται ως διαχειριστής 

κάποιων θεμάτων και πραγμάτων σε ένα, ο Δήμος και η δημοτική αρχή και όλο το Δημοτικό 

Συμβούλιο, σε ένα τέτοιο θέμα. Εάν ο Δήμος χάσει το κοινωνικό του πρόσωπο νομίζω και 

δεν έχει λόγο ύπαρξης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι του κοινωνικού θέματος.  

 Πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει όλοι μας να το ψηφίσουμε, ομόφωνα να το στηρίξουμε 

αυτό παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολες οι εποχές, είναι δύσκολοι οι καιροί και πιθανότατα, 

δεν ξέρουμε μετά από τρία χρόνια εάν θα συνεχίσει η στήριξη αυτού του προγράμματος ή εάν 

θα πρέπει ο Δήμος, τέλος πάντων, να επωμιστεί αυτό το βάρος για να συνεχίσει το 

πρόγραμμα. 

 Μην ξεχνάμε ότι στην πόλη μας, δεν πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό, υπήρξε ένας 

σύλλογος γυναικών, ο οποίος στήριξε αυτή την προσπάθεια, στέφτηκε με μεγάλη επιτυχία για 

λόγους που δεν θέλω να αναφέρω, ας πούμε, διαλύθηκε και κακώς διαλύθηκε. «Το σπίτι της 

Γυναίκας», κ. Γκότση, όπως λέτε, που πρόσφερε πραγματικά μεγάλη στήριξη, σοβαρή 

στήριξη σε αυτές τις κακοποιημένες γυναίκες.  

 Μάλιστα σήμερα  συζητώντας με έναν άλλο συνάδελφο μου ανέφερε και κάτι άλλο. 

Μην νομίζετε ότι στην εποχή μας υπάρχουν μόνο οι κακοποιημένες γυναίκες, υπάρχουν και 

κακοποιημένοι άνδρες. Δεν ξέρω εάν η κυρία Αγιαννίδου… 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι… 
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Συμπεριλαμβάνονται και κακοποιημένοι άνδρες. Όχι. Μόνο οι γυναίκες. Λοιπόν, δεν 

πειράζει, εμείς το δεχόμαστε και έτσι. Εάν και υπάρχει ισότητα στα δυο φύλα το θέμα νομίζω 

ότι πρέπει να στηριχθεί από όλους μας.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Να δώσουμε τον λόγο στην κυρία. 

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ: 

Επειδή αύριο είναι η Ημέρα της Γυναίκας θα ήθελα να θέσω και μια άλλη παράμετρο. Όσο οι 

εποχές μας δυσκολεύουν οικονομικά και η κρίση στην ελληνική οικογένεια μεγαλώνει, είναι 

επιτακτικότερη ανάγκη να ψηφίσουμε το θέμα αυτό, γιατί τα προβλήματα θα είναι πολύ 

μεγαλύτερα στο μέλλον. Ας μην στεκόμαστε λογιστικά στο πως θα βρούμε το πρόγραμμα, να 

σταθούμε στο κοινωνικό πρόβλημα. Πολύ σωστά είπε ο Πρόεδρος, να μην χάσουμε την 

ταυτότητά μας την ανθρώπινη και το ανθρώπινο στοιχείο στην πόλη μας.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 

Ευχαριστούμε. Να ψηφίσουμε. Ομόφωνα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Ομόφωνα. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: 

Εκτός των απόντων.  

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: 133/2012) 

………………… 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.  

 

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

 

………………………… 

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

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

81/2012:  Έγκριση μελέτης του έργου: «Πεζοδρόμηση τμήματος οδού 

Μεραρχίας», προϋπολογισμού 295.000,00 € με Φ.Π.Α. Τροποποίηση 

του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012, αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού του Δήμου  οικονομικού έτους 2012, καθορισμός του 

τρόπου εκτέλεσής του και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

82/2012:  Αποδοχή και ψήφιση πιστώσεων για απαλλοτριώσεις του  

   προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», ποσού 557.970,89 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

83/2012: Έγκριση αποδοχής πιστώσεων της 3ης και 4ης εντολής κατανομής 

ΣΑΤΑ/2011 ύψους 1.321.576,00 €. Ψήφιση και κατανομή πιστώσεων 

ύψους 1.268.664,36 € για την εξόφληση των οφειλών έργων 

παρελθόντων ετών. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

84/2012: Έγκριση αποδοχής πιστώσεων της 1ης και 2ης εντολής κατανομής 

ΣΑΤΑ Σχολείων 2011 ύψους 212.915,37 €. Ψήφιση και 

κατανομήπιστώσεων ύψους 116.245,37 €. 

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σοφία 

 

85/2012: Έγκριση αποδοχής πιστώσεων της 2ης δόσης ποσοστού 50% έτους 

2011 οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου του άρθρου 25 του 

Ν.1828/1989 και του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 ύψους 668.793,54 

€. Ψήφιση και κατανομή πιστώσεων. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

86/2012: Αντικατάσταση γραμματέα της επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών 

(άρθρο 1 του Π.Δ. 270/11-3-1981 ΦΕΚ 77) για το έτος 2012. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

87/2012:  Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών δια   

συμβιβασμού. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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88/2012: Συγκρότηση επιτροπών του ΕΚΠΟΤΑ έτους 2012 (ανάδειξη μελών για 

συγκρότηση επιτροπών με κλήρωση). 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

89/2012: Ανάκληση μέρους της υπ’ αριθμ. 23/2012 Α.Δ.Σ. που αφορά στην 

συγκρότηση επιτροπών έτους 2012 σύμφωνα με τα άρθρα 46 και 28 

παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

90/2012: Ενημέρωση επί της υπ’ αριθμ. 4/2012 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 

Εισηγήτρια: Η Αντιπρόεδρος κ. Αποστολίδου Ραχήλ. 

 

91/2012: Έγκριση συνέχισης του έργου ¨Διαμόρφωση πλατείας και πεζοδρόμου 

οδού Καβάφη¨ για το έτος 2012, αναμόρφωση προϋπολογισμού του 

Δήμου και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 116.405,50 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

92/2012: Έγκριση υλοποίησης του υποέργου 2 με τίτλο: ¨Έργα ΔΕΗ¨ της 

πράξης: Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου 

Σερρών. Ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 71.415,03 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

93/2012:  Έγκριση συνέχισης παροχής υπηρεσίας ¨Συντήρηση, αποκατάσταση 

ζημιών και βελτίωση των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης σε 

διασταυρώσεις των οδών του Δήμου Σερρών χρήσης 2011¨, 

αναμόρφωση του πρ/σμού και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης 

ποσού 90.000,00 €. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

94/2012: Έγκριση συνέχισης παροχής υπηρεσίας ¨Συντήρηση-βελτίωση του 

δικτύου οριζόντιας οδικής σήμανσης – διαβάσεων και 

προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών¨ για το έτος 2012, αναμόρφωση 

του πρ/σμού, εγγραφή του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου 

έτους 2012 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 51.000,00 

€. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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95/2012: Έγκριση συνέχισης της παροχής υπηρεσίας ¨Υπηρεσίες οργάνωσης και 

διαχείρισης της λειτουργίας του ΧΥΤΑ και του αποκαταστημένου  

ΧΔΑ του Δήμου Σερρών¨, για το έτος 2012, αναμόρφωση του 

πρ/σμού, εγγραφή του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 

2012 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 120.000,00 €. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Παντ. 

 

96/2012: Έγκριση συνέχισης παροχής υπηρεσίας μίσθωσης μηχανημάτων έργου 

για την διαχείριση του ΧΥΤΑ Σερρών, αναμόρφωση του πρ/σμού, 

εγγραφή του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2012 και 

ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 32.000,00 €. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Παντ. 

 

97/2012: Έγκριση μελέτης του έργου: «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών 

του Δήμου μας έτους 2012», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του

 και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 10.900,00 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

98/2012: Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντήρηση οδικής σήμανσης του Δήμου 

μας έτους 2012», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του και ψήφιση 

της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 10.900,00 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

99/2012: Έγκριση μελέτης του έργου: «Επούλωση φθορών οδοστρωμάτων του 

Δήμου μας έτους 2012», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του και 

ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 11.000,00 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

100/2012: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Τσιμεντοστρώσεις πλακοστρώσεις 

κοινοχρήστων χώρων του Δήμου μας έτους 2012¨, καθορισμός του 

τρόπου εκτέλεσής του και ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης 

ποσού10.950,00 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

101/2012: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων 

του Δήμου μας έτους 2012¨, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του και 

ψήφιση της απαιτούμενης πίστωσης ποσού 10.900,00 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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102/2012: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Εργασίες κατασκευής σιντριβανιού στον 

Άγιο Ιωάννη Σερρών¨, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του, 

αναμόρφωση του πρ/σμού, εγγραφή του έργου στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2012 και ψήφιση της απαιτούμενης 

πίστωσης ποσού 12.000,00 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

103/2012: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Εργασίες ανακαίνισης – συντήρησης στο 

ανοικτό Δημοτικό θέατρο¨, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσής του, 

αναμόρφωση του πρ/σμού, εγγραφή του έργου στο Τεχνικό 

Πρόγραμμα του Δήμου έτους 2012 και ψήφιση της απαιτούμενης 

πίστωσης ποσού 10.000,00 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

104/2012: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης της πράξης  ¨Τεχνική 

υποστήριξη του Δήμου Σερρών¨, πρ/σμού 50.000,00 €, στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ¨Μακεδονία-Θράκη¨ 2007-2013. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Παν. 

 

105/2012: Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων έτους 2012 

για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών, στην εταιρεία ¨Αφοι Μανδέλα 

Ο.Ε.¨, συνολικής αξίας 494.485,00 € χωρίς ΦΠΑ. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

106/2012: Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, 

για απόδοση μισθωμάτων σχολικών αγρών στις Σχολικές Επιτροπές. 

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σοφία 

 

107/2012: Αναμόρφωση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, 

για την εκτέλεση του έργου: ¨Κατασκευή περίφραξης σε πρώην ΧΑΔΑ 

του Δήμου¨. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Παντ. 

 

108/2012: Έγκριση διοργάνωσης τεχνικής συνάντησης των εταίρων του έργου 

¨Active Travel Network¨ (που χρηματοδοτείται από την Κοινοτική 

Πρωτοβουλία URBACT ΙΙ 2007-2013) στις Σέρρες από 2 έως 4 

Απριλίου 2012. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Παν. 
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109/2012:                    Αποδοχή χρηματοδότησης για την κάλυψη δαπάνης φωτοτυπιών     

               Σχολικών βιβλίων 

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

110/2012: Έγκριση εξειδικευμένης οφειλής ποσού 50.869,65 € και απόδοση 

αυτής στο Ν.Π.Δ.Δ. Ενιαία Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Σερρών. 

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

111/2012:  Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο για την 

υπηρεσία Νεκροταφείων του Δήμου Σερρών. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

112/2012:  Έγκριση αλλαγής δικαιούχου στην πρόταση της πράξης 

¨Αποχετευτικά δίκτυα με την μέθοδο των δικτύων κενού α) Δ.Κ. 

Μητρουσίου, β) Δ.Κ. Σκουτάρεως και σύνδεσής των με την Ε.Ε.Λ. του 

Δήμου Σερρών¨, συνολικού πρ/σμού 18.140.000,00 €. 

Εισηγητής: O Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κ. Αραμπατζής Θ. 

 

113/2012: Έγκριση απ’ ευθείας εκμίσθωσης δημοτικού αναψυκτηρίου στους 

Επταμύλους. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

114/2012: Γνωμοδότηση του Δ.Σ. για την ίδρυση της Ενορίας Αγ. Σπυρίδωνα 

στην περιοχή Σιγής – Ν. Κηφισιά. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

115/2012: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 42/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 

σχετική με την: «Ανάκληση της αριθμ. 24/2012 απόφασης του ΝΠΔΔ 

περί έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» για το 

οικονομικό έτος 2012 και λήψη νέας απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. 

περί «Έγκρισης προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π.Δ.Δ. 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ» για το 

οικονομικό έτος 2012». 

Εισηγητής: O Πρόεδρος του Ν.Π. κ. Δούκας Γ. 
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115α/2012:  Ανάκληση της υπ’ αριθμόν 32 ΑΔΣ περί έγκρισης της υπ’  αριθμόν 

24/2012 απόφ. του ΔΣ του ΝΠΔΔ.  

 

116/2012: Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα εργασιών: «Εργασίες συντήρησης 

(βαφής) του Δημοτικού Μεγάρου», προϋπολογισμού 6.800,00 €. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

117/2012: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στον Γιαβρούδη Παναγιώτη του 

Βασιλείου, πρώην Δημοτικού Υπαλλήλου λόγω συνταξιοδότησης. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

118/2012: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Αμαξόπουλου 

Ηλία. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

119/2012: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ. Γρηγοριάδη Παναγιώτη, 

Αντιδημάρχου Ανάπτυξης και Αγροτικής Οικονομίας και της κ. 

Αρναούτογλου Φωτεινής Δημοτικής Συμβούλου. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

120/2012: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου από 

02 έως 03 Φεβρουάριο 2012. 

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

121/2012:  Ομοίως για τις 07-07 Φεβρουαρίου 2012. 

 

122/2012:  Ομοίως για το διάστημα Αύγουστο έως Δεκέμβριο του 2011 

 

123/2012: Ομοίως υπαλλήλων του Δήμου κατά τους μήνες Ιανουάριο έως 

Αύγουστο του 2011.  

 

124/2012: Ομοίως υπαλλήλων του Δήμου κατά τους μήνες Σεπτέμβριο –

Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2011. 

 

125/2012:  Ομοίως κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2011.  

 

126/2012: Ομοίως της Τσολάκη Αλεξάνδρας υπάλληλο του Δήμου κατά τους 

μήνες Μάρτιο –Μάιο –Ιούνιο-Ιούλιοο –Αύγουστο –Σεπτέμβριο –

Οκτώβριο-Νοέμβριοο και Δεκέμβριο του 2011.  
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127/2012:   Ομοίως των υπαλλήλων Φιλτιατλή Αθανάσιου και Βελιγαρτζή Μιχαήλ 

κατά τον μήνα Ιούνιο του 2011.  

 

128/2012:  Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους που αφορούν τέλος 

ύδρευσης και χρέωση ΦΠΑ Ορεινής λόγω λάθους χρέωσης.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

129/2012: Επιστροφή ποσού 20.00 ευρώ ως αχρεωστήτως εισπραχθέν στον κ. 

Τόκο Αντώνιο του Ευαγγέλου που αφορά εξόφληση παράβασης 

παράνομης στάθμευσης.  

 

130/2012: Ομοίως ποσού 100,00 ευρώ στην XHANE ESMERALDA που αφορά 

παράβολο για την απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας.  

 

131/2012: Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στην κ. 

Νικολούδη Σμαρώ του Δημητρίου στην Δ.Κ. Σκουτάρεως του Δήμου 

Σερρών. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

132/2012: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών παιγνίων στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ- 

ΚΑΦΕ του κ. Ζλάτκου Χρήστου του Δημητρίου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

133/2012: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στην πρόσκληση της Γενικής 

Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (κωδ. Πρόσκλησης 

07.08.09.69.02.03.09/ΕΥΕ.ΓΓΙΦ) με τίτλο ¨Ανάπτυξη δομών και 

υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και 

για την καταπολέμηση της βίας – δημιουργία Κέντρων 

Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό 

επίπεδο¨ και υποβολής σχετικής πρότασης. 

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου-Αρβανίτη Στ. 

 

134/2012: Έγκριση μελέτης του έργου Επισκευή –συντήρηση του 1ου Γυμνασίου 

Σερρών.  

     

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                 ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    ………………. 

 

ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ     ………………. 

 

ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ………………. 

 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ     ………………. 

 

ΓΑΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     ………………. 

 

ΓΚΟΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ       ………………. 

 

ΓΡΗΓΟΔΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ………………. 

 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ     ………………. 

 

ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ      ………………. 

 

ΔΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    ………………. 
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ΔΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      ………………. 

 

ΔΡΙΓΚΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ     ………………. 

 

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗ    ………………. 

 

ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ     ………………. 

 

ΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………. 

 

ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ………………. 

 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ………………. 

 

ΚΟΤΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ………………. 

 

ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ………………. 

 

ΜΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ     ………………. 

 

ΜΟΣΧΟΛΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ    ………………. 

 

ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ     ………………. 

 

ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ                        ………………. 

 

ΝΙΖΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      ………………. 

 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ    ………………. 

 

ΣΟΥΖΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ      ………………. 

 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ   ………………. 

 

ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ………………. 

 

ΤΑΤΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ………………. 

 

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ      ………………. 



ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     ………………. 

 

ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ    ………………. 

 

ΧΡΑΠΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ      ………………. 

 

ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ    ……………….        

 


