
              

 

   

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

          ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ   

                                 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

   

 

     

        ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

 

              2011-2014 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20Η
 

 

 01-08-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012  

2 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20η  

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012 

 

 (ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:00΄) 

 

 

………………………… 

………………… 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

     

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

 

 

 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012  

3 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 20/2012  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο Δηµοτικό Κατάστηµα ,  σήµερα την 1η  του 

µηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του έτους 2012 ,  ηµέρα της εβδοµάδος 

ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00  συνεδρίασε το Δηµοτικό Συµβούλιο 

Σερρών ,  ύστερα από την αριθµ .  20/26-07-2012  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 35 δηλαδή :  

 

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:   

    

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος 

Δ.Σ.)  Καλαϊτζίδης Βασίλειος 
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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 

   Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία 

Αραµπατζής Θεόδωρος  Μυστακίδης Παύλος 

Αρναούτογλου Φωτεινή   

Βαλτσάνης Δηµήτριος   

Γαλάνης Στέργιος  Σαραντίδου Ερµοφύλη 

Γάτσιος Αθανάσιος  Σούζας Ζαχαρίας 

Γκότσης Ηλίας  Σταυρόπουλος Χριστόδουλος 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  Στεργίου Νικόλαος 

Δηµητρίου Ευστράτιος  Τατούδης Παναγιώτης 

   Φωτιάδης Στέφανος 

Δούκας Γεώργιος  Χασαπίδης Κων/νος 

Δρίγκα Χρυσούλα  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης 

   Χράπας Παντελής 

Θεοχάρης Μιχαήλ   

Ίντος Δηµήτριος   

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Αποστολίδου Ραχήλ, 2. Δήµου Ιωάννης, 3. Ηλιοπούλου 

Σταλακτή, 4. Νιζάµης Δηµήτριος, 5. Παπαδοπούλου Φωτεινή, 6. Χρυσανθίδης 

Βασίλειος. 

 

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 .  
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Γασπαρίδης Δηµήτριος ,  Μεταλλίδης Γεώργιος και Πολατίδου 

Γεσθηµανή .  

 Ο Πρόεδρος του .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 της συζήτησης του 8ο υ  θέµατος 

αποχώρησε από τη συνεδρίαση ο Δηµ .  Σύµβουλος κ .  Αντώνιος 

Αναστασιάδης .  

Κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ο υ  θέµατος ,  αποχώρησε 

από τη συνεδρίαση ο Δηµ .  Σύµβουλος κ .  Μηλίδης Θεόδωρος ,  

λόγω έκτακτων επαγγελµατικών υποχρεώσεων .  

 

……………………  

…………… .  
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο  :   Έγκριση υλοποίησης της δράσης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ     ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» στο πλαίσιο του επιχειρηματικού 

προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ» θεματικός Άξονας 4 «ΠΛΗΡΗΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα Αρβανίτη -Αγιαννίδου 

Στ.  

 

      ΘΕΜΑ 2Ο  :  Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της 

πράξης: «Προώθηση της ανακύκλωσης απορριμμάτων 

στο Δήμο Σερρών» ποσού 301.350,00 ευρώ από το 

Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,  

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και έγκριση 

υλοποίησης αυτής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΘΕΜΑ 3Ο  :   Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης Δημοτικού 

Καταστήματος Αγίας Ελένης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση δαπάνης παροχής υπηρεσιών για την 

επεξεργασία του νερού του διυλιστηρίου της Τοπικής 
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Κοινότητας Μητρουσίου και διάθεση σχετικής 

πίστωσης.  

Εισηγητής: O Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ.  Αραμπατζής Θ.  

 

ΘΕΜΑ 5ο:  Ψήφιση  πίστωσης για την προμήθεια γευμάτων 

σίτισης μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου –  Λυκείου 

Σερρών, για το σχολικό έτος 2012 -2013, ποσού 

218.743,20 €.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα Μπιτζίδου Σ.  

 

ΘΕΜΑ 6ο:  Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση ιδιοκτησίας 

Σαράντη Σμαρώς κ.λ.π. ,  που βρίσκεται εντός του 

Κεντρικού Πάρκου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ  7ο:  Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση ιδιοκτησίας κληρ. 

Γεωργίου  Κοβανίδη,  που βρίσκεται εντός του Κεντρικού 

Πάρκου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π .  

 

ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Δράσης αναφορικά με την 

προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας στην πόλη 

των Σερρών στο πλαίσιο του έργου: «Active Travel 

Network» (που χρηματοδοτείται  από την Κοινοτική 

Πρωτοβουλία URBACT II  2007 -2013).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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ΘΕΜΑ 9ο:  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 27/2012 Απόφασης του Δ/κού 

Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» Σερρών, με 

θέμα: «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2012 

της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.».  

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Ενημέρωση επί των αριθμ. 28,  29 και 30 /  2012 

αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» Σερρών.  

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 11Ο  :  Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 103,  104 και 105 /  2012 

αποφάσεων Δ.Σ. του ΝΠ του Δήμου Σερρών ,   με  την  

επωνυμία:  «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής,  

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών»  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π. κ.  Δούκας.   

 

ΘΕΜΑ 12Ο  :   Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο 

«Οργάνωση Διαχείριση και Συντήρηση χώρων πρασίνου 

για το έτος  2013» διάθεση σχετικής πίστωσης,  

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και ένταξη 

της υπηρεσίας στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2013, που 

αφορούν:  

α) την Δημοτική Ενότητα Σερρών του Δήμου Σερρών  

β) την Δημοτική Ενότητα Λευκώνα & των Τ.Κ. Ορεινής 

και Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών,  

γ) την Δημοτική Ενότητα Καπετάν Μητρούση του Δήμου 

Σερρών και  
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δ) την Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως του Δήμου 

Σερρών.  

                    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Βαλτσάνης.  

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντηρήσεις οδικού 

δικτύου Δήμου  Σερρών έτους 2013», συνολικού 

προϋπολογισμού 350.000,00 € με Φ.Π.Α. (Αρ. 

Μελέτης 48 /  2012).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση μελέτης του έργου: «Εργασίες οδοστρωσίας 

έτους 2013»,  συνολικού προϋπολογισμού 650.000,00 

€ με Φ.Π.Α. (Αρ. Μελέτης 45 /  2012).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση μελέτης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: 

«Κλάδεμα και Κοπή  Επικίνδυνων Δένδρων σε 

κοινόχρηστους χώρους α) Δημοτικής Ενότητας 

Σερρών Δήμου Σερρών και  

β) Δημοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση Δήμου  

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Βαλτσάνης  .  

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση μελέτης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 

δρόμων Τοπικής Κοινότητας Ορεινής».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012  

10 

ΘΕΜΑ 17ο:  Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο 

Ο.Π. 91 του  Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ  18ο: Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Π. 703 στην  

περιοχή Αγ.Αναργύρων (Π.Ε. 5) του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Εξέταση ενστάσεων κατά της 237 /2010 απόφασης .Σ.  

«Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Π. 713, 

713Α, 714Α, 714Β, 715, 715Α στην περιοχή Αγίων 

Αναργύρων Σερρών».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών των έργων:  

α) «Κατεδάφιση ακινήτου Δημοτικής Αγοράς» και  

β) «Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών 

(6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση δανείου συνολικού ποσού 1.838.000,00 € για 

την εξόφληση  ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου 

Σερρών, σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 2 παρ. 

1 του Ν. 4038/2 -2-2012 (ΦΕΚ 14/Α/2 -2-2012) και την 

υπ΄ αριθμ. 3456/19 -7-2012 συνεδρίαση του Δ/κού 
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Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ .  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δημοτικού ακινήτου 

στο Γενικό  Νοσοκομείο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 23Ο  :  Έγκριση συνέχισης για το έτος 2012 των έργων:  

Α) Διαπλάτυνση γέφυρας στη θέση «ΓΙΑΒΡΟΥΜ» της 

Δημοτικής Ενότητας Προβατά»  

Β) Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων του Δήμου 

μας» και  

Γ) Βελτίωση αγροτικής οδού … Οινούσας Δήμου 

Σερρών»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 24Ο  :  Απόψεις –Προτάσεις σχετικά με τον περιορισμό βοσκής:  

Α) Στο δημόσιο  Δάσος Λαϊλιά  (Ορεινής –Α. Βροντούς )  

και  

Β) στο δημόσιο δάσος Ορεινής (Άνω Βροντούς) -     

Ξηροποτάμου –  Ελαιώνα.  

   Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 25Ο  :  Έγκριση του 2ου  Συγκριτικού Πίνακα Αμοιβής της  

μελέτης με τίτλο: «Νέο  Γενικό Πο λεοδομικό Σχέδιο 

Δήμου Σερρών».  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 26Ο  :  Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα των έργων:  

α)«Κατασκευή τοίχου περίφραξης στο Νηπιαγωγείου 

Οινούσας τουΔήμου Σερρών» και  

β)  «Κατασκευή  –   Επισκευή  τοίχου  αντιστήριξης  στα  

Α΄  Νεκροταφεία».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 27Ο:  Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής   

παραλαβής των έργων:  

α) «Κατασκευή κτιρίου PITS στο Αυτοκινητοδρόμιο 

Σερρών»  

β) «Εργασίες διαμόρφωσης του 4ου ορόφου του  κτιρίου της 

ΔΕΠΚΑ σε σχολή χορού και  

Γ) Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Β΄ Φάση πρώην 

Δήμου  Σκουτάρεως  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 28Ο  :  Έγκριση διοικητικής αποβολής των κ.κ.  Δεληγιαννίδη  

Χαράλαμπου και Αλεξάνδρας από κατεχόμενη δημ οτική 

έκταση.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 29Ο  :   Έγκριση διοικητικής αποβολής της κας.  Δεληγιαννίδου  

Νίκης του Ιωάννη από κατεχόμενη δημοτική έκταση.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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ΘΕΜΑ 30Ο  :Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια κινητήρα για το υπ’  

αριθμόν ΚΗΥ 3019 απορριμματοφόρο του Δήμου μας 

ποσού 4.305,00 ευρώ.  

Εισηγητή: ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΘΕΜΑ 31Ο   Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών επισκευής 

κάδων απορριμμάτων ποσού 2.992,59 ευρώ με Φ.Π.Α..  

       Εισηγητή: ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΘΕΜΑ 32Ο  :Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για  

την επισκευή απορριμματοφόρου ποσού 1.230,00 ευρώ με 

Φ.Π.Α.  

 Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΘΕΜΑ 33Ο  Ψήφιση πίστωσης για την μίσθωση απορριμματοφόρο υ 

οχήματος για τρίμηνο χωρίς οδηγό ποσού 20.000,00 ευρώ 

χωρίς Φ.Π.Α.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΘΕΜΑ 34Ο  :  Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια κτηνιατρικών  

φαρμάκων και ειδών για τις  ανάγκες του Δημοτικού 

Κυνοκομείου,  ποσού 33.417,31€ με Φ.Π.Α . Εισηγητής: Ο 

Αντιδήμαρχος κ.  Βαλτσάνης  

 

ΘΕΜΑ 35Ο  :   Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ζωοτροφών  
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για τις  ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου,  ποσού 

20.588,60 € με Φ.Π.Α.  

Εισηγητής: Ο   Αντιδήμαρχος κ.  Βαλτσάνης .  

 

ΘΕΜΑ 36ο:         Καθορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής  

τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του 

Δήμου μας.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 37Ο  :        Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος συνολικού  

ποσού 102.820,00 € σε είκοσι (20) σχολικούς φύλακες σε 

εκτέλεση δικαστικής απόφασης,  αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού του Δήμου και ψήφιση (διάθεση) σχετικής 

πίστωσης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 38Ο  :        Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

α) του κ.  Δημάρχου Σερρών, κατά τους μήνες Μάιο και 

Ιούνιο του 2012 και,  

β) των υπαλλήλων του Δήμου μας,  κατά τους μήνες 

Ιανουάριο -Φεβρουάριο -Μάρτιο του 2012.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 39Ο  :  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου 

Σερρών κατά τον μήνα Ιούλιο 2012  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΘΕΜΑ 40ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του 

Δήμου Σερρών  από τη Δικαστική Επιμελήτρια 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κα Παναγιώτα 

Μπασδάνη.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 41ο:  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κα Κολτούκη 

Νίνα του Γεωργίου,  πρώην Δημοτική Υπάλληλο, λόγω 

συνταξιοδότησης.  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  

Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 42ο:  Έγκριση καταβολής δαπάνης ποσού 49,20 € για τη 

δημοσίευση –  καταχώρηση προκήρυξης με θέμα: 

«Μουσική Υποτροφία ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ  43ο: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΘΕΜΑ 44ο:  Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας Υπηρεσιών 

Διαδικτύου στην κα  Γκόσιου Μεταξένια του 

Νικολάου, στην οδό Θεσσαλονίκης αρ.  5,  στις  

Σέρρες.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:  

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο  :       Αποδοχή δωρεάς συμπολίτη μας για την κοινωνική 

κουζίνα του Δήμου Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 2Ο  :       Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Δ ιαδημοτικής 

Συνεργασίας με τον Δήμο Εμμ. Παπά για την υποστήριξή 

του με την ειδικότητα γεωλόγου του Δήμου  Σερρών.  

 

ΘΕΜΑ 3Ο  :       Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα εργασιών 

«Καθαρισμός κεντρικού φρεατίου στραγγισμάτων ΧΥΤΑ 

Σερρών».  

 

ΘΕΜΑ 4Ο  :           Έγκριση δημιουργίας και ενίσχυσης κωδικών.  

 

ΘΕΜΑ 5Ο  :         Έγκριση αναμόρφωσης πιστώσεων εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού έτους 2012 για την είσπραξη τέλους από 

την εταιρεία FIBERNET AE. 

 

ΘΕΜΑ 6Ο  :        Έγκριση σχεδίου ψηφίσματος  

 

 

…………………………………  

…………… .  
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 20Η  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα σας και καλό μήνα. Για 

όσους φύγανε διακοπές καλή επάνοδο και για όσους θα πάνε καλά να 

περάσουν.  

 Καταρχάς να πω ότι  αποσύρονται τα θέματα, ενημέρωσα τους 

αρχηγούς των παρατάξεων για το 11 ο ,  17ο ,  18ο  και 19ο  θέμα τα οποία 

αποσύρονται και θα εξηγήσω τους λόγους μόλις φτάσω σε αυτά.  

 Τα εκτός ημερησίας θέματα τα οποία έχουμε είναι:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Αποδοχή δωρεάς συμπολίτη μας για την κοινωνική  

 κουζίνα του Δήμου Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Δυο λόγια από την Αντιδήμαρχο της Κοινωνικής Μέριμνας την κυρία 

Αγιαννίδου.  Παρακαλώ. Παρακαλώ κυρία Αγιαννίδου έχετε τον λόγο.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Σας ενημερώνω ότι  ο συμπολίτης μας Δεσίρης Χρήστος  του Ιωάννη 

και της Αικατερίνης είχε την ευγενή καλοσύνη να προσφέρει στην 

κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερρών επιταγή με ποσό 10.000 ευρώ 

στην μνήμη των γονέων του.   

 Ο κ. Δεσίρης Χρήστος διαπνεόμενος από αισθήματα προσφοράς 

δώρισε το ποσό αυτό στην κοινωνική κουζίνα του Δήμου σε μια 

στιγμή, όπως γνωρίζετε όλοι,  πολύ δύσκολη που οι  συμπολίτες μας 
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στερούνται και ένα πιάτο ζεστό φαγητό,  που η κοινωνική κουζίνα 

φροντίζει  να τους το παρέχει  καθημερινά.  

 Αποδεχόμαστε λοιπόν την ευγενική προσφορά του κ.  Δεσίρη 

Χρήστου του Ιωάννη και της Αικατερίνης το ποσό των 10.000 ευρώ  

στην κοινωνική κουζίνα του Δήμου Σερρών στην μνήμη των γονέων 

του και τον ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας μας.   

 Τον διαβεβαιώνουμε ότι  η προσφορά αυτή θα αξιοποιηθεί  κατά 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την ανακούφιση των αναξιοπαθούντων 

συμπολιτών μας και ευχόμαστε η πράξη αυτή . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζήτησε τον λόγο κ.  Αντιπρόεδρος.  Παρακαλώ κ.  Αντιπρόεδρε.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

δράττοντας της ευκαιρίας από το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης 

έχω να πω το εξής:  μια πρόταση στον Δήμαρχο να δοθεί  όσο το 

δυνατόν μεγάλη έμφαση στο θέμα αυτό,  να ενημερωθεί ο κόσμος 

μήπως βρούμε και άλλους δημότες να κάνουν την ίδια πράξη.  

 Προσωπικά εγώ τον ευχαριστώ …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε και εσείς  παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου θέλω να ευχαριστήσω τον 

συμπολίτη μας,  τον κ.  Δεσίρη Τάκη γι΄ αυτή την σημαντική του 

προσφορά των 10.000 ευρώ προς την κοινωνική κουζίνα του Δήμου 

Σερρών σε μια περίοδο που είναι πάρα πολύ δύσκολη, δύσκολη 

περίοδος οικονομικά για όλους τους Έλληνες.   
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 Είναι μια κίνηση που σίγουρα μας δίνει   αισιοδοξία και ελπίδα,  

διότι  δείχνει  ότι  υπάρχουν πολίτες οι  οποίοι  ενδιαφέρονται για τον  

συνάνθρωπο, πολίτες οι  οποίοι  κάνουν πράξη αυτό που λέμε κοινωνική 

αλληλεγγύη.  

 Θα ήθελα να υπογραμμίσω και ν α πω ότι  ο συμπολίτης μας ο κ.  

Δεσίρης Τάκης,  δεν ήθελα να δημοσιοποιηθεί  αυτή η προσφορά του,  

όμως δεν ήταν δυνατόν να μην δημοσιοποιηθεί .  Ο ίδιος δεν το ήξερε 

αυτό ότι  έπρεπε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδεχθεί  την δωρεά αυτή, 

έπρεπε να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο οπότε αυτό δεν 

μπορούσε να μείνει  κρυφό. Αναγκαστικά βγαίνει  στην δημοσιότητα και 

δείχνει  και την ποιότητα του χαρακτήρα του αυτού του ανθρώπου που 

ήθελε να μείνει  στην αφάνεια  αυτή η πράξη του.   

 Η πρόταση που κάνει  ο κ.  αντιπρόεδρος για να δοθεί  έμφαση στο 

γεγονός εγώ νομίζω ότι  αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι ως 

Δημοτικό Συμβούλιο να βάλουμε μια ευχαριστήριο ανακοίνωση προς 

τον κ.  Δεσίρη και να δημοσιοποιηθεί  σε όλα τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών π ου απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 511/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορά:  
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Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας με τον  

Δήμο Εμμ. Παπά για την υποστήριξή του με την ειδικότητα  

 γεωλόγου του Δήμου Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μυστακίδης εάν θέλει  να πει  δυο λόγια.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες  και κύριοι  συνάδελφοι,  στα 

πλαίσια του άρθρου 99 του Ν3852/2010 του Καλλικράτη δηλαδή, δίνει  

. .στην ίδια Περιφέρεια και οι  όμοροι Δήμοι μπορούν να επισυνάπτουν 

μεταξύ τους συμβάσεις οι  οποίες λέγονται Συμβάσεις Διαδημοτικής 

Συνεργασίας και έτσι ο Δήμος Εμμ. Παπά, ο οποίος είναι όμορος,  

ανήκει στην ίδια Περιφέρεια με τον Δήμο Σερρών, για ένα έργο 

προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, το οποίο είναι έργο ανόρυξης 

γεωτρήσεων και το οποίο το έχουν στον προϋπολογισμό τους το έτος 

΄12,  χρειάζονται έναν υπάλληλο γεωλόγο.  

 Επειδή όμως ο Δήμος Εμμ. Παπά δεν έχει  τέτοιο υπάλληλο, 

απευθύνθηκε σε μας που έχουμε τον κ.  Σαραπιά Αριστείδη,  ο οποίος 

είναι υπάλληλος μόνιμος του Δήμου μας στην πρώην ΤΥΡΚ και ζήτησε 

από αυτό τον γεωλόγο να καλύψει αυτό το έργο.   

 Εδώ πέρα υπάρχει κάποιο σχέδιο σύμβασης μεταξύ του Δημάρχου 

μας του κ.  Αγγελίδη και του Δημάρχου του Εμμ. Παπά κ.  Καύκα, το 

οποίο προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να το εγκρίνει  και έτσι να 

εξυπηρετήσουμε τον Δήμο γι΄ αυτό το έργο.   
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 Φυσικά αυτά όλα γίνονται χωρίς κανένα οι κονομικό ή κοινωνικό 

όφελος για τον Δήμο αλλά επιβάλλεται στα πλαίσια της συνεργασίας 

των δήμων μέσα στην ίδια την Περιφέρεια.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Ερωτήσεις επί  του θέματος δεν νομίζω.  

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: 512/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 3 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα εργασιών  

«Καθαρισμός κεντρικού φρεατίου στραγγισμάτων ΧΥΤΑ Σερρών».  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ο κ.  Χράπας δυο λόγια.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Σαν έχουμε βάλει τον πίνακα τον προϋπολογιστικό για κάποιες 

εργασίες που θα γίνουν στο κεντρικό φρεάτιο . .μέσα στο κύτταρο του 

ΧΥΤΑ, που αυτή την στιγμή έχουμε ένα βάθος γύρω στα 8 μέτρα 

απορρίμματα. Το έδαφος που είναι τα απορρίμματα το γνωρίζετε ότι  
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είναι σαθρό, χρειάζονται κάποιες συγκεκριμένες εργασίες με μεγάλη 

προσοχή. Να σκαφτούν τα απορρίμματα σε βάθος 7 μέτρων. Μια 

διάμετρος τεράστια.  . .σωληνώσεις τσιμεντένιες,  να καθαριστεί  το 

φρεάτιο με μεγάλη προσοχή μην σχιστή η μεμβράνη. Όλο το έργο 

βγαίνει  σύμφωνα με τον προϋπολογιστικό πίνακα το ποσό των 6.765 

ευρώ και θα δοθεί  απευθείας ανάθεση στον κ.  Πασιάλα.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχος όταν λέτε ότι  το φρεάτιο,  έτσι όπως το 

περιγράφετε έχει  φράξει το φρεάτιο.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ακριβώς.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από πότε και γιατί  έχει  φράξει;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Όταν κατασκευάστηκε το φρεάτιο το σ υγκεκριμένο δεν έγιναν οι  

σωστές εργασίες,  έτσι ώστε να μην πέσουν μέσα απορρίμματα κατά 

την γνώμη την δική μου. Βέβαια αυτό δεν είμαι ειδικός για να το πω, 

να το χρεώσω εκατό τοις  εκατό αλλά είναι η δική μου άποψη, ότι  δεν 

έγιναν σωστές εργασίες,  έτσι ώστε . .απορρίμματα.  

 Αυτή την στιγμή έχει  διαπιστωθεί ότι  δεν έχουμε . . ,  έχει  φράξει 

και κινδυνεύει  να φράξει και ο κεντρικός αγωγός,  ο οποίος μεταφέρει 

όλα αυτά τα . .  
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 Με λίγα λόγια εμείς  αυτή την στιγμή πρέπει να καθαρίσουμε τα 

απορρίμματα μέσα από τις  σωληνώσεις που ήδη υπάρχουν αλλά μόνο 

με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια άλλη ερώτηση μπορώ να κάνω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε μπορείτε να μας πείτε,  εβδομαδιαίως τι  ποσότητες 

από αυτά τα διασταλάζοντα μ εταφέρονται για επεξεργασία στον 

βιολογικό; Αυτή την περίοδο δηλαδή εάν λειτουργούσε το σύστημα και 

πόσο είναι ο όγκος των υλικών που μεταφέρονται για επεξεργασία;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Η συγκεκριμένη εργασία που θα γίνει  είναι σε ένα από τα τρία 

κύτταρα. Η μεταφορά των διασταλαζόντων γίνεται από όλα τα 

κύτταρα. Από το συγκεκριμένο δεν έχουμε στοιχεία.  Βασικά δεν 

έχουμε στοιχεία,  δεν μεταφέρουμε καθόλου διασταλάζοντα το 

τελευταίο καιρό . .  δεν έχουμε μεγάλη παραγωγή διασταλαζόντων. 

Γίνεται κανονικά . .γεμίζουν τα φρεά τια,  η αντλία δουλεύει,  

. .βιολογικό. . .Δεν έχουμε αυτή την στιγμή μεγάλη παραγωγή 

διασταλαζόντων, έτσι ώστε να αναγκαστούμε να αντλήσουμε και να 

πάμε στον βιολογικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών πο υ απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 513/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο θέμα εκτός ημερήσιας κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.   

 

Θέμα 4 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση δημιουργίας και ενίσχυσης κωδικών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανονικά έπρεπε να το βάλουμε χωριστά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρόκειται για κάποιους κωδικούς που προτείνει  το Προσόδων ως 

Λογιστήριο για να δημιουργήσει . .  με τα έσοδα. Για να σας δώσω ένα 

παράδειγμα για να αντιληφθείτε περί τίνος πρόκειται,  όπως είναι η 

κοπή των . .για συνέπειες . .θέλουμε να δημιουργήσουμε ξεχωριστό 

κωδικό,  έτσι ώστε τα χρήματα μετά και από την Συνέλευση που έγινε 

εκεί ,  εάν θυμόσαστε καλά, να τα εισπράξουμε για τον συγκεκριμένο 
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λόγο και να μπορέσουμε μετά αυτά τα χρήματα να πάνε στην Τοπική 

Κοινότητα Κουβουκλίου.   

 Ένα είναι αυτό.  …είναι ο συγκεκριμένος κωδικός,  όπως σας είπα 

στο Κουβούκλιο και με το δικαίωμα της . .  που προέκ υψε μετά την 

δημοπρασία που έγινε μέσα στον Λαϊλιά μας.   

 Επίσης ένας τέταρτος κωδικός από ότι  βλέπω, κύριε Πρόεδρε 

εδώ, είναι τα δικαιώματα ταφής που είναι. . .Ο τέταρτος στην εισήγηση 

είναι το δικαίωμα ταφής που πρόκειται για τις  δόσεις που πληρώνουν 

όσοι συμπολίτες μας είχαν ζητήσει οικογενειακό τάφο, που έγινε με 

την δική μας απόφαση για να σταματήσει…Πρόκειται για τις  δόσεις 

δηλαδή οι  οποίες έρχονται σαν πληρωμές στον Δήμο και θα πρέπει να 

ενισχύσουμε το . .με επιπλέον 25.000 ευρώ τον συγκεκριμένο κωδικό.  

Δηλαδή αυτός ο κωδικός πρόκειται για ενίσχυση ενώ οι υπόλοιποι 

τρεις  είναι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αναστασιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση μπορώ να κάνω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως,  ερωτήσεις.  Ναι.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε όταν λέτε για ενίσχυση τι  εννοείτε;  Και μια 

δεύτερη ερώτηση, υπάρχουν . .του Δήμου, θα γίνω πιο συγκεκριμένος,  
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στον Λευκώνα παραδείγματος χάρη, όπου υπάρχουν σε κάθε τάφο, δεν 

θυμάμαι πόσο είναι το ποσό, αυτά τα χρήματα τα εγ γράφετε σε 

ξεχωριστό κωδικό; Που πάνε αυτά τα χρήματα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας πω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διότι  εκεί  έχουμε,  παραδείγματος χάρη, ταφές . .  και είχαμε ένα υψηλό 

ποσό, νομίζω 1.500 ευρώ. Που πάνε αυτά τα …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτή η ερώτηση που μου κάνεις  συνάδ ελφε,  έχει  να κάνει  με τον 

απολογισμό που θα τον δούμε άμεσα και θα τον συζητήσουμε,  ωστόσο 

θα σας έλεγα ότι  και με την,  ενώ έχουμε συζητήσει και την Ποιότητα 

Ζωής τον Ενιαίο Κανονισμό Κοιμητηρίων εδώ και πάρα πολύ καιρό,  

μένει  να πάρουμε και κάποιες αποφά σεις για το ποια συμβούλια για 

ένα σχετικό άρθρο που αφορά τα ποσά, έτσι ώστε,  γνωρίζετε από τον 

Σεπτέμβριο να ενσωματώσουμε όλα αυτά, τον Κανονισμός 

Κοιμητηρίων.. .στον προϋπολογισμό και να έχουμε μια ενιαία εικόνα 

για τα τέλη του Δήμου Σερρών.  

 Δηλαδή την  Κανονιστική Απόφαση του Δήμου Σερρών την 

έχουμε ήδη στείλει  και στις  Τοπικές Κοινότητες,  έτσι ώστε να περάσει 

από όσες Επίτροπε πρέπει να περάσει,  γιατί  μέχρι την ψήφιση του 

προϋπολογισμού τον Νοέμβριο θέλουμε,  είναι η επιθυμία μας,  

φαντάζομαι είναι και δ ική σας,  τα τέλη να εμφανίζονται μέσα από μια 

Ενιαία Κανονιστική Απόφαση και στον προϋπολογισμό, έτσι όπως 

ακριβώς αναφέρεται με συγκεκριμένους κωδικούς.   

 Αυτά για τα τέλη του Κοιμητηρίου,  που πολύ σωστά αναφέρετε,  

έχει  να κάνει  με τον Κανονισμό Κοιμητηρί ων. Ήδη ο Κανονισμός έχει  
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τελειώσει,  έχει  περάσει και από την Επιτροπή Διαβούλευσης και από 

την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής,  ένα άρθρο μόνο που αφορά τα 

οικονομικά του Κανονισμού Κοιμητηρίων, κύριε Πρόεδρε,  

περιμένω…από τις  Τοπικές Κοινότητες,  ώστε να περάσει κανονική 

Επιτροπή και όποια άλλη Επιτροπή Διαβούλευσης,  εάν θυμάμαι καλά, 

να έρθει  στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ενσωματωθείς τον 

προϋπολογισμό.  

 Άρα εκεί  θα έχουμε μια σαφή και ξεκάθαρη εικόνα, όπως,  για να 

σας βοηθήσω, . .  στον απολογισμό…ευχαρίστως είμαι  στην διάθεσή σας 

όποτε θέλετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το δεύτερο να απαντήσετε.  Ποια είναι η ανάγκη να δημιουργήσετε νέο 

κωδικό για …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με συγχωρείτε.  Έχει  να κάνει  …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το δικαίωμα ταφής επιπλέον 25.00 0 ευρώ, έχει  να κάνει  με το ότι  ήδη 

κάποιοι  πληρώνουν τις  δόσεις τους στον δήμο από παλαιές,  μάλλον 

από την . .  σύστασης οικογενειακού τάφου. Άρα θα πρέπει στον Κωδικό 

των Εσόδων να τον ενισχύσουμε για να συνεχίσουμε να εισπράττουμε 

αυτά τα ποσά, τα οποία ο ι  πολίτες από χρόνια,  από τα προηγούμενα 

χρόνια πληρώνουν σαν δόση.  Δεν έχει  κανένας. .  μετά την απόφασή 

μας που πήραμε σχεδόν ομόφωνα, δεν έχει  κανείς  δικαίωμα ζητήσει 

οικογενειακό τάφο. Είναι από παλαιές δόσεις.  Δηλαδή ουσιαστικά 

είναι χρήματα που εισπράττουμε …εσόδων.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για ενίσχυση. Για την ενίσχυση του κάθε κωδικού.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όταν λέτε ενίσχυση εννοείτε ότι  θα βάλουμε χρήματα για να τα 

αξιοποιήσουμε κάπου τώρα άμεσα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ο όρος ενίσχυση ενός κωδικούς σημαίνει  ότι  μεταφέρω χρήματα σε 

αυτόν τον κωδικό,  τον ενισχύω για να κάνω έναν άλλο. Αυτό σημαίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με απλά λόγια ο ένας κωδικός,  κ.  Φωτιάδη, έχει  γεμίσει  …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχει εξαντληθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει εξαντληθεί,  ναι και δημιουργείται από το τμήμα Προσόδων αυτός 

ο νέος κωδικός.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτό λέω, κύριε Πρόεδρε.  Ο Αντιδήμαρχος αλλιώς μας τα είπε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  η εισήγηση είναι έτσι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τέλος πάντων. Το άλλο που σας είπα κ.  Αντιδήμαρχε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Σας είπα για το άλλο. Όταν θα συζητήσουμε τον απολογισμό θα δούμε 

ακριβώς τα ποσά…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για τα αναψυκτήρια εκεί  δεν είχατε κωδικό; Δεν μπορείτε να τα βάλετε  

στις γενικές μισθώσεις;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

…κύριε συνάδελφε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά είναι υπηρεσιακά ζητήματα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Να 

μπει ξεχωριστός κωδικός για τα αναψυκτήρια.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι΄ αυτό και το φέρνω το θέμα εκτός ημερήσιας.   

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: 514/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ένα τελευταίο.   

 

Θέμα 5 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση αναμόρφωσης πιστώσεων εγκεκ ριμένου προϋπολογισμού  
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 έτους 2012 για την είσπραξη τέλους από την εταιρεία FIBERNET 

AE.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποσού 15.000 ευρώ σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 61089/4 -10-11 

σύμβαση και την υπ΄ αριθμόν 31389/6 -6-12 τροποποίησή της.   

Από το τμήμα Μηχανοργάνωσης είναι αυτό  που ζητά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς. Παρακαλώ κ.  Αντιδήμαρχε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

…Της Οικονομικής Επιτροπής… ο κ.  Γκότσης,  οπότε τώρα..  στο τέλος 

της χρονιάς σιγά –σιγά ήρθε η ώρα να αρχίσει  να πληρώνει μίσθωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 515/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχουμε μαζί μας τον Πρόεδρο των Αστυνομικών Υπαλλήλων, ο οποίος 

ζήτησε να είναι παρών στο αποψινό Δημοτικό Συμβούλιο.  Τον 

καλωσορίζουμε.  Κάποια πράγματα θέλει  να μας πει .  Παρακαλώ κύριε 

Πρόεδρε έχετε τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:  

Σας καλησπερίζω και ευχαριστώ εσάς κύριε Δήμαρχε προσωπικά και 

όλους εσάς,  όλο το Δημοτικό Συμβούλιο που στο πρώτο κάλεσμά μας 

ανταποκριθήκατε άμεσα.  

 Η παρουσία μου απόψε έχει  να κάνει  στο εξής:  Θέλω να θέσω 

ένα μεγάλο πρόβλημα στην τοπική κοινωνία και στους αρμό διους 

φορείς που δημιουργείται με μια απόφαση του κ.  Αρχηγού της 

Ελληνικής Αστυνομίας σύμφωνα με την οποία,  αποσπώνται 1.881 

αστυνομικοί από 21 Νομούς της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις  

Αστυνομικές Διευθύνσεις της Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας για να  

λυθεί το πρόβλημα της αθρόας εισροής λαθρομεταναστών μαζί με 

προσφύγων, ένα πρόβλημα που επιδεινώνεται καθημερινά με τα 

προβλήματα στην Συρία και λόγω του ότι  η γείτονα χώρα, όχι  μόνο δεν 

εμποδίζει  αυτή την κίνηση, την προωθεί κιόλας,  καλούμαστε εμείς ,  η 

ελληνική αστυνομία σήμερα να λύσει αυτό το πρόβλημα.  

 Έχουμε τις  συγκεκριμένες απόψεις,  δεν ήρθα εδώ για να κρίνω 

αυτή την ενέργεια.  Εμάς μας νοιάζει ,  δεν λειτουργούμε στενά 

σκεπτόμενοι συνεργικά, λειτουργούμε με αίσθημα ευθύνης απέναντι  

στους συμπολίτες μας,  πιστεύουμε ότι  με την απόσπαση 80 

συναδέλφων μας αστυνομικών, εντελώς πάγιο προσωπικό αποσπώνται 

για δυο μήνες,  αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην 

Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας πραγματικά θέτει  τεράστιο 

πρόβλημα στην αστυνόμευση ολόκληρου το υ Νομού αλλά και της 
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πόλης,  ειδικότερα των Σερρών και προς το σημείο αυτό θα θέλαμε την 

παρέμβαση προς κάθε αρμόδιο φορέα και την βοήθειά σας,  ούτως ώστε 

να μειωθεί,  τουλάχιστον,  αυτός ο αριθμός στο μισό.   

 Πραγματικά θα δημιουργείται τεράστιο σοβαρό πρόβλ ημα 

αστυνόμευσης του Νομού. Και επειδή η φυσική μας ηγεσία και οι  

πολιτικοί  μας φαίνεται να μην το αντιλαμβάνεται αυτό,  θα θέλαμε να 

ασκηθούν κάθε είδους πιέσεις  και από εσάς και από άλλους φορείς,  

έχουμε… και στον κ.  Αντιπεριφερειάρχη με  ενημερωτικά σημ ειώματα.  

 Εάν μου επιτρέπετε σε αυτό το σημείο να διαβάσω το 

ενημερωτικό σημείωμα για να καταλάβετε τι  θέλω να πω.  

 

 Προς τον Δήμαρχο Σερρών κ.  Πέτρο Αγγελίδη  

 Ενημερωτικό σας μήνυμα  

 Σέρρες 1 -8-2012  

 

Στις 29 -7-2012 εκδόθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνική ς 

Αστυνομίας με απόφαση -διαταγή σύμφωνα με την οποία αποσπούνται 

και μετακινούνται άμεσα εντός 48ωρου ογδόντα μάχιμοι αστυνομικοί 

από διάφορες υπηρεσίες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών σε 

υπηρεσίες της ΑΔ Ορεστιάδας για την φύλαξη των συνόρων.  

Η απόφαση  αυτή προβλέπει  ακόμη την μεταφορά στην Αστυνομική 

Διεύθυνση Ορεστιάδας και τεχνητών μέσων, κυρίως υπηρεσιακών 

οχημάτων.  

Δεύτερον,  με την απόφαση αυτή,  η οποία ελήφθη χωρίς καμία 

μελέτη για την υφιστάμενη κατάσταση στον Νομό μας,  τόσο από πλευράς 

προσωπικού όσο και από πλευράς τεχνικών μέσων, σφραγίζεται πλήρως 

το μάχιμο δυναμικό και πρέπει  να τονιστεί  ότι  αυτή την στιγμή 
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υπολείπεται κατά 181 αστυνομικούς η υπάρχουσα της . .δύναμης της 

προβλεπόμενης δύναμης των υπηρεσιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης 

Σερρών, σε σημείο τέτοιοι  που να καθιστά αδύνατη ακόμη και τη 

στοιχειώδη αστυνόμευση του Νομού μας,  με αποτέλεσμα να . .αντί  να 

τονώσει την ασφάλεια των Σερραίων συμπολιτών μας.   

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι  ε ίμαστε αντίθετοι στην δημιουργία 

ενός τόσο σοβαρού προβλήματος στον Νομό και στην εν γένει  

αστυνόμευσή του.   

Τονίζετε  ότι  η Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών ενισχύει  ήδη με 

αστυνομικούς της υπηρεσίες συνοριακής φύλαξης της περιοχής του 

Έβρου εδώ και περίπου οκτώ μήνες.  Αυτή την στιγμή είναι 

αποσπασμένοι στην Αστυνομική Διεύθυνση Ορεστιάδας οκτώ 

αστυνομικοί από τον Νομό μας.   

Επιπλέον η απόφαση αυτή πάσχει  στον τομέα της διοικητικής 

μέριμνας και της στοιχειώδους ανθρώπινης διαχείρισης των 

συναδέλφων που θα κληθούν να εγκαταλείψουν τις  υπηρεσίες και τ ις  

οικογένειές τους εντός 48ωρου από την ανακοίνωση της διαταγής του 

Αρχηγείου,  προσβάλλοντας την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των 

αστυνομικών και διαταράσσοντας τον οικογενειακό προγραμματισμό 

τους.   

Ζητάμε την ακύρωση της απόφασης αυτής,  η οποία θα 

αποδιοργανώσει την . .  των Σερρών. Δεν αρνούμαστε να εκπληρώσουμε 

την αποστολή μας,  δεν αρνούμαστε να συμμετέχουμε σε κάθε 

προσπάθεια για την εδραίωση της ασφάλειας της χώρας,  ζητούμε την 

υλοποίηση την αρχικής απόφασης σύμφωνα με την οποία . .  οκτώ μήνες 

. .στις  υπηρεσίες των συνόρων με οκτώ έως δέκα μάχιμους συναδέλφους 

μας.  
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Σας ευχαριστώ πολύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ νομίζω, εάν συμφωνεί το σώμα μπορούμε να βγάλουμε ένα 

ψήφισμα, εάν είναι δυνατόν ομόφωνα, στην πρόταση που καταθέτει  ο 

Πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων. Δηλαδ ή, εάν θυμάμαι καλά, 

κύριε Πρόεδρε,  ζητάτε να μειωθεί ο αριθμός των αποσπώμενων 

αστυνομικών τουλάχιστον στο ήμισυ. Να ακυρωθεί η απόφαση του 

Υπουργείου και να μειωθεί ο αριθμός των αποσπώμενων υπαλλήλων, 

τουλάχιστον στο ήμισυ. Θα ζητήσουμε αυτό,  διότι  θα δ ημιουργηθούν 

πολλά προβλήματα και στην λειτουργία της Αστυνομίας αλλά και με 

συνέπειες στην ασφάλεια των πολιτών. Σε αυτό το πνεύμα.  

 Εάν ικανοποιείστε και εάν συμφωνεί και το σώμα, να βγει  ένα 

ψήφισμα ομόφωνο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να ρωτήσω κάτι,  κύριε Πρόεδρε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι ερωτήσεις.  Κ. Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,   η πρότασή σας είπατε ότι  είναι για το ήμισυ αλλά 

είπατε κάτι ,  ήδη υπολείπεστε κατά 181 και πάνε να πάρουν άλλους 80;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:  

Ναι.  ακριβώς.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αυτό είναι  τραγικό.  Πραγματικά δηλαδή. Άρα συμφωνούμε.  Βεβαίως 

από ότι  είδα εντός 48ωρου και εδώ πρέπει να κινηθούμε τάχιστα.  …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε κ.  Μηλίδη; Ο κ.  Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι νομίζω ότι  πρέπει να 

προχωρήσουμε να εξουσιοδοτήσουμε τον Δήμαρχο γιατί  το όλο θέμα, 

νομίζω, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Νομίζω ότι  δεν έγινε αντιληπτό στην 

Αθήνα ποια χαρακτηριστικά έχει  ο Νομός.   

 Μια μικρή τοποθέτηση θα κάνω, κύριε Πρόεδρε.   

 Ο Νομός είναι διαμπερής . .στην Θεσσαλονίκη και  εξυπηρετεί  . .  

την γείτονα χώρα, την Βουλγαρία.  Έχουμε ανάγκη αυτή την περίοδο,  

πέρα από . . ,  αντιλαμβάνεστε,  . .της Εγνατίας,  ο δρόμος για την 

Θεσσαλονίκη εννοώ και για την θάλασσα και βεβαίως όλοι είμαστε 

μάρτυρες κρουσμάτων παραβίασης σπιτιών και γενικότε ρα τα 

προβλήματα είναι πάρα πολλά στην πόλη των Σερρών και βεβαίως 

στους οικισμούς.   

 Θεωρώ ότι  είναι προκλητικό,  άκρως απαράδεκτο για το ότι  

σκεφτήκανε να απομειώσουν την δύναμη με αυτό το δυναμικό,  με 

ογδόντα άνδρες.  Ούτως ή άλλως η δύναμη είναι αποδεκατ ισμένη. 

Μένει δηλαδή η πόλη και ο Νομός επί της ουσίας να κάνει ,  δεν είναι η 

δουλειά μας και βεβαίως δεν μπορούμε να γνωρίζουμε εάν το υπόλοιπο 

προσωπικό θα μπορεί στοιχειωδώς να καλύψει,  αλλά αυτό που 

φαίνεται είναι ότι  δεν μπορεί.  

 Αυτή την περίοδο λοιπόν με τόσα προβλήματα, που μένουν για 

τα σπίτια δηλαδή άλλα κενά λόγω διακοπών, άλλα με ανοικτές πόρτες 

λόγω της ζέστης,  είναι πρόκληση και εγκατάλειψη του Νομού και της 

πόλεως γενικά και σε αυτή την λογική, σε αυτή την κατεύθυνση νομίζω 

ο κ.  Δήμαρχος πρέπει να επισκεφτεί  πάραυτα . .και να βάλει το θέμα, 
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ότι εδώ για μας είναι θέμα ασφάλειας και δεν μπορεί επ’ ουδενί να 

απομειωθεί σε αυτό το ύψος η δύναμη του Νομού Σερρών.  

 Δηλαδή μια ανακοίνωση για μας θα έλεγα ότι  δεν αρκεί.  

Παρουσία και με τους βουλευτές,  διότι  δεν είναι το ίδιο,  ας μου 

επιτραπεί,  η σύγκριση με τους άλλους Νομούς Δράμας και Καβάλας.  

Καμία σχέση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης ζήτησε τον λόγο για ένα λεπτό.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου) Κύριε πρόεδρε λυπάμαι αλλά έτσι πρέπει 

να γίνει .  Εκεί κτυπάει η καρδιά της Ελλάδος.  Σε εκείνο το σημείο.  

Εκεί πρέπει να φυλάσσουμε,  όχι  εδώ. Εδώ τι  να φυλάσσουμε.  

Διαφωνώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε έχω καλυφθεί αλλά το θέμα είναι μια χάραξη 

πολιτικής…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με τα νοσοκομεία,  με τους ασθενείς  που αφήνουν ανασφάλιστους και 

τα λοιπά, τώρα αφήνουν τους πολίτες χωρίς προστασία από την 

Αστυνομία,  δηλαδή σιγά –σιγά βλέπουμε ότι  η Ελλάδα μένει  ορφανή 

από όλες αυτές τις  υπηρεσίες.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε κάναμε μια ερώτηση. Θα ήθελα εκτός του ψήφισμα με 

το οποίο συμφωνώ, να κάνω, μισού λεπτού τοποθέτηση προτείνοντας 

και κάποιο σκεπτικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε απαντήσατε,  181 έχουμε έλλειμμα προσωπικού συν 80 

που παίρνουν τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:  

Θέλω να επισημάνω το γεγονός ότι  ακούγεται ,  γ ίνεται σε 21 Νομούς 

της χώρας ενώ δεν γίνεται από την Αττική,  η οποία έχει  

πεντακόσιους…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αυτό ήθελα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύντομη τοποθέτηση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πέρα δηλαδή ότι  στο ψήφισμα βλέπουμε μέσα . .των αστυνομικών που 

λέει  ότι  δεν αρνούμαστε,  αλλά θα πρέπει να δούμε όλες τις  

παραμέτρους.  Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι  δεν πιστεύω ότι  

ανάλογη μετακίνηση έγινε από όλη την Ελλάδα.  

 Και να πω και κάτι  άλλο. Οι πρώτοι που θα έπρεπε να πάνε θα 

έπρεπε να είναι αυτοί που ήταν για πολλά χρόνια στην φύλαξη υψηλών 

προσώπων.  Είναι πάρα πολλοί αυτοί.  Έτσι δεν είναι κύριε Πρόεδρε; 

Είναι πάρα πολλοί στην Αθήνα και αυτό που είπατε ότι  . .υπάρχουν 

άνθρωποι οι  οποίοι  δεν κουνήθηκαν από το Κολωνάκι και δεν ξέρω 

από πού αλλού, άρα λοιπόν θα πρέπει να . .   
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 Το λέω αυτό γιατί  κάτι  ανάλογο υπάρχει και στο Ιατρικό Σώμα 

που υπάρχουν 3.000 που δεν . .  και εδώ δεν υπάρχει γι ατρός να 

εφημερεύει.  Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.  

 Θέλω να πω δηλαδή, επειδή το θέμα είναι πληγή, νομίζω ότι  θα 

πρέπει . .ένας καταμερισμός,  να πάρουν από όλους τους Νομούς,  ώστε 

να σταματήσετε αυτό το πρόβλημα, το οποίο το αντιλαμβάνομαι είναι 

μια πολιτική,  αλλά όχι  να αντικαθιστούν ορισμένοι νομοί μέσα στους 

οποίους είναι ο Νομός Σερρών και όπως ανέφερε και ο κ.  Φωτιάδης 

είμαστε πύλη εισόδου.  

 Αλλά ταυτόχρονα, επειδή τα ψηφίσματα τα ξέρετε πάρα πολύ 

καλά . .  δεν φτάνει ,  νομίζω ότι  θα πρέπει να ενεργοποιηθεί  όλος ο 

πολιτικός κόσμος για να πέσουν και τα σχετικά τηλέφωνα, γιατί  οι  

ημέρες πιέζουν.  29 του μηνός εστάλη, 48ώρες έχει .  Άρα δηλαδή για να 

σταλεί μια τέτοια απόφαση, να αλλάξει και να πει  ότι  ναι,  θέλω το 

ήμισυ,  είναι πάρα πολύ, πρέπει να γίνει  τάχιστα,  αλλιώς …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Ήθελα να πω ένα μόνο πράγμα το οποίο θα έπρεπε,  νομίζω, να 

ενταχθεί  και στο ψήφισμα των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας 

και θα πρέπει να το δούμε.  Αυτό που θα πρέπει να τονιστεί  στο 

ψήφισμα είναι να ζητήσουμε την ουσία.  Στον πόλεμο της Συρίας 

συμμετέχει  και η Ελλάδα. Μην το ξεχνάμε.  Συμμετέχει  και η Ελλάδα 

με την βάση στην Σούδα και στέλνονται αεροπλάνα και 

αεροπλανοφόρα από τον Σούδα προς την Συρία.    

 Εδώ λοιπόν κάποιοι  έχουν τις  ευθύνες και εδώ πρέπ ει να δούμε 

ποια είναι η αιτία . .  λαθρομετανάστευση από την  Συρία.  Δεν είναι 
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γιατί  άλλαξαν οι  κλιματολογικές συνθήκες,  είναι γιατί  έχουμε έναν 

πόλεμο στον οποίο συμμετέχουμε και εμείς .  Αυτό νομίζω ότι  πρέπει να 

τονιστεί  στο ψήφισμα, καμία συμμετοχή της Ελ λάδος στον πόλεμο της 

Συρίας,  καμία εμπλοκή μέσα στα αιμοβόρα σχέδια του ΝΑΤΟ και 

νομίζω ότι  αυτό πρέπει να μπει και στο ψήφισμα των Αστυνομικών 

αλλά κυρίως να τονιστεί  και στο δικό μας ψήφισμα, ότι  εμείς  είμαστε 

κατά των ενεργειών αυτών της χώρας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χράπας.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

κύριε Πρόεδρε των Αστυνομικών Υπαλλήλων . .στο εξής,  το οποίο 

νομίζω δεν έγινε κατανοητό από αρκετούς από εμάς.  Μιλάμε για 81 

αστυνομικούς μέσα στην θερινή περίοδο  στις Σέρρες,  οι  οποίοι  είναι 

μάχιμοι και κάνουν και κάνουν 24ωρη βάρδια και στην πόλη των 

Σερρών, που σημαίνει  αυτό ότι  δυο μήνες περιπολίες με μειωμένο 

προσωπικό, μειωμένη αντίδραση και αύξηση . .   

 Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Και είναι σημαντική η ομόφωνη απόφαση . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην διακόπτετε τον ομιλητή.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Η απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας όντως . .την  

δύναμη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών. Είναι λίαν επιεικώς 

επιπόλαιη η απόφαση αυτή που παίρνει  80 αστυνομικούς από τον Νομό 

Σερρών. Ίσως θα έπρεπε αυτός ο αριθμός να μοιραστεί  στις  υπόλοιπες 

Αστυνομικές Διευθύνσεις.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μπορώ να έχω τον λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος στον Αντιπρόεδρο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος στον Αντιπρόεδρο.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  

ειλικρινά συμπαρίσταμαι και εγώ πρ οσωπικά στην . .αυτών των 

αστυνομικών υπαλλήλων που πρόκειται να αποσπαστούν στα σύνορα 

προκειμένου να φυλάξουν τα σύνορα, πλην όμως, όπως μας είπαν και 

όπως γνωρίζω και εγώ δεν πήραν από Νομούς που πρέπει να πάρουν 

και δεν πήραν από Νομούς που είναι κατά π λήρη είτε είναι 

οργανωμένοι καλά είτε όλη τους η δύναμη συμπληρωμένη στο 

οργανόγραμμά τους.   

 Εγώ θα παρακαλούσα να γίνει  μια άμεση παράσταση του 

δημάρχου στον υπουργό, να του εξηγήσει ακριβώς τι  συμβαίνει ,  διότι  
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μου φαίνεται αυτός ο υπουργός δεν καταλαβαί νει  τι  θέλει  να κάνει .  

Θέλει να φτιάξει  ένα και να χαλάσει κάποιο άλλο.  

 Ευχαριστώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Ένα λεπτό.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αξιότιμε κ.  Χράπα, …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ησυχία σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αξιότιμε κ.  Χράπα, να ξέρεις  ένα πράγμα, ότι  προέχει  η ασφάλεια του 

έθνους.  Τίποτα άλλο. Εσείς. .  και είστε υποχρεωμένοι να σεβαστείτε 

αυτό που σας λένε.  Τίποτα άλλο. Προ έχει  η ασφάλεια.  Να ξέρετε ότι  

σε δυο χρόνια οι  Μουσουλμάνοι δεν είναι πιο πολλοί από τους 

Έλληνες.  Ξέρω τι  σας λέω. . .Προέχει  η ασφάλεια του έθνους.  Τίποτα 

άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι για να κλείσουμε το θέμα, . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ.  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Εγώ νομίζω ότι  αυτό μας προσβάλει γιατί ,  που είπε ο συνάδελφος.  Δεν 

νομίζω ότι  κανείς  δημοτικός σύμβουλος  θέλει  να κινδυνεύσει η 

ασφάλεια του κράτους μας,  της Ελλάδας.  Γι΄ αυτό τον λόγο πρέπει να 

πάρει πίσω ο κ.  Αναστασιάδης αυτό τον λόγο.  Εμείς είπαμε απλώς να 

. .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εσύ να κοιτάξεις…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη, κύριε Αναστασιάδη. Μισό λεπτό.  Σας παρακαλώ. 

Κυρία Αρναούτογλου εδώ υπάρχουν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριοι  συνάδελφοι λίγη ησυχία.  Σας παρακαλώ την 

κατανόησή σας.  Ο κάθε συνάδελφος  έχει  δικαίωμα να τοποθετηθεί και 

να ψηφίσει αυτό το οποίο κρίνει  αυτός.  Υπάρχει αυτό,  προβλέπεται και 

από τον Κώδικα και από την δεοντολογία.  Λοιπόν,  εάν έχετ ε να 

τοποθετηθείτε προσωπικά επί του θέματος,  δεκτό από το προεδρείο.  

Εάν,  αυτό μπορείτε να το καταθέσετε και τελειώσαμε εδώ. Έτσι;  

Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο σας παρακαλώ πολύ.  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Δεν νομίζω όμως ότι  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε …  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Για όλους τους δημοτικούς συμβούλους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετείται προσωπικά ο κ.  Αναστασιάδης.  Σας παρακαλώ πάρα 

πολύ.  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Κανείς δεν θέλει  να μείνει  αφύλακτη η χώρα μας.  Αυτό πιστεύω. 

Απλώς μπορεί να διαφυλάξουμε τα σύνορά μας με διαφορετικό τρόπο, 

με το να πάνε αστυνομικοί από άλλους Νομούς,  όπως όλοι 

τοποθετηθήκαμε.  Κανείς δεν το θέλει  νομίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω το θέμα ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  

Πρόταση να δημιουργηθεί για το ψήφισμα αυτό το διαπαραταξιακό που 

συνηθίζουμε να το κάνουμε και νομίζω ότι  πιάνει  τόπο, κυρίες και 

κύριοι  συνάδελφοι και φυσικά θα δώσω τον λόγο μετά στον κ.  

Δήμαρχο, από κάθε παράταξη ποιοι  θέλουν να συμμετέχουν στην 

Διαπαραταξιακή Επιτροπή;   

 Ο κ. Ίντος.  Ωραία.  Τα άτομα της Διαπαραταξιακής Επιτροπής.  Ο 

κ.  Ίντος από την παράταξη του κ.  Μηλίδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην πετάγεστε σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κρατηθείτε ένα 

δευτερόλεπτο.  Δεν χρειάζεται να κάνετε προτάσεις.   Από την παράταξη 

του κ.  Φωτιάδη; Ναι.  Ο κ.  Κοτρώνης; Ναι.  Η κυρία Σαραντίδου,  ναι.  Ο 

κ.  Χράπας και ο Πρόεδρος των Αστυνομικών, ο οποίος αύριο το πρωί 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012  

44 

στις 10:00΄ η ώρα μπορείτε να έρθετε στο γραφείο μου όλοι μαζί .  

Βολεύει όλους; Ωραία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η διαφωνία μου παρακαλώ να καταγραφεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει καταγραφεί.  Όσον αφορά …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όσον αφορά την επίσκεψη στο Υπουργείο,  ευχαρίστως,  εγώ την Τρίτη 

θα είμαι στην Αθήνα, απλώς θα παρακαλούσα τον Πρόεδρο με κάποιον 

συνάδελφό σας συνδικαλιστή,  . .κάποιο μέλος του Διοικητικού  σας 

Συμβουλίου εάν θέλει  μαζί  να πάμε στο Υπουργείο για να καταθέσουμε  

το ψήφισμα. Εάν θέλετε να έρθετε εσείς  ελάτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ:  

Εγώ σας ευχαριστώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να είστε καλά. Μπαίνουμε στα θέματα της ημερήσιας…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε μια στιγμή θέλω να θέσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη, κύριε Δήμαρχε.  Μου ζήτησε προηγουμένως τον λόγο για ένα 

θέμα το οποίο αφορά την …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και από εκεί  και πέρα το σώμα εάν θέλει  να πάρει,  να αποφασίσει να 

πάρει θέση.  

 Την Κυριακή με πήρε τηλέφωνο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ η 

κυρία Σταμπουλή και ζήτησε να παρευρεθώ σε μια σύσκεψη που θα 

έκανε το κόμμα της,  γιατί  θα φώναζε και τους δημάρχους όλους της 

χώρας σχετικά με την πώληση τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας.  Την 

Τρίτη θα γινόταν αυτή η σύσκεψη, την Τρίτη το πρωί νομίζω αλλά, εάν 

θυμάμαι καλά, αλλά της είπα ότι  δεν ήταν δυνατόν να παρευρεθώ εγώ 

σε αυτή την συνάντηση, διότι  ήδη είχα κλεισμένα ραντεβού που δεν 

μπορούσα να τα ακυρώσω.  

 Της υποσχέθηκα όμως ότι  θα θέσω το θέμα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο και εάν …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και εάν το σώμα επιθυμεί να πάρουμε μια θέση πάνω σε αυτό το 

ζήτημα, ευχαρίστως να δημιουργηθεί μια,  εάν θέλετε,  πάλι αυτή η  ίδια 

Διαπαραταξιακή Επιτροπή αύριο να εξετάσει και αυτό το θέμα και να 

στείλουμε την θέση μας και για την πώληση του τμήματος της 

Αγροτικής Τράπεζας.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με την σειρά.  Ο κ.  Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Θα ήθελα να . .θεωρώ ότι  είναι επείγον τον κ.  Δήμαρχο. Θεωρώ ότι  

είναι πάρα πολύ επείγον.  Σας άκουσα πριν από λίγες μέρες,  μια με δυο 

μέρες στα τηλεοπτικά δίκτυα και εμβρόντητος έμεινα ότι  μάλλον 

. .στον αέρα η επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών και πήρατε 

κάποια απόφαση στην ΕΣΑΝΣ.  

 Θα ήθελα λοιπόν,  εάν μπορείτε,  να μας ενημερώσετε για το θέμα 

του ΧΥΤΑ Σερρών που από ότι  είπατε μάλλον δεν προχωράει,  

πρόκειται για τρία εκατομμύρια εκατό τόσες χιλιάδες,  εάν θυμάμαι 

καλά και τι  απόφαση πήραμε στην ΕΣΑΝΣ; Τι θα γίνει  δηλαδή την 

επαύριον; Γιατί  αυτό προφανώς δεν θα γίνει ,  η επέκταση της …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα σας απαντήσω. Όπως ξέρετε η έγκριση της χρηματοδότησης της 

επέκτασης του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών έχει  έρθει .  Μας ζήτησαν να 

στείλουμε το προσύμφωνο αποδοχής των όρων, το στείλαμε.  Μετά από 

αυτή την διαδικασία έρχεται η οριστική ένταξη. Η οριστική ένταξη του 

έργου αυτού ακόμα θα έρθει .  Πέσαμε πάνω στις  εκλογές,  τώρα στις  

αλλαγές των Ειδικών Γραμματέων, καταργούνται οι  Ειδικοί 

Γραμματείς  και υπάρχει μια τεράστια καθυστέρηση και δεν ξέρουμε 

εάν τελικά θα το εντάξουν οριστικά το έργο αυτό ή όχι .   

 Η δοκιμαστική λειτουργία στον χώρο υγειονομικής ταφής 

Παλαιοκάστρου τελειώνει,  τελειώνει τέλος του Αυγούστου, 30 

Αυγούστου, από εκεί  και πέρα όμως πρέπει να δούμε τι  θα γίνει .  Εάν 

θα συνεχίσουμε να ρίχνουμε τα σκουπίδια στο χώρο εκείνο ή όχι .   

 Η απόφαση που πήραμε ήταν να συνεχίσουμε να ρίχνουμε τα 

σκουπίδια και  θα σας πω για ποιο λόγο.  Είμαστε υποχρεωμένοι 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία,  με τις  συμβάσεις που υπάρχουν 

και τα λοιπά, υπάρχουν έγγραφα από την Ενδιάμεση Διαχειριστική 
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Αρχή, από την στιγμή που τελειώνει ένα έργο το έργο αυτό πρέπει να 

συνεχίσει  να λειτουργεί ,  διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να απενταχθεί 

το σύνολο ή μέρος του έργου με την ποινικές κυρώσεις σε μας,  τα μέλη 

του Δ.Σ. της ΕΣΑΝΣ που ε ίμαστε ο φορέας διαχείρισης αλλά και με 

κίνδυνο να πληρώσουμε,  να μετακυλήσουν τα οικονομικά βάρη στους 

πολίτες.   

 Γι΄ αυτό τον λόγο πήραμε την απόφαση να συνεχίσουμε να 

ρίχνουμε τα σκουπίδια.  Παράλληλα προχωράμε με ταχύτατους ρυθμούς 

για την υλοποίηση του  εργοστασίου μηχανικής και βιολογικής 

επεξεργασίας απορριμμάτων στο Παλαιόκαστρο. Ήδη το πρώτο στάδιο 

του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε.  Θα μπορούν να ανακοινωθούν μέχρι 

έξι  εταιρείες από τις  επτά που έχουν πάρει μέρος,  μέχρι έξι  και από 

αυτές τις  έξι  σε ένα δεύτερο στάδιο θα βγει  ο ανάδοχος.   

 Σίγουρα οι  διαδικασίες αυτές είναι χρονοβόρες,  είναι το θέμα 

των ενστάσεων, δεν ξέρω μέχρι που μπορούν να φτάσουν,  θέλουμε να 

πιστεύουμε ότι  του χρόνου, ενδεχομένως,  τέτοιο καιρό να υπάρχει 

ανάδοχος και από την στιγμή που  θα υπάρξει ανάδοχος η υλοποίηση 

του έργου είναι γρήγορη. Μέσα σε ενάμιση χρόνο το έργο μπορεί να 

υλοποιηθεί  από την στιγμή που θα βγει  ο ανάδοχος.  

 Από εκεί  και πέρα δεν ξέρω τι  θα γίνει  με την επέκταση του 

ΧΥΤΑ. Όμως υπάρχει εδώ τώρα ένα πρόβλημα. Ήδη έρ χονται σήμερα 

ο Εισαγγελέας κάλεσε την τεχνική υπηρεσία,  όχι  σήμερα, εδώ και 

μέρες,  της Περιφερειακής Ενότητας,  βγήκαν και κατέγραψα όλους τους 

ΧΑΔΑ, όλους τους χώρους που ρίχνουν τις  ανεξέλεγκτες αυτές 

χωματερές και θα αρχίσουν να πέφτουν πρόστιμα. Τα πρά γματα 

αγριεύουν.  Οπότε τι  θα γίνει  με τα απορρίμματα; Είναι δυνατόν οι  
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Δήμοι κάθε μέρα να πληρώνουν 30.000 ευρώ, εάν πέσουν πρόστιμα 

που πολύ πιθανόν να πέσουν;  

 Έτσι έχει  το όλο θέμα. Πήραμε εμείς  την απόφαση να 

συνεχίσουμε να ρίχνουμε τα σκουπίδια,  διότι  διαφορετικά 

κινδυνεύουμε εμείς  ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  Σεβαστές 

είναι οι  όποιες αντιδράσεις των κατοίκων. Έχουν δικαίωμα να 

προσφύγουν σε ασφαλιστικά μέτρα και πολύ καλά θα κάνουν και από 

εκεί  και πέρα το θέμα νομίζω θα το,  η λύση θα δοθεί και  μέσα από τα 

ασφαλιστικά μέτρα και την απόφαση της δικαιοσύνης.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εάν δικαιωθούν,  κύριε Δήμαρχε,  τα ασφαλιστικά μέτρα τι  γίνεται;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα δούμε τι  θα κάνουμε από εκεί  και πέρα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και παράλληλα εσείς  πως κυνηγάτε το θέμα, δηλαδή  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως ξέρετε το κυνηγάμε,  όχι  μόνο εγώ, το κυνηγάνε όλοι οι  Δήμοι 

και το πετύχαμε,  το φέραμε σε ένα πολύ καλό σημείο.  Όπως γνωρίζετε 

πέρυσι απεντάχθηκε το έργο.  Από εκεί  και πέρα ξεκίνησε ένας αγώνας 

για να το εντάξουμε πάλι.  Πετύχαμε το πρώτο στάδιο.  Αμέσως 

αντιδράσαμε εμείς  ως Δημοτικό Συμβούλιο,  το φέραμε εδώ και 

υπέγραψαν το προσύμφωνο αποδοχής όλων, πέσαμε πάνω στις  εκλογές 

με τις  καθυστερήσεις,  έχουμε αλλαγές των ειδικών γραμματέων..  την 

οριστική ένταξη. Αυτοί καταργούνται και τώρα δεν ξέρ ουμε τι  

σκέφτεται η νέα πολιτική ηγεσία πάνω σε αυτό το θέμα.  
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 Εμείς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αύριο ένα θέμα υπαρκτό.  Τι θα 

κάνουν οι  Δήμαρχοι αυτοί που έχουν ΧΑΔΑ; Που θα πάνε τα 

σκουπίδια τους;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι θα επεκταθεί το θέμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του συγκεκριμένου;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι.  Κύριε Δήμαρχε μέλος της ΕΣΑΝΣ βγήκε στα μέσα ενημέρωσης 

και είπε ότι  παράνομη είναι η απόφαση που πήραμε για την συνέχιση 

της ρίψης των απορριμμάτων στον χώρο του Παλαιοκάστρου. Μέλος 

δικός σας.  Λέω τώρα εγώ, πόσο χρόνο και θα πρέπει ο Δήμος δηλαδή, 

γιατί  το λέω, να είναι ξάγρυπνος,  όλοι μας,  τι  θα γίνει  σε περίπτωση 

που οι  άνθρωποι αυτοί δικαιωθούν,  εμείς  τι  κάνουμε; Δηλαδή θα θέλει  

οι  τεχνικές υπηρεσίες και εμείς  ο Δήμος,  ο Δήμαρχος να βρισκόμαστε 

σε εγρήγορση.  

 Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε πολύ σύντομα 

μπροστά μας -   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Γκότση, το εάν είναι παράνομη η απόφαση ή όχι  θα την κρίνει  

το δικαστήριο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Μέλος ήταν δικό σας.   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει,  δεν έχει  σημασία,  ο καθένας μπορεί να λέει  την άποψή του.  

Όμως το δικαστήριο είναι το αρμόδιο θεσμικό όργανο για να κρίνει  

μια απόφαση εάν είναι παράνομη ή όχι .  Από εκεί  και πέρα εμείς  ως 

Δήμος Σερρών δεν έχουμε πρόβλημα. Το ότι  δεν έχουμε εμείς  

πρόβλημα δεν σημαίνει  ότι  δεν σκεφτόμαστε τον υπόλοιπο Νομό και 

τους άλλους δήμους,  διότι  εάν το σκεφτόμασταν δεν θα θέλαμε και την 

επέκταση του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών.  

 … εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, δεν μας νοιάζει  κόψτε το κε φάλι 

σας.   Εμείς ήρθαμε με πολύ καλές διαθέσεις και σωστά κάναμε και να 

δώσουμε μια λύση, την πιο ανώδυνη λύση, σχετικά με το θέμα αυτό.  

Όμως υπήρξε αυτή η καθυστέρηση. Εάν δεν είχε απενταχθεί το έργο 

τώρα θα ήταν έτοιμη η επέκταση του ΧΥΤΑ. Και μπαίνει  κα ι το εξής 

ερώτημα.  

Σας λέω το εξής πράγμα. Ας πούμε ότι  εγκρίνουν την επέκταση 

του ΧΥΤΑ του Δήμου Σερρών, δεν ξέρω τι  νόημα θα έχει  ακόμα και η 

επέκταση όταν το έργο αυτό για να ολοκληρωθεί θα χρειαστεί  ένα με 

ενάμιση χρόνο. Η απόσταση η χρονική μεταξύ το υ ενός έργου από το 

άλλο θα είναι ενάμιση χρόνο. Τι νόημα θα έχει  δηλαδή να δοθούν τόσα 

επιπλέον χρήματα όταν θα είναι τόσο κοντά η ολοκλήρωση του ενός 

από του άλλο έργο;  

 Αυτό δεν σημαίνει  ότι  δεν είμαι υπέρ του να γίνει  η επέκταση 

του ΧΥΤΑ, αλλά πλέον ξεφεύγουμε από τα όρια της λογικής,  

ξεφεύγουμε από την λογική. Θα είχε νόημα εάν πέρυσι ξεκινούσε,  θα 

είχε μια απόσταση τριών, τεσσάρων ετών. Τώρα μειώνεται το χρονικό 

διάστημα κατά το ήμισυ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012  

51 

Κλείνουμε το θέμα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ. Έκανε μια ερώτηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν έκανε ερώτηση. Δεν είπατε την αλήθεια εδώ μέσα. Δεν υπάρχει . .  

αντιπολίτευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα από όλα, κ.  Αναστασιάδη, δεν σας έδωσα τον λόγο.  Αυθαίρετα 

δεν μπορείτε να τον πάρετε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει και είναι σεβαστή η αντιπολίτευση. Και μπαίνουμε στα 

θέματα….  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε όσον αφορά το θέμα της Αγροτικής Τράπεζας εάν θέλετε 

αύριο η Διαπαραταξ ιακή που θα έρθει  για το θέμα των Αστυνομικών 

Υπαλλήλων ας διαμορφώσει μια θέση και να την στείλουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το θέμα της Τράπεζας θα πείτε κ.  Κοτρώνη εσείς;   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Άλλο θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο θέμα, βεβαίως.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Ο κύριος Κοτρώνης…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει εκπροσώπηση από τον επικεφαλής της παράταξής σας.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Κοτρώνη έχετε τον λόγο.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε… ένσταση από τον Σύλλογο Αρχιτεκτόνων κατά της 

317 απόφασης του ΄12 και μας εφιστά την προσοχή ότι  ένας σκέλος της 

απόφασης αυτής . .πεζοδρόμηση της Μεραρχίας είναι παράνομο. 

Συγκεκριμένα για την στάθμευση και στάση των ταξί και πραγματικά 

και εγώ το ψήφισα και λυπάμαι,  γιατί  εκφράστηκαν κάποιες 

επιφυλάξεις και μετανιώνω που το ψήφισα, όντως γιατί  είπαμε για δυο 

και με θράσος,  να ήταν λίγο έτσι διστακτικά αλλά με θράσος είναι 

πενήντα ταξί εκεί  και κλείνουν τον δρόμο και κακώς  για ήταν για μια 

ψήφο, μετανιώνω που το ψήφισα, να ξέρει  …  

 Εν πάση περιπτώσει,  ο Σύλλογος Αρχιτ εκτόνων και είναι εδώ  ο 

Πρόεδρος να του δοθεί  για δυο λεπτά ο λόγος να μας εξηγήσει και . .  

επ αυτού. Μας λέει  . .  με βάση τον νέο νόμο του . .  του ΄12 πεζόδρομος 

νοείται πεζόδρομος.  Εμείς,  εάν δεν κάνω λάθος,  εκτός από αυτό,  

ψηφίσαμε να περνάνε και τα αστικά λεωφορεία.   

Αυτό θέλω να πω. Τι προτίθεστε να κάνετε και παρακαλώ να 

πάρει τον λόγο δυο λεπτά ο  Πρόεδρος ο κ.  Τσαλδάρογλου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε πριν πάρει τον λόγο ο κ.  Τσαλδάρογλου δεν ψηφίσαμε να . .  

τα αστικά λεωφορεία.  Προβλέπεται από…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε συγνώμη. Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ πάρα 

πολύ …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προβλέπεται από την απόφαση 721 να περνάνε τα αστικά λεωφορεία.  

Δεν ψηφίσαμε εμείς  τέτοιο θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Τσαλδάρογλου εάν μπορείτε να είστε τόσο σύντομος μέσα σε 

δυο λεπτά να ολοκληρώσετε την άποψη του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 

σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. Καθίστε δίπλα σε ένα μικρόφωνο.  

Κος ΤΣΑΛΔΑΡΟΓΛΟΥ:  

Μάλλον το θέμα είχε ψηφιστεί  γι΄ αυτό και είχαμε κάνει  την ένσταση 

μετά,  έχετε ψηφίσει μέσα από χαρακτηρισμένο πεζόδρομο, …μέσα σε 

παρένθεση…πεζόδρομος,  να περνάνε λεωφορεία,  ταξί  και έχετε 

ψηφίσει να γίνει  και στάση των ταξί.  

 Σύμφωνα με τον …΄12 πεζόδρομος είναι η οδός που εξυπηρετεί  

αποκλειστικά τους πεζούς.  Αποκλειστικά.  Και σύμφωνα με αυτό,  εάν 

δεν κάνω λάθος,  τα οχήματα που επιτρέπονται να μπαίνουν στον 

πεζόδρομο είναι της Αστυνομίας,  της Πυροσβεστικής,  ασθενοφόρα, 

φορτο-εκφόρτωση σε συγκεκριμένες ώρες εάν υπάρχουν καταστήματα 

και ιδιωτικά εάν υπάρχει ιδιωτικό παρκινγκ μέσα στον πεζόδρομο. Δεν 

προβλέπεται τίποτα άλλο.  

 Γι΄ αυτό κάνουμε την ένσταση. Για μας υπάρχει θέμα 

νομιμότητας στην απόφασή σας,  στο σκέλος της απόφασής σας και 

ζητάμε να υπάρξει μια διαδικασία για να ακυρωθεί αυτό το σκέλος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία.  Νομίζω ότι  έχουμε εδώ και τον προϊστάμενο του 

κυκλοφοριακού σχεδιασμού του Δήμου Σερρών. Και σε σας τον λόγο 

για δυο λεπτά κ.  Παπαδίκη.  

Κος ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε,  εάν θέλετε,  δίπλα σε ένα μικρόφωνο για να καταγραφεί.   

Κος ΠΑΠΑΔΙΚΗΣ:  

….Τώρα σε ότι  αφορά τα ταξί και σε ότι  αφορά τον σχεδια σμό της 

οδού Μεραρχίας εκεί  τα παιδιά έχουν κάποια δίκαια.  Η λογική η δική 

μου λέει  ότι  η πιάτσα ταξί πρέπει να απομακρυνθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι  το θέμα θα πρέπει να το 

ξαναδούμε για να τηρείται πάντα η νομιμότητα από την μια άκρη  μέχρι 

την άλλη. Κύριε Αναστασιάδη, επειδή δεν θα ήθελα να αισθάνεστε 

αδικημένος,  μισό λεπτάκι ακούστε με σας παρακαλώ, …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ πρώτα ακούστε με και μετά πάρετε 

αυθαίρετα τον λόγο,  που δεν έχετε δικαίωμα και μιλήστε.  Ζητήσατε 

τον λόγο προηγουμένως, θέλετε να πείτε κάποιο ξεχωριστό θέμα από 

αυτά, να κάνετε κάποια επερώτηση;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  απλώς θέλω να πω ότι  τα 3.100.000 ευρώ που κάνατε εσείς  σαν 

δημοτική αρχή, τα έκανε στην Θεσσαλονίκη και ήταν έτοιμα να 

εγκριθούν.  Θα φέρει και προτάσεις.  12 Δεκεμβρίου.   Και ήρθαν στην 
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δημοτική αρχή και σταματήσανε όλα. Δεν ξέρει  ο άνθρωπος τι  γίνεται 

εδώ μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος είναι ο άνθρωπος;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

3.100.000 ήταν στην Θεσσαλονίκη τον Δεκέμβριο για την μελέτη το 

ΧΥΤΑ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  ποιος δεν ξέρει;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ κ.  Αναστασιάδη μην προσβάλλετε κανέναν 

δημοτικό σύμβουλο. Σας ανακαλώ πραγματικά στ ην τάξη. Τι είναι 

αυτά που λέτε;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσβάλετε όλη την αντιπολίτευση. Δεν έχετε κανένα δικαίωμα. Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ. Σας έδωσα τον λόγο για να μην αισθανθείτε 

αδικημένος.  Δεν έχετε δικαίωμα, όπως δ εν δίνω το δικαίωμα σε 

κανέναν δημοτικό σύμβουλο να προσβάλει κανέναν,  σεβαστείτε το 

σώμα και μην ξανά προσβάλετε κανέναν.  Σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για την αλήθεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τελείωσε η αλήθεια,  την καταθέσατε.  Περνάμε στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης και θα παρακαλούσα να ανακαλέσετε αυτό που 

είπατε στον αρχηγό της παράταξης.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν υπάρχει αντιπολίτευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Η άποψή σας είναι αυτή…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τον δρόμο τον οποίο επιλέξατε.  Δεν έχετε δικαίωμα, δεν σας επιτρέπω 

να προσβάλετε κανέναν είτε από την αντιπολίτευση είτε από την 

συμπολίτευση. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάρα πολύ καλά κάνετε.    

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι περνάμε στα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης με πρώτο θέμα:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Έγκριση υλοποίησης της δράσης «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης  

της Φτώχειας στον Δήμο Σερρών» στο πλαίσιο του Επιχειρησι ακού  
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Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» Θεματικός 

Άξονας 4  

 «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε 

μια  

κοινωνία ίσων ευκαιριών».  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Αρβανίτη -Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κυρία Αντιδήμαρχος έχετε τον λόγο.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  πρέπει να σας πω ότι  

εγκρίθηκε από το Υπουργείο …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν συνεχίσετε να μιλάτε περάστε έξω και συζητείστε με όποιον 

Σερραίο θέλετε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σέβεστε κανέναν,  μιλάει η Αντιδήμαρχος,  μιλάτε με τον κ.  Ίντο 

κατ΄ επανάληψη. Σας παρακαλώ για τελευταία φορά. Έχετε τον λόγο.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όπως ανέφερα λοιπόν,  εγκρίθηκε από το Υπουργεί ο Απασχόλησης το 

έργο που υπέβαλε ο Δήμος Σερρών ως συμπράττων φορέας σε 

συνεργασία με τον Σύλλογο Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική 

Υγεία του Δήμου Σερρών σαν δικαιούχο φορέα για την υλοποίηση της 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012  

58 

πρότασης «Κοινωνικές Δομές για την αντιμετώπιση της φτώ χειας του 

Δήμου Σερρών».  

 Η πρόταση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού 

προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.  

 Αντικείμενο της πρότασης ήταν η υλοποίηση σχεδίου δράσης που 

αφορούσε την δημιουργία νέων κοινωνικών δομών για την 

καταπολέμηση  της φτώχειας.   

 Η εν λόγω πρόταση συντάχθηκε και υποβλήθηκε από την 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών για λογαριασμό του Δήμου Σερρών.  

Στόχος της πρότασης αυτής είναι:  

Η ενδυνάμωση και η κοινωνική ενσωμάτωση των ευπαθών 

κοινωνικά ατόμων, ειδικότερα των ατόμων που βρίσκονται σε 

κατάσταση φτώχειας μέσα από ενέργειες ψυχο -κοινωνικής υποστήριξης 

και πληροφόρησης,  οι  οποίες θα παρέχονται από τις  κοινωνικές αυτές 

δομές προς τους ωφελούμενους.   

 Η αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού  για μεγάλο μέρος του πληθυσμού που έχει  

πληγεί  από αυτή την οικονομική κρίση.  

 Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε άτομα κάτω των 30 ετών 

μέσω της πρόσληψής τους,  ώστε να απασχοληθούν στις  κοινωνικές 

αυτές δομές.   

 Η οδηγία των νέων κοινωνικών αυτών δομών  περιλαμβάνει 

κοινωνικό παντοπωλείο,  δομή παροχής συσσιτίων,  κοινωνικό 

φαρμακείο,  δημοτικό λαχανόκηπο, τράπεζα . .και γραφείο 

διαμεσολάβησης.   
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 Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 816.000 ευρώ και 

περιλαμβάνει το μισθολογικό κόστος των ατόμων που θα εργαστούν σε 

αυτό συν λειτουργικά 20% αλλά επί του προϋπολογισμένου ποσού.  

 Για την υλοποίηση του έργου απαιτούνται κάποιες ενέργειες που 

προβλέπονται στο εταιρικό κοινωνικό σχήμα.  

 Ας πούμε για το κοινωνικό παντοπωλείο,  για να μην σας 

κουράσω, η εξασφάλιση της λειτουργίας της δομής θα πρέπει να 

υλοποιεί  δράσεις τέτοιες προκειμένου να συνάπτει  συνεργασίες με 

τοπικές επιχειρήσεις,  με σχολεία και να συνάπτει  συνεργασίες που να 

εμπορεύονται οι  ίδιοι  και προϊόντα που θα χρειαστούν για το 

κοινωνικό παντοπωλείο .   

 Για το συσσίτιο θα πρέπει να διαθέτει  πολιτική συλλογής 

. .προϊόντων από εστιατόρια,  από αρτοποιεία,  από ζαχαροπλαστεία 

καθώς επίσης και για τους πολίτες.   

 Για το κοινωνικό φαρμακείο χρειάζεται μια συγκεκριμένη 

πολιτική με την οποία να έρχεται σε επαφή  και θα εξασφαλίζεται η 

συνεργασία με φαρμακοβιομηχανίες,  με τον Τοπικό Φαρμακευτικό 

Σύλλογο, καθώς επίσης θα πρέπει να ευαισθητοποιήσουμε τους πολίτες 

προκειμένου να γίνει  πράξη το κοινωνικό φαρμακείο.   

 Είμαι στην διάθεσή σας μετά για ερωτήσεις επ’  αυτο ύ.   

 Για τους δημοτικούς λαχανόκηπους θα πρέπει να παρέχει  έκταση 

50 τετραγωνικών περιφραγμένη και αρδευόμενη, καθώς και τα 

εργαλεία,  ούτως ώστε ο κάθε άπορος ή άστεγος ή ο άνθρωπος που έχει  

ανάγκη να το κάνει  αυτό,  να το κάνει  προκειμένου όμως να 

εξασφαλίσει  την δική του σίτιση.  

Να υλοποιεί  συγκεκριμένες πολιτικές για την προσέλκυση 

εθελοντών και να διαθέτει  ένα ηλεκτρονικό σύστημα για να 
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καταγράφονται και οι  απόψεις των κοινωνικών δομών αλλά και τα 

εισερχόμενα προϊόντα και τα  εξερχόμενα, ο αριθμός των ατόμων που 

ωφελούνται και τα λοιπά.  

Επειδή το έργο αυτό απαιτεί  εξειδικευμένη εργασία και δεν 

εντάσσεται στις  εργασίες που συνήθως έχει  ο Δήμος και επειδή είναι 

πρωτοεμφανιζόμενο έργο,  από άποψη φυσικού αντικειμένου, για τον 

λόγο αυτό προτείνεται η ενεργή  υποστήριξη του Δήμου Σερρών από 

την Αναπτυξιακή Εταιρεία,  η οποία έχει  και γνώση και εμπειρία σε 

ανάλογα θέματα.  

Προτείνεται  λοιπόν η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών να 

αναλάβει εξ ολοκλήρου την υλοποίηση του σχεδίου αυτού, το οποίο 

προβλέπεται να υλοποιηθε ί  σε τρία χρόνια και να αποδώσει αμοιβή, η 

οποία θα είναι 10.000 ευρώ συν Φ.Π.Α. για το έτος ΄12,  20.000 ευρώ 

για το έτος ΄13 και 15.000 ευρώ για το έτος ΄14 και οι  εκταμιεύσεις θα 

ακολουθούν την πορεία της υλοποίησης του έργου.  

Προτείνουμε στο σώμα την λήψη της απόφασης για την ανάθεση 

της παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση του έργου: Κοινωνικές 

δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας στον Δήμο Σερρών, σύμφωνα 

με τις  διατάξεις  του άρθρου 268 του Ν3463 στην Αναπτυξιακή 

Εταιρεία Σερρών.  

Η κάλυψη του κόστους της παραπάνω παροχής υπηρεσίας ανά 

έτος θα καλυφθεί από τις  πιστώσεις του προϋπολογισμού της 

αντιδημαρχίας Κοινωνικής Μέριμνας.    

Προτείνουμε και να οριστεί  το τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας του 

Δήμου Σερρών σαν επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου και της 

υλοποίησης του αντικειμένου.  

Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ο κ.  Γκότσης,  ο κ.  Γάτσιος.  

Άλλος; Ο κ.  Αναστασιάδης.  Παρακαλώ κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κυρία Αντιδήμαρχος,  από τον προϋπολογισμό 816.000 που λέει  ότι  θα 

καλύψει το κόστος των εργαζομένων. Αυτό μας το εξηγείτε;  Και τα 

λειτουργικά 20%. Πρώτον,  είπατε ότι  μέσα στο ποσό των 816.000 και 

γιατί  το ξεχωρίζει;  Αυτό εδώ.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Να σας απαντήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  απαντήστε.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Είναι τα λειτουργικά έξοδα του 20% είν αι μέσα στα αρχικά, μέσα στις  

816.000.  Γιατί  το ξεχωρίζει;  Δεν γίνεται  αλλιώς.  Πρέπει  να υπάρξουν 

και λειτουργικά έξοδα. Γιατί  τα υπόλοιπα, εκτός του 20%, το 80% 

αφορούν καθαρά την μισθοδοσία του προσωπικού.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

…20%.. δεν μπορεί να ξεπεράσει αυτ ό; Και δεύτερον,  τι  συμμετοχή 

έχει  ο Δήμος σε αυτό το πρόγραμμα;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Συμμετοχή δεν έχει  ο Δήμος σε αυτό το πρόγραμμα, αλλά υπάρχουν 

κάποια προβλήματα, διότι  και στο κοινωνικό παντοπωλείο,  εγώ οφείλω 

να το καταθέσω αυτό και στην δομή παροχής συσ σιτίων καθώς και στο 

κοινωνικό φαρμακείο δεν προβλέπονται καθόλου χρήματα, είναι 

ελάχιστα,  εάν δεν κάνω λάθος,  θα σας εξηγήσει ο εκπρόσωπος εδώ της 

αναπτυξιακής εταιρείας,  …  
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 Δηλαδή, τα έσοδα καλύπτουν την μισθοδοσία συν 20% 

λειτουργικά. Δεν ξέρω εάν σας κάλυψα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή η μισθοδοσία μπορεί να έχει  μέσα…  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Την γενικότερη φιλοσοφία για το πρόγραμμα θα σας την αναλύσει …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ένα κενό υπάρχει εδώ να μας το εξηγήσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να δώσουμε τον  λόγο στον κ.  Γάτσιο για ερωτήσεις.  Κύριε Γάτσιο 

έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω κυρία Αντιδήμαρχε,  τα 10 χιλιάρικα, τα 20 και τα 

15 αντίστοιχα για κάθε έτος από εδώ και πέρα γιατί  δεν καλύπτονται 

μέσα από το πρόγραμμα στα λειτουργικά έξοδα; Μέσα στο 20% δηλαδή  

που προβλέπεται να καλυφθούν και αυτά,  να μην τα επιβαρυνθεί ο 

προϋπολογισμός του Δήμου και μάλιστα της κοινωνικής πολιτικής που 

είναι πολύ επείγον τώρα να δουλέψουμε επάνω στην κοινωνική 

πολιτική.  Δηλαδή αυτά να καλυφθούν μέσα από το π ρόγραμμα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δεν ξέρω εάν υπάρχει η δυνατότητα να γίνει  αυτό.  Είναι η πρώτη που 

το εύχομαι για να γίνει  αλλά αυτή την στιγμή επειδή πάμε βήμα -βήμα, 

κύριε συνάδελφε,  αυτή την στιγμή μόλις μου έφεραν από την 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. τι  μπορεί να συμπεριλάβει α υτό το 20% και τι  όχι .  Ακόμη 

δεν είναι ξεκαθαρισμένο.  
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Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δυο χρόνια διαρκεί,  απλώς είναι χωρισμένο κάποιους μήνες το ΄12,  ΄13 

και ΄14.  Πέντε άτομα θα απασχοληθούν στο κοινωνικό παντοπωλείο.  

Επτά στην δομή  παροχής συσσιτίων.  Στο κοινωνικό φαρμακείο τρεις .  

Στους δημοτικούς λαχανόκηπους τρεις .  Στην Τράπεζα Χρόνου τέσσερις 

και στο Γραφείο Διαμεσολάβησης δυο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Αναστασιάδης.  Κύριε Αναστασιάδη έχετε τον 

λόγο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ομολογώ ότι  θα είναι αρκετά δύσκολο αλλά ήδη αρχίσαμε και 

κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Πέρα από αυτό σαν Κοινωνική 

Μέριμνα και πέρυσι τέτοιο καιρό πάλι είχαμε το ίδιο πρόβλημα, δεν 

μπορούσε να γίνει  εκταμίευση. Ήδη το κάνουμε.  Απλώς θα γίνει  πιο 

οργανωμένα. Και σε κάθε πρόγραμμα από αυτά, σε κάθε δομή θα 

υπάρχει και ένας κοινωνικός λειτουργός σε συνεργασία με την 

αναπτυξιακή εταιρεία θα αναζητιούνται πόροι που να καλύψουμε το 

ελάχιστο,  υπάρχει και ελάχιστο,  15 0 οικογένειες κάθε μήνα στο 

κοινωνικό παντοπωλείο εκατό ωφελούμενοι ημερησίως στο συσσίτιο,  

εκατό ωφελούμενοι στο κοινωνικό φαρμακείο,  στην Τράπεζα Χρόνου 

και στο Γραφείο Διαμεσολάβησης διακόσιοι ωφελούμενοι.   

 Το πρόβλημα υπάρχει στο κοινωνικό παντοπωλείο ,  στα συσσίτια 

και στο κοινωνικό φαρμακείο.   
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Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Στην διαμεσολάβηση θα υπάρχει;  Σε αυτό θα υπάρχει το πρόβλημα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Είναι σημαντικό για το έργο της Διαμεσολάβησης…  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι τοποθετήσεις επί  του θέματος.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Μια μικρή . .  γ ια τους ωφελούμενους θέλω να μου πείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. Παρακαλώ κυρία …  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Τον αριθμό για τους ωφελούμενους που είπατε τώρα δεν άκουσα.  

Κα  ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ναι,  εκατό πενήντα οικογένειες κάθε μήνα από το κοινωνικό 

παντοπωλείο.  Σαράντα ευρώ κατ΄ ελάχιστο το ποσό για τα προϊόντα.  

Εκατό ωφελούμενοι ημερησίως από την δομή παροχής συσσιτίων.  

Εκατό ωφελούμενοι κάθε μήνα από το κοινωνικό φαρμακείο.  Από τους 

δημοτικούς λαχανόκηπους εκατό και από το Γραφείο Διαμεσολάβησης 

διακόσιοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις επί  του θέματος.  Τελειώσατε οι  ερωτήσεις 

κύριε…  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μα όταν ανοίγω λίστα ερωτήσεων ο γραμματέ ας τους καταγράφει.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Δεν υπήρξε λίστα ερωτήσεων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ, έχω τον γραμματέα. Παρακαλώ γραμματέα.  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Στην λίστα των ερωτήσεων γράψαμε τρία άτομα που ενδιαφέρθηκαν να 

κάνουν ερωτήσεις  και έληξε η λίστα.  Δ εν μου είπατε μετά ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κανένας άλλος …  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε ακούστε κάτι  τώρα, μην το …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταστρατηγείτε τον Κανονισμό, πάντως κάντε την ερώτηση.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Όχι,  το κάνετε αυτό κατ επανάληψη εσείς.  Ο καθένας ζητάει τ ον λόγο 

και κάνει  ερώτηση …στην μέχρι τώρα διάρκεια της συνεδρίασης ο 

καθένας που ήθελε να κάνει  ερώτηση σήκωνε το χέρι του …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε την ερώτησή σας,  περισσότερο χρόνο…  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Ο καθένας σήκωνε το χέρι του και έκανε την ερώτηση.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ  ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κάντε την ερώτηση να τελειώνουμε.   
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Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

. .προβλέπεται στο πρόγραμμα το συγκεκριμένο τι  ειδικότητες θα είναι;  

Έχουμε συγκεκριμένες ειδικότητες ανθρώπων που θα προσληφθούν;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ναι,  κάποιες ε ίναι.  Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι κάποιες;  Όλες είναι.   

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Μισό λεπτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλες είναι συγκεκριμένες.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όλες είναι συγκεκριμένες.  Θέλετε να σας πω τις  ειδικότητες;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλες είναι,  μια απάντηση ολοκληρωτική. Τοποθετήσεις επί  του 

θέματος κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Λίστα τοποθετήσεων. 

Παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε με συγχωρείτε οι  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως να πει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ελάτε.  Εφόσον το ζητάτε.  Πολύ σύντομος σας παρακαλώ ν α 

είστε και περιεκτικός.   

Κος   :  
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Θέλουμε να εξηγήσουμε κάποια πράγματα  για να μην υπάρξει 

παρεξήγηση με τις  προσλήψεις.  Το πρόγραμμα εξ αρχής από την ίδια 

την πρόσκληση προσδιόριζε τον αριθμό των ατόμων τα οποία θα 

απασχοληθούν στις  κοινωνικές δομές.  Ο α ριθμός των ατόμων είναι 24 

άτομα και προσδιόριζε και τις  ειδικότητες που θα είναι σε κάθε δομή.  

 Κατά την διάρκεια που κατατέθηκε η πρόταση περιγράφηκαν 

κάποια . .με τα οποία θα γίνει  η αξιολόγηση των ανθρώπων που θα 

προσληφθούν.  Επομένως είναι . .τα οποία γνωστά εξ αρχής και θα είναι 

στην δημοσιότητα και θα τα ξέρει  ο κάθε ενδιαφερόμενος που θα 

καταθέσει την αίτησή του για να συμμετάσχει σαν υποψήφιος 

εργαζόμενους σε κάθε τομέα.   

Άρα μπορώ να σας πω τα κριτήρια που έχουμε περιγράψει για 

την επιλογή των ατόμων. Θα είναι το κριτήριο της ανεργίας,  θα είναι 

το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης,  θα είναι το κριτήριο της 

οικονομικής . .οικογενειακού εισοδήματος.  Εάν θα είναι κάποιος 

άνθρωπος που θα είναι σε μια ευπαθή ομάδα θα πριμοδοτηθεί με ένα 

ποσοστό.  

Αυτά είναι γενικά τα κριτήρια και υπάρχει μια σκέψη, αυτές οι  

δομές. .  ανθρώπους οι  οποίοι  να έχουν μια εξωστρέφεια…σαν 

προσωπικότητες να είναι λίγο εξωστρεφή άτομα για να βοηθήσουν και 

την . .του παντοπωλείου.   Πρέπει να είναι άνθρωποι που να μπορούν να 

κάνουν  συνεννόηση με τους ανθρώπους της φαρμακοβιομηχανίας,  να 

κάνουν συνεννοήσεις με τους εμπόρους,  δηλαδή κάπου…συνέντευξης 

ενός τεστ για να μπουν άνθρωποι με στοιχεία λίγο . .Να έχουν λίγο σαν 

προσωπικότητες μια εξωστρέφεια σαν άνθρωποι γιατί  δυστυχώς δεν 

μπορεί να λειτουργήσει ένα πρόγραμμα χωρίς εξωστρέφεια.   

Κος   :  
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Κύριε . .  μια μικρή παρένθεση, ότι  τις  προσκλήσεις θα τις  κάνει  ο 

δικαιούχος . .το σχέδιο εξ αρχής προέβλεπε το σχήμα ως εξής:  Ο Δήμος 

από μόνος του δεν μπορούσε να καταθέσει πρόταση. Έπρεπε να βρε ι  

έναν φορέα, ο οποίος θα ήταν μια . .οργάνωση για να μπορέσει να 

καταθέσει την πρόταση. Τις προϋποθέσεις αυτές πληρούσε πάρα πολύ 

καλά ο Σύλλογος . .για την Ψυχική Υγεία,  για τον λόγο ότι  είχε την 

διαχειριστική επάρκεια για την …  

 Έπρεπε αναγκαστικά να υπάρ χει η σύμπραξη και του Δήμου. 

Έτσι . .ο ένας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τον άλλο. Δηλαδή ο . .δεν 

μπορεί να υπάρξει χωρίς τον Δήμο Σερρών και ο Δήμος Σερρών δεν 

μπορεί να υπάρξει χωρίς την . .Δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει  το 

πρόγραμμα.  

 Ο κύριος δικαιούχος του προγράμματος, . . .και αυτό γίνεται για 

λόγους καθαρά διαχειριστικούς,  γιατί  αυτές οι  οργανώσεις . .να 

τρέξουν τα προγράμματα τα ευρωπαϊκά. Δηλαδή εάν περνούσα εγώ την 

ίδια διαδικασία μέσα από τους δήμους,  καταλαβαίνετε ότι  μέχρι να 

τελειώσει το ΕΣΠΑ…ούτε τ ις  προσλήψεις εδώ πέρα. Αυτό είναι 

ακριβώς ο λόγος που τρέχουν τα προγράμματα όλα με κεντρική 

κατεύθυνση από τις  Μ.Κ.Ο..   

 Στην ουσία αυτή την στιγμή θα τρέξουν γύρω στα 15 

προγράμματα σε όλη την . .  του Δήμου Σερρών …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιες ερωτήσεις συνάδελφοι  προς τον κ.  …Όχι.  Πάμε τοποθετήσεις.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  
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Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Αναφερθήκατε προηγουμένως στην διαδικασία προσλήψεων. 

Προηγουμένως η κυρία Αντιδήμαρχος επιβεβαίωσε ότι  θα γίνει  με την 

διαδικασία,  με διαδικασίες αντ ικειμενικών κριτηρίων, ΑΣΕΠ και τα 

λοιπά. Εδώ βάλατε εσείς  μια παράμετρο τώρα για θέμα συνεντεύξεων. 

Δεν θέλω να σκέφτομαι ότι  υπάρχει  τέτοια περίπτωση εδώ πέρα και 

μάλιστα αυτό που . .  ακόμα περισσότερο είναι αυτό που είπε ο κ.  

Δήμαρχος,  ότι  οι  προσλήψεις θα γίνουν από έναν ιδιωτικό φορέα.  

Κος   :  

Αυτό το λέει  η εγκύκλιος.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Σωστό, εντάξει  το λέει  η εγκύκλιος αλλά εμείς  εδώ πέρα ψηφίζουμε. .  

με τα χρήματα του Δήμου θα κάνουν αυτοί τις  προσλήψεις.  Σωστά 

αυτή είναι η νομιμότητα, έτσι πρέπει ν α γίνει .  Υπάρχει το εξής όμως, 

είμαστε εμείς  εδώ πέρα που ψηφίζουμε σήμερα σίγουροι ότι  θα γίνουν 

προσλήψεις με αντικειμενικά κριτήρια ή θα έχουμε από το παράθυρο 

προσλήψεις;  Αυτό θέλω να μας ξεκαθαρίσετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Κατιρτζόγλου η εγκύκλιος βάζει  κά ποια κριτήρια και λέει  ποιος 

θα κάνει ,  ο δικαιούχους φορέας θα κάνει  τις  προσλήψεις.  Αυτά λέει .  

Θα γίνει  ότι  λέει  η εγκύκλιος.  Δεν μπορούμε να ξεπεράσουμε την 

εγκύκλιο.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Επί του θέματος αυτού η εγκύλιος τι  λέει;  Θα γίνει  με διαδικασία 

ΑΣΕΠ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι ΑΣΕΠ, βάζει  κάποια κριτήρια.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012  

70 

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Ωραία.  Υπάρχουν συνεντεύξεις;  Αυτό ρωτάμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν ξέρω για την συνέντευξη. Βάζει  κάποια κριτήρια.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε κύριε …  

Κος   :  

Σας  είπα ποια είναι τα κριτήρια,  της ανεργίας,  του οικογενειακού 

εισοδήματος,  της οικογενειακής κατάστασης . .του πληθυσμού. Είναι 

μια σκέψη την οποία κάνουμε,  επειδή σε αυτές τις  δομές χρειάζονται 

άνθρωποι με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά,  δεν μπορεί,  ας πούμε,  αυ τές οι  

δομές να λειτουργήσουν με υπαλληλικό χαρακτηριστικό,  γιατί  εάν δεν 

τρέξουν κάποιοι  άνθρωποι να φέρουν τα προϊόντα,  είναι λογικό ότι  δεν 

θα μπορέσει να λειτουργήσει το κοινωνικό παντοπωλείο.   

 Η σκέψη μου είναι η εξής:  λέω ας,  ας πούμε,  ήταν δυνατόν να 

περάσουμε κριτήρια,  όχι  … συνέντευξης. .  ένα κριτήριο με ένα τεστ για 

να προσδιορίσουμε ανθρώπους που μήπως έχουν χαρακτηριστικά 

εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας.   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Αυτό πρέπει να γίνει  τώρα;  

Κος   :  

Αυτό θα προσδιοριστεί  όταν θα βγ ει  η πρόσκληση και θα 

προσδιοριστούν τα κριτήρια και θα ξέρει  ο κάθε …  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Με ποιανού ευθύνη θα γίνει  αυτό;  
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Κος   :  

Με εκπροσώπους θα γίνει  η προκήρυξη αλλά θα . .  στην δημοσιότητα, 

θα περιγράφει το πώς θα βαθμολογηθεί το κάθε κριτήριο,  οπότε  ο 

καθένας από τους ανθρώπους που θα συμμετέχει  θα ξέρει  εξαρχής ποια 

θα είναι η βαθμολογία που θα πάρει με βάση τα προσόντα τα οποία 

έχει .   Ή με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια τα οποία έχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνουμε σε κύκλο τοποθετήσεων. Κυρίες και κύριοι  συ νάδελφοι 

ποιος θέλει  να τοποθετηθεί;  Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Γκότσης,  ο κ.  

Αναστασιάδης,  η κυρία Σαραντίδου,  ο κ.  Κοτρώνης και ο κ.  

Κατιρτζόγλου.  

 Ξεκινάμε ο κ.  Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι άκουσα 

το πρόγραμμα που αναφέρθηκε και εισηγήθηκε η κυρία Αντιδήμαρχος,  

βέβαια δεν λέτε στο σώμα να καταλάβει ότι  ο ΣΟΨΥ είναι ο 

δικαιούχος,  απλώς ο Δήμος βοηθάει γιατί  δεν μπορεί να το κάνει  μόνος 

του.  Αυτό έπρεπε να γίνει  κατανοητό από το Δημοτικό Συμβούλιο.  Δεν 

έγινε.  Απλώς έκανε μια ανάγνωση του κειμένου, αυτό που έχουμε στα 

χέρια.  Δεν λέει  τίποτα.  Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και λίγο . .με 

δυο κουβέντες.  Το να διαβάζουμε …  

 Πολύ ωραία . .εγώ λέω ότι  πρέπει να είναι ξεκάθαρα με ΑΣΕΠ και 

βέβαια φαντάζομαι θα το λέει  η εγκύκλιος,  γιατί  οι  άλλες μορφές είναι 

πάρα πολύ ύποπτες να γίνουν . .  ψηφίζουμε το πρόγραμμα, διότι  δεν 

είναι δυνατόν να μην ψηφίσουμε ένα πρόγραμμα . .την σημερινή εποχή 

με αυτή την κρίση, όμως θεωρώ ότι  και θα συμφωνήσω με τον κ.  

Γάτσιο ότι  τα ποσά είναι …ότι θα μπορούσε και θα πρέπει . .μέσα στο 
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πρόγραμμα. Να μην επιβαρυνθεί δηλαδή ο Δήμος τα 10,  15,  20 

χιλιάδες των αντίστοιχων ετών. Να είναι μέσα στο πρόγραμμα. Δεν 

υπάρχει δυνατότητα πλέον όταν είναι ένα πρόγραμμα 816.000 ευρώ τα 

υπόλοιπα τα περίπου 35.000 τα χρήματα να τα χρεωθεί ο Δήμος.  Είναι 

δυσβάσταχτο,  είναι δύσκολο. Νομίζω ότι  θα υπάρχει τρόπος να μπουν 

μέσα από πρόγραμμα.  

 Εκείνο βέβαια το οποίο είναι το πάρα πολύ δύσκολο, είναι το 

γεγονός ότι  ναι μεν προσλαμβάνουμε,  κάνουμε αυτή την εισήγηση, από  

εκεί  και πέρα αυτοί οι  χώροι,  παντοπωλείο,  φαρμακείο,  συσσίτιο,  πώς 

. .το να πάρουμε προσωπικό και να μην έχουμε μέσα ρύζι ,  ζάχαρη, 

αλεύρι,  τι  να το κάνουμε; Έχει προνοηθεί κάτι  τέτοιο;  Που θα βρεθεί  

και μέχρι πόσοι οι  χορηγοί;   

 Εγώ πιστεύω οι χορηγοί των  Σερρών και προς τιμήν τους,  έχουν 

κάνει  μια τέτοια . .και άλλες υπηρεσίες…αλλά δεν μπορούν να 

ανταποκριθούν σε τόσο μεγάλη ανάγκη και ζήτηση. Είναι πάρα πολύ 

δύσκολο.  

 Ήθελα λοιπόν να δούμε και το επισημαίνει  αυτό,  να δούμε πως 

μπορεί να υλοποιηθούν αυτές  οι δομές για να γεμίσουν προϊόντα.  Να 

υπάρχουν προϊόντα.   

Το δεύτερο, να γίνει  οπωσδήποτε διερεύνηση το ποσό αυτό των 

35.000 ευρώ, εάν είναι δυνατόν να αποφευχθεί να  το δώσει ο Δήμος,  

να μπει μέσα στο πρόγραμμα. Μέσα στην δομή. Έχω δει  άλλες 

προτάσεις σε  άλλες προγράμματα πολλές φορές που λένε ότι  αυτά τα 

λειτουργικά έξοδα θα είναι μέσα από το πρόγραμμα.  

Το πρόγραμμα το ψηφίζουμε με τις  παρατηρήσεις που έκανα και 

την διερεύνηση.  Να μην τα δεχόμαστε όλα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Κοτρώνης.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε η επίδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης είναι εμείς  

θεωρούμε μια πράξη πολιτική,  δεν είναι μια πράξη γραφειοκρατική 

ούτε μια υποχρεωτική πράξη. Οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, 

αφού μας οδήγησαν, οδήγησαν τους Έλληνες πολίτες στην φτώχεια,  

τώρα μας καθορίζουν και το θεσμικό πλαίσιο με το οποίο θα 

διαχειριστούν . .  

 Η «Διάβαση Πεζών» σε ανύποπτο χρόνο κατέθεσε προτάσεις,  

όπως προς το Ταμείο Αλληλεγγύης παλαιότερα και πρόσφατα άλλες 

δυο προτάσεις για την Τράπεζα Χρόνου και τους Δημοτικούς 

Λαχανόκηπους.  Απευθυνθήκαμε δημόσια και θεσμικά και ζητήσαμε 

την βοήθεια και την στήριξη του Δήμου. Δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκε 

ο Δήμος και μάλιστα υπήρξαν και ειρωνικά σχόλια ότι  οι  λαχανόκηποι 

υπάρχουν πολλοί στον Δήμο μας,  δεν έχουμε ανάγκη, εάν προκύψει 

στο μέλλον θα δούμε.   

 Μήνες βέβαια αργότερα και μετά την επίσημη πρόσκληση με τον 

αριθμό 40/2012 του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,  

ανακάλυψε ξαφνικά η δημοτική αρχή ότι  υπάρχει  πρόβλημα 

δημιουργίας κοινωνικών δομών.  

 Βεβαίως και δεν αναφέρθηκε καθόλου στις  προτάσεις της 

Διάβασης Πεζών, δεν περιμέναμε,  βεβαίως και καμία τέτοια αναφορά, 

όμως έστω και αυτή την στιγμή θεωρούμε θετική την μετατόπιση της 

δημοτικής αρχής προς αυτή την κατεύθυνση και είμαστε στην διάθεση 

και της κυρίας Αντιδημάρχου και του προγράμμα τος εθελοντικά,  εάν 

μας χρειαστεί ,  να βοηθήσουμε.   

 Παράλληλα, . .και την πορεία υλοποίησης του προγράμματος.   
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Τέλος θέλουμε να κάνουμε μια . .στην δημοτική αρχή στο μέλλον,  

όταν παρουσιάζονται τέτοιες ανάγκες,  ακόμη και όταν δεν υπάρχει το 

κατάλληλο θεσμικό  πλαίσιο,  ας ανταποκρίνεται θετικά,  μην περιμένει  

τις  οδηγίες …Και αυτό έχει  μια ιδιαίτερη αξία και το υποσημειώνουμε,  

γιατί  τελευταία βλέπουμε την δημοτική αρχή να υποχωρεί από κάποιες 

δήθεν διακηρύξεις  και εννοώ βεβαίως για το Κίνημα της Πατάτας,  που 

όταν έπαιζε επικοινωνιακά τρέξαμε από την πρώτη στιγμή να το 

στηρίξουμε και όταν υπήρξαν οι  πρώτες αντιδράσεις δεν βλέπουμε 

λόγο να το συνεχίσουμε.  

Αυτό το κίνημα δημιούργησε τις  υποδομές,  ούτως ώστε να 

πέσουν οι  τιμές και αυτό ήταν προς όφελος και του παραγω γού και των 

καταναλωτών. Πολύ εύκολα κάνετε πίσω. Κάποιοι  που είναι υπέρ και 

. .  στην ελεύθερη οικονομία,  γίνονται κομουνιστικότεροι των 

κομουνιστών. Δεν έχει  λέει  δικαίωμα ο Νομός να βγαίνει  να πουλάει 

αυτοί που είναι υπέρ της ελεύθερης αγοράς.  Από άλλο Νο μό, όχι  από 

άλλη χώρα. Πολύ εύκολα για ψηφοθηρικούς λόγους,  κύριε Δήμαρχε 

είπατε ότι  δεν θα κάνω εγώ τον έμπορο και κάναμε πίσω. Δεν σας είπε 

κανείς  να κάνετε τον έμπορο.  

Εμείς λοιπόν θεωρούμε ότι  υπάρχουν δυο δρόμοι.  Αυτός που 

ακολουθεί τις  εξελίξεις  και  αυτός της . .Εμείς έχουμε εδώ και καιρό 

επιλέξει  τον δεύτερο δρόμο.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εγώ για τον χρόνο σας.  Η κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Αυτό που γίνεται σήμερα με αυτό το κίνημα εθελοντισμού, 

φιλανθρωπίας μετατροπή ανθρώπων σε επαίτες,  δε ν είναι καινούργιο.  
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Είναι οργανωμένο σχέδιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια.  Θα μου 

επιτρέψετε πριν πω για το τι  στόχους έχει  η Ε.Ε. μέσα από αυτά τα 

προγράμματα, να σχολιάσω λίγο αυτά που είπε και ο κ.  Κοτρώνης από 

την Διάβαση Πεζών.  

 Ξεκίνησε τον λόγο του πολ ιτικά πάντα, χωρίς να θίγουμε 

προσωπικά για να μην έχουμε …ξεκίνησε τον λόγο του λέγοντας ότι  

πραγματικά η Ε.Ε. θα μας βάλει τα καλούπια για το πώς θα 

αντιμετωπίσουμε την φτώχεια που αυτή η ίδια προκάλεσε.   

 Αυτό το πρόγραμμα για τους Λαχανόκηπους και τα κ οινωνικά 

παντοπωλεία ήταν μέσα στα σχέδια του Καλλικράτη πολύ πριν 

ψηφιστεί  ο Καλλικράτης.  Άρα λοιπόν και η Διάβαση Πεζών λειτουργεί  

στα στενά πλαίσια που καθορίζει  η Ε.Ε. για την φτώχεια,  γιατί  

ξέρουμε πάρα πολύ καλά, ξέραμε ότι  κάποια στιγμή η φτώχεια θα  γίνει  

μεγάλη, θα αποκλειστούν άνθρωποι από χρόνια υγεία που πρέπει να 

προσφέρεται δωρεάν από το κράτος,  τα ξέραμε όλα αυτά και είχε 

ετοιμάσει αυτά της τα προγράμματα από τότε η Ε.Ε.,  με στόχο τι ;  

Μέσα από τις  ΜΚΟ να προωθούν χρήματα, να ενισχυθεί η 

επιχειρηματικότητα κύρια στις  κοινωνικές δομές που θα έπρεπε να 

είναι ευθύνη του κράτους και πιο εύκολο θα ήταν και πιο άμεσο αυτό 

να γίνει  μέσω της τοπικής διοίκησης.   

 Έρχεται λοιπόν τώρα εδώ όλα αυτά να τα εφαρμόσει.  Και επειδή 

κάποιοι  αναρωτήθηκαν πώς θα γίν ει  το παντοπωλείο; Πώς θα γίνονται 

τα συσσίτια;  Αναφέρεται πάρα πολύ καλά στις  συνεισφορές πολιτών. 

Συνεισφορές πολιτών, συνεισφορές πολιτών. Όλα θα τα πληρώσουν οι  

πολίτες που κάποια στιγμή δεν ξέρω ποιοι  θα είναι αυτοί οι  πολίτες 

που θα έχουν  την δυνατότητα να γεμίζουν το παντοπωλείο,  γιατί  όλο 

και περισσότεροι άνθρωποι θα έχουν ανάγκη από το κοινωνικό 
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παντοπωλείο.  Άρα δεν ξέρω ποιοι  θα είναι αυτοί που θα το γεμίζουν οι  

πολίτες.   

 Αναφέρεται στα σχολεία.  Στα σχολεία ξέρετε ότι  τα παιδιά πάνε 

υποσιτισμένα. Θα απαιτήσουμε να φέρουν και φαγητό για να γεμίσει  

το παντοπωλείο;  

Δημιουργούνται πάρα πολλά και θα σημειώσω και κάτι  που 

ανέφερε ο κύριος από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.,  η οποία εμπλέκεται σε όλα τα 

προγράμματα αυτά μέσα, γιατί  δεν έχουμε και αυτό ερωτηματικό από 

εκεί ,  κάτι  που είπε,  να έχουν την ικανότητα επιχειρηματικότητας.   

Εσείς δηλαδή, συμφωνούμε από την καρδιά σας και από την ψυχή 

σας θέλετε να προσφέρετε για θέματα αλληλεγγύης γι΄ αυτά,  όμως 

πρέπει να δίνουμε πίσω από αυτά τα προγράμματα τι  κρύβεται;  Είναι 

σημαντικά. Το πρώτο και κύριο είναι ότι  περνάς στην συνείδηση των 

ανθρώπων ότι  πλέον το να έχουμε κοινωνικές δομές,  το να έχουν 

πρόνοια,  το να έχουν υγεία δεν είναι ευθύνη του κράτους αλλά των 

καλών συνανθρώπων μας που θα μας λυπηθούν και θα φέρουν έναν 

γιατρό ή θα μας πάρουν ένα κουτί  γάλα από το κοινωνικό παντοπωλείο 

και θα μας ταΐσουν.   

Δηλαδή περνάς στην συνείδηση των ανθρώπων ότι  κάποιος που 

έχει  χάσει την δουλειά του είναι επαίτης.  Πράγματα που δεν θα 

έπρεπε.   

Εδώ λοιπόν και θέλω να το πω γιατί  πραγματ ικά βλέπω 

χαμογελαστοί ότι  βγαίνετε και δίνετε συνεντεύξεις ,  τι  καλά έχουμε 

φτώχεια αλλά εμείς  είμαστε οι  καλοί άνθρωποι και θα . .Μην περνάμε 

αυτά τα πράγματα στον κόσμο, δεν είναι ότι  καλύτερο, πρέπει να 

αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε να μην υπάρχει φτώ χεια.  Εκείνο 

πρέπει να είναι το κύριο μέλημα μας και όχι  μέσα από την φτώχεια 
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κάποιες Μ.Κ.Ο.,  κάποιες επιχειρήσεις να επωφεληθούν και τα 816 

χιλιάρικα που έρχονται από την Ε.Ε..  Ο στόχος της Ε.Ε. αυτός είναι 

δηλαδή, αρκεί να τον στηρίξουμε εμείς .   

Εμείς λοιπόν κρύβοντας όλους αυτούς ή βλέποντας τους 

κινδύνους που κρύβονται πίσω από όλα αυτά και κύρια το ότι  

προσπαθούμε να κάνουμε την συνείδηση των ανθρώπων ακόμα 

χειρότερα, αντί  να έχουμε συνείδηση ότι  πρέπει να . .για να 

καλυτερεύσουν την ζωή τους,  να τους κ άνουμε να πιστεύουν ότι  

μπορεί να είναι επαίτες,  γι΄ αυτό λοιπόν δεν ψηφίζουμε συμβολικά 

τέτοια προγράμματα που κρύβονται τέτοια ερωτηματικά μεγάλα από 

πίσω.  

Τα χρήματα δεν είναι πολλά. Ας σκεφτείτε 816.000 ευρώ για να 

καταπολεμήσετε την φτώχεια ποια; Όσο  πάει και γίνεται ακόμη 

περισσότερο. Και θα γινόμαστε ακόμη περισσότεροι.  Και 816.000 

είναι γιατί;  Για να γίνει  ένα αλισβερίσι με κάποιες επιχειρήσεις,  με 

κάποιες Μ.Κ.Ο. που δεν θα λύσουν το πρόβλημα;  

Άρα λοιπόν,  να βρούμε την αιτία το προβλήματος για να 

μπορέσουμε να το καταπολεμήσουμε.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.  Τηρείστε τον χρόνο σας παρακαλώ.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  πρώτον 

με φοβίζει  η διαδικασία πρόσληψης των υπαλλήλων, αυτών των 

ανθρώπων που θα δουλέψουν όταν ακούσαμε από τον εκπρόσωπο της 

ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. ότι  . .η συνέντευξη, δηλαδή κατά πόσο είναι εξωστρεφής 
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αυτός ο άνθρωπος που θα είναι μετά υπάλληλος για να μπορεί να 

προσελκύσει ή να φέρει προϊόντα ανάλογα σε ποιον τομέα θα είναι.   

 Λοιπόν,  οι  συνεντεύξεις  αυτές έχουμε εμπειρία,  το λέω 

καλόπιστα, από άλλους φορείς και τα λοιπά, ότι  δεν λειτουργούν 

σωστά και βάζουν την βαθμολογία,  ενώ έχεις  τα προσόντα, τα πτυχία . .  

σου δίνουν ένα 20 στην συνέντευξη και τους . .  όλους.  Πρώτον αυτό.   

 Δεύτερον,  θα ήθελα να επισημάνω το εξής:  κύριε Πρόεδρε τελικά 

εδώ τι  γίνεται;  Μας δίνουν μια ελιά και μας έχουν πάρει τενεκέδες 

λάδια.  Δηλαδή με 816.00 έρχονται και λένε να αντιμετωπίσουμε την 

φτώχεια,  τι  φτώχεια που είναι δισεκατομμύρια ευρώ κοστολογείται η 

φτώχεια.  Και έρχεται τώρα να μας πει  με 816.000 ενώ μας έχουν κόψει 

από τους Δήμους ΣΑΤΑ, έχουν κόψει τους κεντρικούς αυτοτελείς  

πόρους και τι  λέει;  Άδεια τα παντοπωλεία,  άδεια τα φαρμακεία και 

εμείς  σαν δημοτική αρχή, εννοώ όλοι,  θα πούμε ότι  παιδιά είναι άδεια,  

πρέπει ο Δήμος κάτι  να δώσει.  Θα αρχίσει  να δίνει  ο Δήμος,  να 

αγοράζει  προϊόντα από αυτά τα οποία δεν έχει .  Από λεφτά τα οποία 

χάνει  από την πολιτεία,  από την κυβέρνηση.  

 Θέλω να πω δηλαδή ότι  γίνεται ένας φαύλος κύκλος όσον αφορά 

και μας σπρώχνει περισσότερο στην φτώχεια.  Κοινωνικό παντοπωλείο 

η Εκκλησία.  Δηλαδή, έχουνε εξαντληθεί πλέον και οι  επιχειρήσεις,  

. .δεν πάνε καλά. Να πάμε στον συνάδελφο εδώ τον Βασίλη να του 

πούμε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Σε κάποια φάση θα πει  ότι  δεν μπορώ να σου δώσ ω άλλο. 

. .καταψηφίσουμε αλλά θέλω να πω ότι  πρέπει να το δούμε και σε άλλες 
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διαστάσεις αυτό το πράγμα και να αντιδράσουμε,  γιατί  αυτά έχουν 

γίνει  ασπιρίνη όταν έχουμε μια βαριά ασθένεια.   

 Και κλείνω. Για τους Λαχανόκηπους,  κύριε Δήμαρχε,  στην 

Αθήνα σήμερα  είδα ειδήσεις λειτουργούν λαχανόκηποι.  Θα 

μπορούσαμε και εμείς  και πιο μπροστά να πάρουμε απόφαση και να 

δώσουμε σε πολίτες των δήμων Σερρών και δεν μιλάω για τους δήμους 

που έχουν συσταθεί τώρα αλλά αυτοί που είναι στις  . .και δεν έχουν 

κάποιο χωραφάκι θα  τους δώσουμε μια λωρίδα για να μπορούν να 

καλλιεργήσουν τα προϊόντα αυτά για να έχουν τα απαραίτητα. Θα 

μπορούσε να γίνει ,  δηλαδή και πιο μπροστά από εμάς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη δυο λεπτά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με δυο λόγια έχουν καταντήσει την χώρ α μας χώρα ζητιάνων. Αυτό 

κατάλαβα εγώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ κανένας δεν μιλάει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ περάστε έξω όποιοι  θέλετε να μιλάτε και να 

σιγοψιθυρίζετε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μ ικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έχετε τον λόγο…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα μιλάει ο άνθρωπος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο και μιλάτε.  Δυο λεπτά. Μην ξανά διακόψει κανείς  σας 

παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .την Ελλάδα ζητιάνους,  αυτό κάνατε,  που ήταν μια χώρα 7 εκατ. ,  8 

εκατ.  Έλληνες και έχει  1 εκατ.  υπαλλήλους που δεν προσφέρουν τίποτα 

στην χώρα..  χιλιάδες υπάλληλοι,  πως θα μπορέσει . .φτωχοί,  όχι  

φτωχοί,  ζητιάνοι γίναμε.   

 Ένα πράγμα να ξέρεις  κύριε Πρόεδρε,  ότι  ακόμη και με την 

…Αυτή η κατάσταση δεν λύνεται με αυτά τα π ροβλήματα που κάνετε 

εδώ. Να φέρετε από την Ε.Ε. χρήματα για να κάνετε τι ;  Κοινωνικά 

καταστήματα; Ζητιάνοι είναι οι  Έλληνες;  Και . .Εργασία.  Να μάθουν 

να δουλεύουν…Διαφορετικά αυτή η χώρα θα διαλυθεί.  Να το ξέρετε.  

Τίποτα άλλο.  

 Δεν ψηφίζω αυτά τα πράγματα . Αυτές είναι ανοησίες εδώ μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να αποφεύγετε τους χαρακτηρισμούς σας παρακαλώ πολύ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Για μένα είναι ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποφεύγετε τους χαρακτηρισμούς.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μόνο με δουλειά θα προκόψουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Κατιρτζόγλου έχετε τον λόγο για δυο λεπτά.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Το θέμα της κοινωνικής αλληλεγγύης έχει  ανακύψει τα τελευταία 

ενάμιση, δυο χρόνια με έντονο ρυθμό και το βιώνουμε όλοι στην 

καθημερινή μας ζωή και εδώ ως Δήμος έχουμε έναν αυξημένο όρο.  

 Ήθελα να κάνω  δυο, τρεις  παρατηρήσεις.   

 Πρώτον. Το προνόμιο της κοινωνικής ευαισθησίας δεν ανήκει σε 

κανέναν εδώ μέσα και σε καμία συγκεκριμένη παράταξη. Άκουσα τον 

κ.  Κοτρώνη να λέει  ότι  έκανε συγκεκριμένες προτάσεις η δική του 

παράταξη, οι  οποίες δεν εισακούστηκαν ν ωρίτερα. Μπορεί ως ένα 

βαθμό να έχει  δίκαιο αλλά δεν έχει  το προνόμιο μόνο αυτός της 

υποβολής των προτάσεων. Και η δική μας η παράταξη είχε κάνει  

συγκεκριμένη . .ο κ.  Δήμαρχος είχε ζητήσει από την κυρία 

Αντιδήμαρχο να την διερευνήσει αλλά μέχρι τώρα εγώ δεν  έχω δει  

καμία διερεύνηση και να ξέρετε είναι ένας τομέας …έχουν 

πρωτοπορήσει και είναι σημαντική εκείνη η πρωτοβουλία που 

ανέλαβαν, γιατί  επιτυγχάνει  ταυτόχρονα και την αναδιανομή του 

πλούτου.  

 Δηλαδή . .  τα χρήματα από τις  επιχειρήσεις που έχουν υψηλούς 

τζίρους και τα χρησιμοποιούμε για κοινωνική αλληλεγγύη.  

 Τώρα, σήμερα προέκυψαν δυο με τρία θέματα. Καταρχήν …γιατί  

να πει  κανένας όχι  σε ένα πρόγραμμα οκτακοσίων τόσων χιλιάδων 

ευρώ προκειμένου να ανακουφιστούν οι  ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.  

Αλλά . .δυο,  τρια συγκεκριμένα και σημαντικά ζητήματα, τα οποία 

βάζουν σοβαρούς αστερίσκους.   

Στην συνέντευξη ο κ.  Δήμαρχος πριν από δυο, τρεις  εβδομάδες,  

είχε εμφανιστεί  πριν από δυο τρεις  εβδομάδες,  ότι  επειδή είχαμε το 
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συγκεκριμένο πρόγραμμα και ούτε λίγο ούτε πολύ το παρουσίασε ως 

επιτυχία της δημοτικής αρχής.  Σήμερα όμως βλέπουμε ότι  στο κρίσιμο 

ζήτημα των προσλήψεων που θα γίνουν και του προσωπικού που θα 

εργαστεί  για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ότι  κρύβεται η δημοτική 

αρχή πίσω από τον φορέα με τον οποίο συμπράττε ι ,  τον ΣΟΨΥ, πως 

λέγεται.  

Αυτό θεωρώ ότι  είναι,  δεν σας τιμά καθόλου. Θα πρέπει να 

εξαντλήσετε όλη την δυνατότητα επιρροής που έχετε και έχετε την 

δυνατότητα αυτή, ώστε οι  προσλήψεις να γίνουν με ξεκάθαρα 

αντικειμενικά κριτήρια.  Να μην υπάρχει ούτε η παραμ ικρή αμφιβολία 

για το θέμα αυτό.  Ζούμε σε πονηρές εποχές,  ο κόσμος πέρα από το 

θέμα ότι  πεινάει  έχει  και σοβαρό πρόβλημα με την ανεργία,  λοιπόν 

πρέπει να δουλέψουν τα παιδιά με ξεκάθαρα αντικειμενικά κριτήρια,  

ώστε να μην υπάρξει παραπέρα αμφιβολία.   

Δεν θέλω καν να διανοηθώ ότι  μπουν θέματα συνεντεύξεων ή 

διάφορων άλλων παρεμβάσεων, τα οποία μάλιστα ο ιδιωτικός φορέας 

θα υπαγορέψει.  Έχετε ευθύνη στο συγκεκριμένο ζήτημα, δεν μπορούμε 

να μπούμε όλοι στο πρόγραμμα των οκτακοσίων χιλιάδων ευρώ, όμως 

έχετε σοβαρή ευθύνη, υπάρχουν αυτοί οι  σοβαροί αστερίσκοι,  οι  

σοβαρές αυτές επιφυλάξεις και πρέπει να αναλάβετε στο θέμα αυτό 

πρωτοβουλία και την ευθύνη για να γίνουν με αντικειμενικά κριτήρια 

οι  προσλήψεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει κανείς  να δευτερολογήσει;  Όχι.  Εάν θέλει  να τοποθετηθεί και η 

κυρία Αντιδήμαρχος;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Δυο λόγια εγώ δεν θα πω, δεν θα σας κουράσω… Δεν μπορώ να πω όχι 

σε 816.000 που θα έρθουν στον Δήμο μου. Οφείλω να πω ναι και να το 

στηρίξω και επίσης θέλω να πω, ο συνάδελφος  ο κ.  Κοτρώνης είπε ότι  

περιμέναμε να σας ευχαριστήσω πρώτα γιατί  προσφερθήκατε  να 

βοηθήσετε,  είπατε όμως ότι  περιμέναμε από την  Ε.Ε. να μας υποδείξει  

τα προγράμματα.  

Εδώ πρέπει να υπενθυμίσω, παρόλο που με διακρίνει  σεμνότητα, 

ότι  και κοινωνική κουζίνα έχουμε φτιάξει  που αφο ρά την δομή 

παροχής συσσιτίων και κοινωνικό φαρμακείο έχουμε φτιάξει .  Οι 

λαχανόκηποι που ήδη υπάρχουν στο Δήμο Αθηνών δεν τροφοδοτούν τις  

Σέρρες.  Το κοινωνικό φαρμακείο όμως το δικό μας τροφοδοτεί  και την 

Αθήνα. Μέχρι και στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών στέλνουμε  εμείς 

φάρμακα.   

Αυτό ήθελα να πω. Δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια.  

. .είναι 816.00 στον δικό μου Δήμου και πιστεύω ότι  με αυτό το 

πρόγραμμα θα ενδυναμωθούν οι  ήδη υπάρχουσες δομές και θα 

ενισχυθούν.   

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει να δευτερολογήσει κανε ίς  από τους προλαλήσαντες;  Όχι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μόνο με την εργασία . .  Αυτά που κάνετε τώρα που λένε οι  Ευρωπαίοι 

είναι ντροπή για μας.  Μόνο με την εργασία γίνεται.  Δηλαδή βλέπετε 
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καθημερινά Βούλγαροι,  Τούρκοι,  Αλβανοί έρχονται . .στην Ελλάδα, 

μαζεύουν τα φρούτα μας,  μαζεύουν τα προιόντα μας και φεύγουν και 

κανένα Ελληνόπουλο δεν πάει να δουλέψει.  Καταλαβαίνετε που 

φτάσαμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι δυο λόγια για το 

πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτό το πήρε ο Δήμος Σερρών ως . .  

συνεργαζόμενος με τον ΣΟΨΥ, όπως έπρεπε. . .έπρεπε να 

συνεργαστούμε με έναν ιδιωτικό φορέα που είχε διαχειριστική 

επάρκεια.  Ο Δήμος ανέθεσε στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. με δ ικά του χρήματα να 

γίνει  η πρόταση. Ο Δήμος κατέθεσε την πρόταση και ήμασταν μέσα 

στους 15 δήμους της Ελλάδος που εξασφαλίσαμε 800.000 σε 

συνεργασία με το ΣΟΨΥ.  

Όταν δώσαμε συνέντευξη τύπου τα είπαμε όλα όπως ακριβώς 

έχουν,  χωρίς να αδικήσουμε κανέναν και  γι΄ αυτό τον λόγο  και το 

ξέρετε πάρα πολύ καλά στο πάνελ ήταν και η Πρόεδρος του ΣΟΨΥ και 

η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ..  Παρόλο που η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. δεν εμπλέκεται στο σχήμα. 

Εμείς ζητάμε την βοήθεια της ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. και με δικά μας χρήματα 

κάνει  η ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. έργο.   

Όμως επειδή συνεργάτης είναι αυτή και μάλιστα μου το είπαν ότι  

εμείς  γιατί  να έρθουμε; Λέω ότι  θα έρθετε και εσείς .  Εγώ σας θεωρώ 

συνεργάτες,  βοηθάτε και θα πούμε ότι  έχετε και εσείς  μερίδιο 

επιτυχίας στην εξασφάλιση αυτού του προγράμματος.   
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Αυτή την αλήθεια δεν μπορεί κανένας να την παραποιήσει.  

Υπάρχουν συνεντεύξεις ,  δείτε τις  συνεντεύξεις ,  υπάρχει  δελτίο τύπου, 

υπάρχει εικόνα που τα λέει  όλα.  

Όταν εξασφαλίστηκε το πρόγραμμα καταθέσαμε την πρόταση. 

Καταρχήν πρέπει να πω ότι  ο Δήμος δεν λειτουργεί  ανταγωνιστικά με 

την Εκκλησία.  Για να διώξω κάποιους φόβους,  εάν υπάρχουν φυσικά. 

Δεν λειτουργεί  ανταγωνιστικά με την Εκκλησία.  Πήγα και στον 

Δεσπότη και τον ενημέρωσα. Και του λέω ότι  Σεβασμιότατε έχουμε 

ένα πρόγραμμα. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, το διεκδικούμε.  Δεν είναι 

δυνατόν να μην κάνουμε προσπάθεια να εξασφαλίσουμε χρήματα από 

αυτό το πρόγραμμα. Θα προσθέσουμε και εμείς  ένα κομμάτι στην 

αντιμετώπιση της φτώχειας,  όπως πολύ καλά κάνετε και εσείς .   

 Διερευνήσαμε,  είδαμε,  ψάξαμε μήπως μπορούσαμε το 

πρόγραμμα αυτό να το παίρναμε ,  να συνεργαζόμασταν με την 

Εκκλησία.  Να το ενσωματώναμε στο παντοπωλείο της Εκκλησίας ή στο 

συσσίτιο της Εκκλησίας.  Δεν γινόταν.  Ενημερώθηκε ο Σεβασμιότατος 

γι΄ αυτό το θέμα ότι  δεν θα το δούμε ανταγωνιστικά.  Για όνομα του 

Θεού. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας και ο 

Δήμος μέσα από τις  ζημιές που …  

Δηλαδή να μην το παίρναμε το πρόγραμμα; Φανταστείτε εάν το 

παίρναμε τι  θα ακούγαμε από εσάς που μας κατηγορείτε τώρα κάποιοι  

γιατί  το πήραμε.  Θα γινόταν επανάσταση.  

Οι προσλήψεις,  μα μπορούμε να κάνουμε κάτι  διαφορετικό από 

αυτό που λέει  η εγκύκλιος;  Η εγκύκλιος είναι ξεκάθαρη. Τις 

προσλήψεις τις  κάνει  ο ΣΟΨΥ για να υπάρχει ευελιξία και βάζει  

κάποια κριτήρια.  Μπορούμε να κάνουμε τίποτα περισσότερο ή τίποτα 

λιγότερο απ αυτό; Άμα κάνουμε τίποτα περι σσότερο ή τίποτα λιγότερο 
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θα..  Θα κάνουμε ότι  λέει  η εγκύκλιος και θα το κάνει  δηλαδή ο ΣΟΨΥ 

αυτό.   

Ακούστε,  λέτε,  ας πούμε,  αυτή την αγωνία την είχαμε και εμείς ,  

πως θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια ροή τροφίμων στα 

παντοπωλεία,  στο συσσίτιο και τα λοιπ ά;  Ρωτήσαμε,  ο κ.  

Καλογερούδης μάλιστα συνεννοήθηκα με τον κ.  Καλογερούδη και 

ρώτησε τον Επίτροπο εάν μπορεί όπου βλέπουμε ότι  δεν μπορούμε να 

εξασφαλίσουμε χορηγίες,  εάν μπορεί ο Δήμος να έρχεται επικουρικά 

και να βοηθάει.  Και μας είπε,  είπε ο Επίτροπος,  έτσι δεν είναι κύριε 

Καλογερούδη; Είπε ότι  μάλλον γίνεται.  Έτσι δεν είναι;   

Άρα ο Δήμος θα έρθει  και θα βοηθάει αυτές τις  δομές.  Πώς θα 

τις  βοηθάει;  Μέσα από τους κωδικούς της κοινωνικής πολιτικής που 

έχουμε.  109.000 δεν ψηφίσαμε; Γιατί  τις  ψηφίσαμε αυτές  τις  109.000; 

Για να κάνουμε συσσίτιο,  για να κάνουμε παντοπωλείο,  για να 

βοηθήσουμε τον κόσμο. Λοιπόν,  εκείνα τα χρήματα, εάν χρειαστεί ,  θα 

τα δώσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Και θα πάρουμε και άλλες 

800.000.  Θα δουλέψουν 24 άτομα. Δεν καταλαβαίνω που είναι το 

μεμπτό και που είναι οι  απορίες πάνω σε αυτό το θέμα;  

Άρα ο Δήμος θα έρθει  και θα συμπληρώνει από τους κωδικούς 

της κοινωνικής πολιτικής για την καλή λειτουργία και του κοινωνικού 

παντοπωλείου και του συσσιτίου.   

Δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά,  ειρ ωνικά σχόλια έκανε κανείς  

από την παράταξή μας για κάποιον που έκανε . .για πολλά χρόνια; Να 

μας πει  ότι  ο τάδε έκανε ειρωνικό σχόλιο.  Κανένας από εμάς δεν 

έκανε.  Κανένα ειρωνικό σχόλιο για κάποιον που πρότεινε . .  

Υπάρχει ένα πρόγραμμα. Στο πρόγραμμα υπήρχε  λαχανόκηπος.  

Να μην το πάρουμε εμείς  το πρόγραμμα; Ειλικρινά δεν μπορώ να 
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κατανοήσω κάποια πράγματα. Πολύ καλά κάνει  η κάθε παράταξη και ο 

κάθε δημοτικός σύμβουλος να κάνει  τις  προτάσεις του.  Από εκεί  και 

πέρα ο λαχανόκηπος ήταν μέσα στο πρόγραμμα αυτό.   

Πιο μπροστά έπρεπε να είχαμε κάνει  τους λαχανόκηπους.  Εγώ θα 

ήθελα, αγαπητοί συνάδελφοι,  στις  πρώτες εκατό μέρες που αναλάβαμε 

να τα κάναμε όλα. όπως σας είπε και η Αντιδήμαρχος,  πιο μπροστά δεν 

κάναμε την κοινωνική κουζίνα; Πιο μπροστά δεν κάναμε το κοινω νικό 

φαρμακείο;  Είναι δυνατόν να γίνουν όλα αμέσως μέσα σε μικρό 

χρονικό διάστημα και κάτω από αυτές τις  συνθήκες;  Και εάν κάποιος 

Δήμος έκανε κάτι  που δεν το κάναμε εμείς ,  αυτός ο Δήμος δεν έκανε 

κάτι  που κάναμε εμείς .    

Θα είχατε δίκαιο εάν δεν είχαμε κα θόλου ενδιαφέρον,  εάν δεν 

εξασφαλίζαμε 110.000 στον προϋπολογισμό, εάν δεν διαθέταμε κάποια 

χρήματα για την κοινωνική πολιτική,  εάν δεν κινούμασταν πάνω σε 

αυτό τον τομέα. Και κοινωνικά βοηθήματα δίνουμε και τα λοιπά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάντα εκεί  που πρέπει τα δίνουμε.  Εμείς δεν κάναμε πίσω σε κανένα 

Κίνημα Πατάτας.  Ούτε ψηφοθηρικά κινηθήκαμε.  Δηλαδή ψηφοθηρικά 

κινηθήκαμε τι ;  Για να χαϊδέψουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες;  Και 

εγώ  μπορώ να σας το επιστρέψω και να πω  ότι αυτοί που είναι υπέρ 

του να κάνει  τον έμπορα ο Δήμος,  κινούνται ψηφοθηρικά για να 

χαϊδεύουν κάποιους πολίτες και να παίρνουν ψήφους.  Δεν είναι αυτό.   

Η φιλοσοφία μας είναι αυτή,  ο Δήμος δεν μπορεί να γίνει  

έμπορας και μικροπωλητής.  Δεν είναι δυνατόν,  έχουμε εξηγήσει 
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επανειλημμένως. Εάν κάποιος δεν θέλει  να τα καταλάβει ή σκοπίμως 

διαστρεβλώνει κάποια πράγματα, δικαίωμά του.   

Δεν ήταν δυνατόν να μην συμμετέχουμε στον Κίνημα της 

Πατάτας.  Ήταν δυνατόν; Από εκεί  και πέρα συμμετείχαμε και σε ένα 

με δυο ακόμα προϊόντα,  διότι  είχε αρχίσει  να γίνεται μόδα αυτό σε όλη 

την Ελλάδα. Είχε απλωθεί σε όλη την Ελλάδα και ασκούνταν πιέσεις .  

Αλλά δεν σημαίνει  ότι  θα συνεχίζαμε εμείς  να λειτουργούμε έτσι.   

Και το ότι  ανταποκριθήκαμε και στο λάδι,  με βαριά καρδιά.  

Πήγαμε,  από τις  τελευταίες κινήσεις που είχαν γίνει .  Ο Δήμος αυτή 

την στιγμή έχει  τέτοιο φόρτο εργασίας,  έχει  τόσες πολλές 

αρμοδιότητες,  έχει  τέτοια προβλήματα που δεν είναι δυνατόν να κάνει  

τον έμπορα, τουλάχιστον σε αυτή την φάση, τον έμπορα και τον 

μικροπωλητή.   

Τώρα ολοκληρώνω. Αυτά είχα να πω. Ούτε χαμογελαστοί 

βγαίνουμε και λέμε τι  καλοί άνθρωποι είμαστε εμείς ,  ερχόμαστε τώρα 

να αντιμετωπίσουμε την φτώχεια ούτε ένας Δήμος ούτε οι  Δήμοι από 

μόνοι τους μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτό το μεγάλο πρόβλημα, να 

το εξαλείψουν ούτε αυτοί φταίνε γι΄ αυτό που δημιουργήθηκε,  για το 

πρόβλημα της φτώχειας.  Το ξέρετε πάρα πολύ καλά.  

Εδώ μερικοί μιλάνε λες και βρίσκονται στην Βουλή. Ακούστηκαν 

φράσεις όπως φταίτε εσείς  για την κατάντια της χώρας.  Για το ότι  

έφτασε  η χώρα σε αυτό το επίπεδο.  Για όνομα του Θεού.  

Κάνουμε ότι  καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε 

τους συμπολίτες μας και προσπαθούμε να μην χάσουμε κανένα 

πρόγραμμα και μέχρι τώρα, δόξα τον Θεό, πολύ καλά τα πηγαίνουμε σε  

αυτόν τομέα. Μακάρι έτσι να συνεχί σουμε και να μην έχουμε κανένα 

πρόβλημα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.  Ναι,  ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι πρόεδρε,  προσυπογράφω την τοποθέτηση της κυρίας Σαραντίδου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι.  Όχι ο κ.  Αναστασιάδ ης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .στην εργασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ίντος ναι.  Η κυρία Σαραντίδου όχι .  Κύριε Γάτσιο,  ναι.  Ο κ.  

Φωτιάδης,  ναι.  Η παράταξή του.  Ο κ.  Κοτρώνης; Ναι.  ναι,  ναι ,  ναι  και 

οι  υπόλοιποι.   

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: 459/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δεύτερο θέμα της ημερήσιας.   

 

Θέμα 2 ο  :  

Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πρά ξης  

«Προώθηση της ανακύκλωσης απορριμμάτων στον Δήμο Σερρών»  

ποσού 301.350,00 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου  
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Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και έγκριση  

υλοποίησης αυτής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Κοτρώνης κάτι  θέλει  να ρωτήσει.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Όχι να ρωτήσω, να τοποθετηθώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να τοποθετηθείτε.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Πράγματι,  κύριε Πρόεδρε,  καλή η προσπάθεια του αρμόδιου τμήματος 

του Δήμου, είναι αξιέπαινη,  ό μως δεν μπορώ να μην μπω στον 

πειρασμό να κάνω κάποιο σχόλιο.  Πρώτον,  μόνιμη απόφαση της 

δημοτικής αρχής,  το είπε προηγουμένως ο κ.  Δήμαρχος είναι ότι  δεν 

υπάρχουν χρήματα για να ανταποκριθεί  ο Δήμος έστω στις  

στοιχειώδεις υποχρεώσεις του.  Μας κόβει η κυβέ ρνηση από εδώ, μας 

κόβει η κυβέρνηση από εκεί ,  δεν υπάρχουν χρήματα. Όταν όμως 

εξασφαλίζεται ένα πρόγραμμα, κατόρθωμα του δημάρχου. Ξαφνικά 

υπάρχουν χρήματα. Δεν γίνεται να έχει  μια ενιαία γραμμή; Υπάρχουν 

λεφτά ή δεν υπάρχουν;  

 Δεύτερον.  Δεν υπάρχει περίπτωση ένα κατόρθωμα να το περάσει 

έτσι χωρίς να δώσει συνέντευξη τύπου. …Και μας λέτε τι  καλά . .  
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 Εν πάση περίπτωση, συνέντευξη τύπου θα δώσετε καμία φορά για 

ποτέ δεν πλένονται οι  κάδοι;  Γιατί  οι  τρύπες στους δρόμους . . ;  Γιατί  

τα πεζοδρόμια έχουν το κακό τους το χάλι και πέφτει  ο κόσμος και 

σκοτώνεται;  Γιατί  τα δέντρα κλαδεύονται μια φορά στα δέκα χρόνια; 

Γιατί  δεν λειτουργεί  η Βιβλιοθήκη η Δημοτική στον Λευκώνα που μας 

είπατε ψέματα ότι  ήδη λειτουργεί  και ούτε καν διανοείστε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Το είχατε πει .  Είχα κάνει  επερώτηση και είπατε ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ετοιμάζεται για να λειτουργήσει.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Είχατε πει  πριν τρεις  μήνες . .ούτε καν το διανοείστε,  γιατί  δεν υπάρχει 

στην σκέψη σας.  Για όλα αυτά θα δώσετε καμία συνέν τευξη τύπου;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Βασικά δεν ήθελα να το συνδέσω το θέμα…ευχαριστώ πάλι τους 

συναδέλφους . .για ένα θέμα τόσο σημαντικό και μας αφορά όλους στον 

Δήμο Σερρών . .κύριε Κοτρώνη…όταν ενταχθήκαμε και πήραμε 

απόφαση για να κάνουμε πρόταση για να ενταχθούμε  στο πρόγραμμα 

και εσείς  το ψηφίσατε,  εάν δεν κάνω λάθος.  Έτσι δεν είναι;  Το είχατε 

ψηφίσατε και εσείς .  Είναι επιτυχία …  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Δεν δίνεται μια συνέντευξη τύπου.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Των δημοτικών συμβούλων που ψηφίσανε το θέμα. Δεν το συζητάμε.  

Αλλά και του δημάρχου και της δημοτικής αρχής και . .Φυσικά και 
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συμφωνούμε αλλά δεν μπορείτε να λέτε όμως ότι  δεν βουλώνουμε 

τρύπες,  δεν πλένονται οι  κάδοι.  Έτσι να πετάμε την λάσπη στον αέρα 

και όπου πάει.  Αυτά είναι πράγματα που δεν τα περίμενα ειλικρινά από 

εσάς,  γ ιατί  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος αυτού θέλει  κανείς  άλλος να τοποθετηθεί;  Ναι κ.  

Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε . .αλλά επειδή ο κ.  Χράπας,  κ.  Χράπας . .  ως παράταξη 

σας είχαμε επισημάνει . .το θέμα του ΧΥΤΑ, κύριε Πρόεδρε και δεν 

κατάλαβα πως μπήκε,  μας πήρε μισή ώρα, είχαμε πει  ως παράταξη ότι  

το πρώτο σας μέλημα, ήταν εύκολο μέλημα και αποδείχθηκε ότι  ήταν 

εύκολο, ήταν να προμηθευτείτε κάδους και δεν είναι ούτε για 

θριαμβολογίες ούτε για πανηγυρισμούς.  Όλοι πήραν. Και έχετε την 

δυνατότητα και απορριμματοφόρο να πάρετε και να τακτοποιήσετε 

πολλά θέματα.  

 Και όταν σας είχαμε πει  εμείς ,  κύριε Δήμαρχε,  πάρτε στην 

λογική του να εξασφαλίσουμε τα απορριμματοφόρα και εξοπλισμό να 

κάνετε διαλογή στην πηγή, νάτο τώρα λοιπόν που ήρθε ο κόμπος στο 

χτένι .   

 Δεν θα συνεχίσω, τα είπα πολλές φορές,  θα δούμε προσεχώς 

ποιος είχε δίκαιο,  ποιος έβλεπε τα πράγματα με καθαρή ματιά και 

ποιος επιτέλους,  επιτέλους σε αυτόν τον τόπο θα πρέπει να λέει  τα 

πράγματα, . .να τα λέει  εγκαίρως και όπως πρέπει να τα λέμε,  γιατί  

όλοι κοπτόμαστε εδώ για το δημόσιο χρήμα.  

 Όσο λέει  για την περίοδο αυτής της στενωπούς οικονομικής και 

τα λοιπά, έχει  δίκαιο ο κ.  Κοτρώνης.  Η πλέον γαλαντόμος περίοδος.  Η 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012  

93 

πλέον.  Είστε ιδιαιτέρως τυχεροί,  όχι  από τους κρατικούς και μην 

γελάτε,  κύριε Δήμαρχε,  το ξέρετε πολύ καλά, το ξέρουν όλοι,  μιλάω 

για τους ευρωπαϊκούς πόρους,  μιλώ για το ότι  η προηγούμενη 

τετραετία ήταν στεγνή.  

Έγινε όλη η προετοιμασία,  έγινε όλο το στήσιμο και ενώ θα 

έπρεπε το ΕΣΠΑ να έχει  τελειώσει σε ένα χρόνο, τρέχουμε όλοι τώρα 

και υποβάλλουμε προτάσεις να έρθουν τα χρήματα εδώ, τα εύκολα 

χρήματα. Εγώ με πόνο καρδιάς το ψηφίζω. Στου καραγκιόζη την γάμο 

χρήματα. Γιατί  τώρα πάει και αυτή την φορά, οπισθοβαρές το ΕΣΠΑ το 

4ο  Κ.Π. και ψηφίζουμε να προλάβουμε να βάλουμε στην πληγή λαδάκι.   

Και βεβαίως . .των περιπτώσεων δεν είναι να πανηγυρίζετε.  Σιγά 

το επίτευγμα. Σιγά.  Σιγά μην στάξει  η ουρά του γαιδάρου, λέει  ο λαός 

σε μια αποστροφή. Σιγά το επίτευγμα, όλοι παίρνουν τα προγράμματα 

αυτά. Πρωτεύουσα του Νομού είστε,  ο μεγαλύτερος Δήμος και εάν δε ν 

παίρνατε τι  θα έπρεπε,  κύριε Δήμαρχε,  να μην σας πούμε ότι  γιατί  δεν 

το κάνατε;  Και πανηγυρίζετε κάθε φορά με αλαλαγμούς και με 

συνεντεύξεις .   

Γελάτε.  Δεν θα έπρεπε να γελάτε.  Όσοι ασχολήθηκαν και πήραν 

μυρωδιά διοίκησης,  αυτή την περίοδο δεν γελούν.  Καθ όλου δεν 

γελούν.  Και όλη η υπόθεση αυτή που συνεχώς εμφανίζεται ως επιτυχία 

δεν είναι τίποτα άλλο παρά το αυτονόητο.  Το άκρως αυτονόητο.   

Εάν ήμασταν οργανωμένο κράτος θα έπρεπε να γίνει  η διαχείριση 

των χρημάτων διαφορετικά.  Παραδείγματος χάρη, σε όλα τα θέματα 

και ιδιαίτερα σε αυτό,  κύριε Πρόεδρε,  θα έπρεπε να γνωρίζετε,  να 

ψάξεις,  κύριε Δήμαρχε,  περισσότερο . . ,  διότι  είναι ντροπή, αφού 

μπορούμε να κάνουμε διαλογή στην πηγή και να δημιουργήσουμε 

κουλτούρα διαλογής και ανακτήσεις,  να τρέχουμε να κάνουμε 
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εργοστάσια.  Και δεν λέμε ποιος θα πληρώσει και πόσο θα είναι το 

μάρμαρο. Εδώ έγινε κοσμοχαλασιά.   

Θυμάσαι τους τέσσερις Πρωθυπουργούς.  Θυμάσαι ότι  

ανατράπηκαν τα πάντα στα οικονομικά και γενικά αλλά εδώ δεν 

θυμάστε να πείτε τα πράγματα με τον όνομά τους.  Συν εχώς το ίδιο,  

κασέτα. Εδώ δεν έχετε να πείτε κάτι;  Αυτά τα εύκολα χρήματα τα 

οποία έρχονται σε κατευθύνσεις,  δεν θα έπρεπε να τα αναζητήσετε,  να 

τα αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα κλείσετε το θέμα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι.  . .ορισμένες φορές τα πράγματα μιλάνε από μόνα τους.  Κάποιοι  

πράγματι στεναχωριούνται πάρα πολύ με τις  επιτυχίες της δημοτικής 

αρχής.  Κάποιοι  στεναχωριούνται και υποφέρουν επειδή η δημοτική 

αρχή μέχρι τώρα έχει  εξασφαλίσει  20 εκατ.  ευρώ από προγράμματα. 

Δεν τα εξασφαλίζουν όλοι οι  Δήμοι.  Αυτά που λέτε τώρα για τα 

απορρίμματα που πήραμε,  πόσοι είμαστε όλοι οι  Δήμοι στην Ελλάδα; 

225. Ξέρετε πόσοι πήραν χρήματα; 113. Γιατί  την φτώχεια πόσοι 

Δήμοι είναι σε όλη την Ελλάδα; Πήραν 15 Δήμοι.  Και άλλα 

προγράμματα.  

 Όμως ειλικρινά είναι να μην γελάει κάποιος όταν ακούγονται 

λόγια ότι  διανύει  η Τοπική Αυτοδιοίκηση την καλύτερή της περίοδο; 

Βρέχει  χρήμα. Τόσο χρήμα βρέχει  που μειώθηκαν οι  χρηματοδοτήσεις 

του κράτους προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση τα δυο τελευταία χρόνια 

στο ήμισυ και τώρα θα μειωθούν άλλο ήμισυ. Θα πάρουμε τα μισά των 

μισών. Τόσο είναι το χρήμα που ρέει  στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.  
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 Λοιπόν,  τα προγράμματα και τα ΕΣΠΑ και τα λοιπά υπήρχαν 

πάντοτε.  Τώρα είναι το 4 ο  ΚΠΣ, πιο μπροστά ήταν το 3 ο ,  το 2ο ,  πάντα 

υπήρχαν και αυτοί που είχαν  ετοιμότητα, που είχαν μελέτες,  που είχαν 

τεκμηρίωση και τα κυνηγούσαν έπαιρναν προγράμματα.  

Καταλαβαίνω την στεναχώρια σας.  Πράγματι δεν αισθάνεστε 

καλά όταν βγαίνουμε και ενημερώνουμε τον κόσμο. Τι να κάνουμε; Να 

μην τον ενημερώσουμε; Αύριο σας λέω πάλι  θα ενημερώσουμε τον 

Σερραϊκό λαό, διότι  θα τοποθετήσουμε 30 κοντέινερς σε όλες τις  

Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες με στόχο την προστασία του 

περιβάλλοντος.  Με δικά μας χρήματα για να τοποθετούν εκεί  τα κουτιά 

από τα φυτοφάρμακα, τα μπάζα τους και τα λοι πά. Βεβαίως και θα .και 

ας υποφέρουμε.   

Εμείς δεν σας είπαμε,  δεν είπαμε σε κανέναν τίποτα που κάθε 

μέρα εκεί  βγάζει  δελτίο τύπου και κάνει  βιομηχανία δελτίων τύπου. 

Και ο κόκορας να λαλήσει,  δελτίο τύπου θα βγάλει.  Δεν είπα  ποτέ 

τίποτα.  Πολύ καλά κάνει .  Δικαίωμά του είναι.  Υποχρέωσή μας όμως 

είναι να ενημερώσουμε εμείς  τον κόσμο για κάτι  που έχει  σχέση με την 

ποιότητα ζωής τους και γενικότερα την ζωή εδώ του τόπου μας.  

Έρχονται χρήματα, εξασφαλίζονται χρήματα.  

Λοιπόν και λέμε πάντα την αλήθεια,  ποτέ δεν αδικούμε κανέναν.  

Για το κάθε πρόγραμμα λέμε ότι  το τάδε πρόγραμμα, η πρόταση 

κατατέθηκε εκείνης της δημοτικής αρχής.  Εγκρίθηκε,  πότε εγκρίθηκε.  

Τα λέμε όλα. Δεν καταδέχομαι εγώ να πω ψέματα ή να αδικήσω 

κάποιον.  Το ξέρετε πάρα πολύ καλά, υπάρχουν δελτία τ ύπου, υπάρχουν 

συνεντεύξεις ,  εάν ποτέ αδίκησα κανέναν μπορούν να έρθουν και να 

μας το πουν.   
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Εγκαίρως στέλνουμε τους κάδους.  Εγκαίρως και μάλιστα 

προηγηθήκατε.  Ως Δήμος κάναμε διαγωνισμό, ήδη έχει  τελειώσει,  θα 

πάρουμε και αυτούς τους κάδους με χρήματα του  Δήμου. Πενήντα 

κάδους ανακύκλωσης και εκατό σαράντα περίπου κάδους πράσινους.  

Πιο μπροστά, προηγήθηκε αυτό.   Το πρόγραμμα αυτό τώρα βγήκε,  τον 

Μάιο.  Τον Μάιο βγήκε η πρόσκληση και λέει  ότι  όσοι Δήμοι θέλετε 

καταθέστε.  Και θα πάρουμε και άλλους κάδους.  Και  γι΄ αυτό 

κατηγορούμαστε; Γιατί  ο Δήμος εγκαίρως πήρε κάδους και μέσω 

προγράμματος θα εξασφαλίσει  και άλλους κάδους.  Άλλους 

πεντακόσιους κάδους.  Και ένα απορριμματοφόρο θα εξασφαλίσουμε.  

Αυτά είναι τα εγκλήματα που γίνονται.  Μας κατηγορούν και γι΄ αυτά 

ακόμα.  

Όμως ο κόσμος μια χαρά αντιλαμβάνεται και πολύ σωστά  και 

πιστεύω ότι  θα κρίνει  όπως πρέπει.  Εγώ αυτό που θα πω για μια ακόμη 

φορά, καλά είναι όλοι μας να ξεφύγουμε από την μιζέρια,  να 

ξεφύγουμε από την κακία,  να κοιτάξουμε μπροστά, να παράγουμε 

έργο,   να φέρουμε χρήματα προς όφελος του Δήμου και των δημοτών. 

Και αυτό κάνουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε το θέμα. Νομίζω ότι  είναι ομόφωνη η απόφαση για 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: 460/2012)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τρίτο θέμα της ημερήσιας.   

 

Θέμα 3 ο  :  

Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος  

 Αγίας Ελένης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Επί του τρίτου θέματος.   

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Ναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για τέσσερα χρόνια,  κύριε Πρόεδρε,  είναι η παράταση, όπως είπαμε με 

την ομόφωνη απόφαση της Τοπικής Κοινότητας από 1.1.12 έως 

30.6.16.  Αυτή είναι  και  η εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας.  Για 

τέσσερα χρόνια με 170 ευρώ το …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια ερώτηση θέλει  να κάνει .   

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  
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Αναφέρεστε στο …μίσθωμα αυτό ήταν 170 ευρώ, εάν δεν κάνω λάθος 

και συνεχίζουμε δηλαδή για τα επόμενα τέσσερα χρόνια να είναι 170 

ευρώ και κάθε χρόνο προσαυξημένο πληθωριστικά.  Εδώ στο παρελθόν 

τον ενάμιση χρόνο τον έχουμε ψηφίσει και έχουμε,  να μην πω χαρίσει ,  

300% μειώσεις σε κάποιες περιπτώσεις πο υ νοικιάσαμε κτίρια του 

Δήμου, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις σε 1.000 τον χρόνο δώσαμε 

δημοτικά αναψυκτήρια,  μήπως θα έπρεπε να δούμε και αυτό με το ίδιο 

μάτι ,  γιατί  αναφερόμαστε σε μια κοινωνία που είναι τριακόσια άτομα 

εκεί  στην Αγία Ελένη και καταλαβαίνε τε ότι .   

 Προτείνω εγώ να μπει η ίδια φιλοσοφία που είχαμε στην 

αντιμετώπιση όλων των προηγούμενων μισθωμάτων, την ίδια 

αντιμετώπιση να έχει  και ο συγκεκριμένος κύριος,  το οποίο 

σημειωτέον να σας πω ότι  δεν γνωρίζω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι επιχείρηση είναι;   

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Δεν γνωρίζω τον κύριο αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι επιχείρηση είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ταβέρνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι 

πρέπει να είναι σεβαστή. Οφείλουμε να την σεβαστούμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ταβέρνα είναι το κατάστημα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Στο ισόγειο της Κοινότητας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να θυμίσω και ένα άλλο παράδειγμα, το φαρμακείο της Κάτω 

Καμήλας,  κύριε γραμματέα, εάν θυμάστε καλά είχε ένα ενοίκιο 

ευτελέστατο,  50 ευρώ. Το πήγαμε,  εάν θυμάμαι καλά πάλι στα 120 

ευρώ. Το υπέρ διπλασιάσαμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Εγώ άλλο είπα.   Ότι είμαστε μια δημοτική αρχή που πρέπει τους 

δημότες να τους βλέπουμε με το ίδιο μάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Επειδή όμως …  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Εάν όμως λειτουργούμε αλλιώς στα προηγ ούμενα και αλλιώς 

λειτουργούμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Με χίλια ευρώ δημοτικά αναψυκτήρια,  χίλια ευρώ τον χρόνο.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Σε αυτή την περίπτωση  εάν μπορούσαμε την ίδια αντιμετώπιση να έχει  

και ο συγκεκριμένος κύριος,  τον οποίο σημειωτέον δεν γνωρίζω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Το δέχομαι αυτό που λέτε …το μίσθωμα θα μείνει  ίδιο.  Είναι ομόφωνη 

απόφαση . .δεν νομίζω ότι  υπάρχει  πρόβλημα. Είναι ομόφωνη σας λέω. 

Δεν έχει  σχέση, σε άλλες πρόκειται για …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κ.  Κοτρώνη. Λίγη ησυχία μπορείτε να κάνετε σας παρακαλώ 

συνάδελφοι;  Μην μιλάτε μεταξύ σας.  Κύριε Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε δεν είναι επιχείρημα το ότι  είναι ομόφωνη η 

απόφαση της Τοπικής Κοινότητας και πρέπει να την σεβαστούμε.  Δεν  

είναι επιχείρημα αυτό.  Δεν είναι επιχείρημα. Σε πολλές άλλες 

περιπτώσεις και αποφάσεις τις  ανατρέψαμε.  . .πραγματικά είναι πολύ 

σωστή η παρατήρηση του κ.  Χουρουζίδη,  το 170 είναι τεράστιο ποσό 

για την Αγία Ελένη και επειδή ακριβώς έχουμε δείξει  άλλου είδου ς 

. .δεν είναι επιχείρημα…εγώ λέω να μειωθεί,  όχι  να έχουμε …σε μια 

Κοινότητα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι σεβαστή η απόφασή σας.  Για να μην κάνουμε διάλογο είπατε την 

πρότασή σας να μειωθεί.  Σε τι  ποσό;  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

150 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ ωραία.  Υπάρχουν δυο προτάσεις.  Η πρόταση της ομόφωνης 

απόφασης . .  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχουν δυο προτάσεις.  Μια του κ.  Κοτρώνη και μια του Τοπικού 

Συμβουλίου Αγίας Ελένης.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία η πρόταση του 

Τοπικού Συμβουλίου της Αγίας Ελένης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Του τμήματος Προσόδων, το οποίο ακολουθεί την πρόταση, ταυτίζεται 

με την πρόταση αυτή. Ναι.  την πρόταση της υπηρεσίας.  Ναι,  ναι,  ναι ,  

ναι .  Ωραία,  η παράταξη του κ.  Μηλίδη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα 150 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Έχει κάποιες αντίρρηση από την παράταξή σας κύριε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα 150 ευρώ χωρίς τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Η κυρία Σαραντίδου.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη τι  ψηφίζετε;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ότι είπε το Τοπικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το Τοπικό Συμβούλιο.  Την πρόταση της υπηρεσίας.  Το σέβομαι.  Ο κ.  

Ίντος;  Με την πρόταση της παράταξης.  Η κυρία Σαραντίδου; Να 
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μειωθεί.  Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη; Να μειωθεί διότι  τα 

αναψυκτήρια πήγαν με λιγότερο μηνιαίο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Την πρόταση της υπηρεσίας.  Εντάξει;  Καταγράψατε τα άτομα 

τα οποία ψήφισαν την πρόταση του κ.  Κοτρώνη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν ανέφερε ποσό ο κ.  Φωτιάδης.  Εάν θέλετε πείτε και  το ποσό που 

θέλετε να …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την πρόταση του κ.  Κοτρώνη. Ωραία.   

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: 461/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τέταρτο.   

 

Θέμα 4 ο  :  

Έγκριση δαπάνης παροχής υπηρεσιών για την επεξεργασία  

του νερού του διυλιστηρίου της Τοπικής Κοινότητας Μητρουσίου  
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 και διάθεση σχετικής πίστωσης.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Φωτιάδης.  Εκτός από τον κ.  Φωτιάδη 

άλλος θέλει  να ρωτήσει κάτι;  Και ο κ.  Αναστασιάδης.  Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν κατάλαβα  ακριβώς το ποσό τι  αφορά; Δηλαδή η παροχή λέει  για 

11-12. Ποια περίοδο φορά και ποια είναι ακριβώς η παροχή; Κατά τα 

λοιπά δεν έχω καμία αντίρρηση. Διευκρίνιση θέλω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αραμπατζή απαντήστε.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Υπήρξε επείγουσα ανάγκη για επισκευ ή . .  μηχανημάτων, ήταν τρεις  

αντλίες κ.  συνάδελφε,  αφορούσε την περίοδο 2011 και είναι γνωστό 

ότι  η ΔΕΥΑΣ  . .από το ΄12 και ως εκ τούτου αδυνατούμε να 

πληρώσουμε το συγκεκριμένο ένταλμα στην συγκεκριμένη εταιρεία,  η 

οποία συγκεκριμένη εταιρεία είναι και η κατασκευάστρια του 

συγκεκριμένου συγκροτήματος.   

 Ως εκ τούτου πρέπει να πάρουμε την έγκριση του σώματος για να 

προχωρήσει να πληρωθεί από τον Δήμο πλέον.  Σαν ΔΕΥΑΣ δεν μπορεί 

να περάσει το συγκεκριμένο τιμολόγιο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Ξέρετε,  συγνώμη, μπορώ κύριε Πρόεδρε; Νομίζω το ΄12 είναι άτοπο 

που το βάζετε,  διότι  . .  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Το ΄12 είναι κακώς που μπήκε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Αφορούσε χρήση του ΄11.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την αρμοδιότητα από τον Δήμο, αλλιώς θα γίνει  σύγχυση .   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  είναι  καθαρά χρήση του ΄11.  Με το ΄12 έχετε δίκαιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης θέλει  να κάνει  ερώτηση ή τοποθέτηση θέλετε;  

Συμφωνείτε με τον κ.  Φωτιάδη. Ομόφωνα ναι λοιπόν;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε κάντε την διαδικασία,  το ποθέτηση είπα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση ο κ.  Μηλίδης.  Συγνώμη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κάντε την διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, τοποθέτηση. Άλλος θέλει  να τοποθετηθεί;  Άλλος 

συνάδελφος  θέλει  να κάνει  τοποθέτηση επί του θέματος; Και ο κ.  

Αναστασιάδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Καταρχήν να πω στο σώμα ότι  ψηφίζουμε την σχετική πίστωση, εκείνο 

όμως που πρέπει να διευκρινίσω και θέλω τώρα να το πω, είναι ότι  

δικαιωνόμαστε ότι  στο Μητρούσι υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα με 

το νερό. Παλαιότερα όταν κάναμε εισηγήσεις και στον τύπο και  μέσα 

στο Δημοτικό Συμβούλιο,  είχαμε . .  Ποιος,  κύριε Πρόεδρε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Διάγγελμα έβγαλε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Δήμαρχος έχει  δικαίωμα επί του θέματος …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ήταν εκτός θέματος όμως, διάγγελμα έβγαλε.  Σας το λέω εγώ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και εγώ έχω δικαίωμα να πω όπως θέλω το θέμα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος όμως.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είπα ότι  το ψηφίζουμε,  όμως …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην πάμε παρακάτω στα προβλήματα που έχει  το Καπετάν Μητρούση 

ή ο οποιοσδήποτε άλλος…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Λέω ότι  χαιρόμαστε γιατί  η δημοτική αρχή προηγουμένως, σε 

προηγούμενα συμβούλια μας λοιδορούσε,  όχι  μόνο μέσα εδώ αλλά και 
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για του τύπου. Δηλαδή ότι  το πρόβλημα με το νερό υπάρχει και είναι 

πάρα πολύ έντονο και δεν είναι μόνο στ ο Μητρούση είναι και στον 

Λευκώνα που υπάρχει το πρόβλημα, υπάρχει και το πρόβλημα στην 

Άνω Καμήλα.  

 Όταν λοιπόν και χαίρομαι που πρέπει να κάνουμε την δαπάνη, 

γιατί  πρέπει να λύνονται τα προβλήματα και αυτός είναι ο ρόλος της 

αντιπολίτευσης,  να . .τα προβλήματα, να υπάρχουν λύσεις.  Χαίρομαι 

λοιπόν.   

 Κάτι ανάλογο είχαμε και στο νερό της Άνω Καμήλας και το . .ο 

Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ ότι  δεν υπάρχει πρόβλημα με το νερό, δεν έχει  

πρόβλημα και έχουν κάνει  μικροβιολογικές εξετάσεις και εγώ λοιπόν,  

επειδή θέλω να λάμπει η αλήθεια,  όπως λέει  ο κύριος Δήμαρχος,  να 

λάμψει  η αλήθεια,  αυτή είναι η αλήθεια για το νερό της Άνω 

Καμήλας,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην Άνω Καμήλα. Πήγα να σας προλάβω αλλά δεν προσλαβαίνεστε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θα με αφήσετε να τελειώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν θα σας αφήσω.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Λοιπόν,  αυτό είναι το νερό της Άνω Καμήλας.  Εάν . .βακτηρίδιο δεν 

σημαίνει  ότι  …εάν θέλετε πάρτε το να το πιείτε.  Αυτό είναι …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Αυθαίρετα δεν θα παίρνει  κανείς  τον λόγο.  Επιτέλους θα σέβεστε το 

σώμα. Δημιουργείτε εντυπώσεις.  Λυπάμαι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είναι θέμα νερού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .γ ια τα νερά όλης της Ελλάδος και όλων των χωριών. Ζητήσατε το 

…τελειώσατε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Όχι δεν τελείωσα, έχω χρόνο ακόμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μου κόβετε τον χρόνο; Εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος έχετε χρόνο, για την Άνω Καμήλα δεν έχετε χρόνο.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είναι θέμα νερού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δεν μου λέτε,  προηγουμένως που έλεγε ο κ.  Δήμαρχος για τα κοντέινερ 

ήταν εντός θέματος; Γιατί  δεν τον …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μηλίδη, κύριε Μηλίδη θέλετε να συνεχίσετε…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θέλω να πετάγεστε ούτε εσείς .  Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δυο μέτρα και δυο σταθμά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν θα μιλάει κανένας.  Επί του θέματος 

έχετε να πείτε κάτι;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τι άλλο να σας πω, σας τα είπα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε.  Λοιπόν,  ο κ.  Αναστασιάδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε γιατί  δεν διακόπτετε όταν είναι ο Δήμαρχος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Άρα φιμώνετε την αντιπολίτευση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν το θέλετε έτσι,  μπράβο σας.  Συνεχίστε.  Ο κ.  Αναστασιάδης έχει  

τον λόγο.  Δυο λεπτά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε τον λόγο σας παρακαλώ, ξεκινήστε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το θέμα του . .χρόνια ολόκληρα παρακαλάω και λέω ότι  

…  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με στεναχωρείτε,  κ.  Αναστασιάδη, είστε εκτός θέματος και εσείς  και 

εάν συνεχίσουμε έτσι έχουμε άλλα σαράντα θέματα . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε εκτός θέματος όμως. Ψηφίζετε ναι ή όχι  την έγκριση αυτής της 

δαπάνης; Ναι ή όχι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν απαντάω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπράβο, μπράβο, πάρα πολύ καλά. Απάντηση από τον Πρόεδρο της 

ΔΕΥΑΣ.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Ανοίξατε κύριοι  συνάδελφοι το πρόβλημα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Για το συγκεκριμένο θα απαντήσω και για το Μητρούση θα απαντήσω, 

κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν θα απαντήσετε για την Άνω Καμήλα.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα απαντήσετε για την Άνω Καμήλα. Μόνο για το …  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούσατε πάρα πολύ καλά τι  είπα.  Εάν συνεχίσετε να απαντάτε για 

Άνω Καμήλα, κάτω Καμήλα και οπουδήποτε αλλού θα σας…  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Δικαίωμά σας.  Γιατί  θέλετε να απαντήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το θέμα αυτό.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Για το Μητρούση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπράβο.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Λοιπόν,  Άνω Μητρούση και Κάτω Μητρούση. Ο συγκεκριμένος 

οικισμός είναι γνωστό το πρόβλημα, ωραία το ανοίξατε,  κύριοι  

συνάδελφοι,  πρέπει να . .προσπαθούν να εκμεταλλευτούν με πολύ 

άσχημο τρόπο την κατάσταση που διαιωνίζεται εδώ και πάρα πολλά 

χρόνια.  Είναι γνωστό και το τονίζω και το ξεκαθαρίζω όσον αφορά την 

ποιότητα, δεν κουβαλούμε ποτέ μπουκάλια και έχουμε στοιχεία 

πραγματικά στα χέρια μας.  Η ποιότητα του Μητρουσίου είναι 

δεδομένη, το πρόβλημα υπάρχει στην ποσότητα.  

 Δεν μπαίνω σε περισσότερες λεπτομέρειες αφού δεν θέλετε να 

αναφερθώ για την Καμήλα που έχει  λυθεί  το πρόβλημα σταματώ εδώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το θέμα έχει  ολοκληρωθεί κυρίες και κύριοι  

συνάδελφοι και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Το τέταρτο θέμα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε έχω δικαίωμα δευτερολογίας ναι ή όχι;  Θα έχω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος,  βεβαίως.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είπα  εξ αρχής ότι  το θέμα των 2.200 ευρώ το ψηφίζουμε και 

παράλληλα δήλωσα ότι  χαίρομαι που φτάνουμε σε σημείο να 

διορθώνουμε καταστάσεις για να παρέχουμε νερό στο Μητρούση. Γιατί  

υπάρχει  το πρόβλημα χρόνια.  Όμως εδώ μέσα σε αυτό το συμβούλιο 

είχαμε την διαβεβαίωση ότι  το θέμα έχει  λυθεί .  Λοιπόν,  δεν λύθηκε 

και θα πρέπει να γίνει  και άλλη προσπάθεια.  Αυτός είναι ο λόγος της 

παρέμβασής μου. Και νομίζω οι παρεμβάσεις μας ήταν πάντοτε θετικές 

γιατί  κινητοποιήθηκε ο ανάλογος μηχανισμός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνώ, βεβαίως.  Οι παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης είναι πάντα 

θετικές και καλοπροαίρετες εγώ τις  λέω.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πήγατε σε άλλο χωριό.  Δεν μπορούμε να φεύγετε από το θέμα 

συνάδελφοι.  Γι΄ αυτό κάνω τις  παρεμβάσεις.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Σας είπα ότι  ο κ.  Δήμαρχος έχει  φύγει  από το θέμα πολλάκις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τώρα εσείς κάνετε παρατήρηση . .ο Δήμαρχος.  Σας παρακαλώ, επί  του 

θέματος.  Λοιπόν,  ομόφωνα ναι για το τέταρτο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Φυσικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάρα πολύ ωραία.   

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: 462/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 5 ο  :  

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια γευμάτων σίτισης  

 μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου –Λυκείου Σερρών για το  

 σχολικό έτος 2012 -2013 ποσού 218.743,20 ευρώ.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα. Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση μόνο κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή στην εισήγηση . .που μιλάει για αποδοχή, υπάρχει αποδοχή των 

χρημάτων αυτών;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε κυρία Αντιδήμαρχος.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ναι,  κατόπιν.  Προς το παρόν δεν έχουν σταλεί λεφτά αλλά εφόσον 

μπούμε στην διαδικασία και γίνει  και μπορέσου με να προμηθεύσουμε 

γεύματα στο Μουσικό,  στους μαθητές του Μουσικού, υπάρχει η 

ανάλογη χρηματοδότηση με αντίστοιχο . .που έχει  στείλει  το 

Υπουργείο.  Άρα θα εξασφαλιστεί  η χρηματοδότηση με την ψήφιση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 463/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα. Έκτο θέμα.  

 

Θέμα 6 ο  :  
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Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση ιδιοκτησίας  

Σαράντη Σμαρώς κλπ που βρίσκεται εντός του Κεντρικού Πάρκου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης ερώτηση;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση. Παρακαλώ. Άλλος κανείς;  Άλλος κανείς  μήπως θέλει  

ερώτηση να κάνει;  Ωραία.  Κύριε Αναστασιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος είναι εισηγητής να μας …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να ακούσετε τον εισηγητή τον κ.  Μυστακίδη; Παρακαλώ κ.  

Μυστακίδη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το θέμα έξι  και το θέμα επτά είναι το ίδιο πράγμα. Δυο ιδιοκτησίες 

στο Κεντρικό Πάρκο οι  οποίες είχαν . .της απαλλοτρίωσης.  Είναι υπό 

απαλλοτρίωση δηλαδή οι  ιδιοκτησίες.  Όμως τις  είχαμε βάλει στον ίδιο 

κωδικό να αποζημιωθούν από τον ίδιο τον κωδικό και η Περιφ έρεια 

μας ζήτησε να μπει κάθε μια ιδιοκτησία σε ξεχωριστό κωδικό.  Αυτό 
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είναι το όλο θέμα γι΄ αυτό και το ξανά φέρνουμε στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι άλλες;  Όχι.  Ο κ.  

Αναστασιάδης έχει  να κάνει  τοποθέτηση . Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αφορά συμπολίτες μας οι  οποίοι  είναι πρόσφυγες από το ΄22.  Το 

Ελληνικό κράτος σαν αποζημίωση προσέφερε από ένα οικόπεδο για να 

καθίσουν,   διότι  αυτοί…και περάσανε εκατό χρόνια περίπου και ακόμα 

δεν βρέθηκε η λύση.  

 Το έχω  πει εκατό φορές …εάν θα γίνει  . .Τι  κάνατε;  Τίποτα δεν 

κάνατε;  Περνάνε τα χρόνια,  όμως αυτοί οι  άνθρωποι δικαιούνται τόσο 

βάναυσα που εάν υπήρχε . .θα τους δικαίωνε.  Ντροπή. Εκατό χρόνια 

τους βασανίζετε.  Δώστε μια λύση… Που είναι το κακό; Πως δεν 

μπορείτε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ μην διακόπτετε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε σε ψηφοφορία του θέματος.  Ναι,  ναι,  ναι .  Όχι ο κ.  

Αναστασιάδης,  ναι ο κ.  Ίντος.  Ναι η κυρία Σαραντίδου.  Ναι η 

παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Ο κ.  Κοτρώνης 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: 464/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο θέμα.  

 

Θέμα 7 ο  :  

Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση ιδιοκτησίας κληρ. Γεωργίου 

Κοβανίδη  

που βρίσκεται εντός του Κεντρικού Πάρκου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το ίδιο πράγμα είναι.  Προχώρα. Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αναστασιάδης και στο έβδομο.  

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: 465/2012)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο θέμα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.   

 

Θέμα 8 ο  :  

Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Δράσης αναφορικά με την προώθηση  

της Βιώσιμης Κινητικότητας στην πόλη των Σερρών στο πλαίσιο  

του έργου «Active Travel  Network» (που χρηματοδοτείται από την  

 Κοινοτική Πρωτοβουλία URBACT II 2007-2013)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .και ο κ.  Κοτρώνης όχι .  Θέλετε τοποθέτηση; Άλλος θέλει  να κάνει  

ερώτηση επί του θέματος; τοποθέτηση ο κ.  Κοτρώνης και ο κ.  

Κατιρτζόγλου. Την εισήγηση του θέματός σας κ.  Γρηγοριάδη. Είμαστε 

στο όγδοο θέμα στην: Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Δράσης αναφορικά με 

την προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας στην πόλη των Σερρών. 

Παρακαλώ.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  . .  επειδή έχουμε αναφερθ εί πάρα πολλές φορές για το 

συγκεκριμένο πράγμα, είμαι υποχρεωμένος να δημιουργήσει,  να κάνει  

ένα τοπικό σχέδιο δράσης.  Μέσα από το τοπικό σχέδιο δράσης 

αναφέρονται οι  πολιτικές,  τα μέτρα που θα πάρει συγκεκριμένο ο 
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Δήμος μας,  έτσι ώστε να προωθήσουμε,  να προβάλουμε την πεζή 

μετακίνηση ή την μετακίνηση με ποδήλατο.  

 Εγώ μπορώ να σας αναφέρω τους συγκεκριμένους στόχους που 

έχουμε σε αυτό το πρόγραμμα και το θα επιτευχθεί  μέσα από αυτόν τον 

στόχο.  Αλλά ίσως είναι καλύτερα, κύριε Πρόεδρε,  μια και είναι ο κατ’  

εξοχήν υπάλληλος εδώ, ο κ.  Παπανίκης,  να μας πει  με λεπτομέρειες 

και χαρακτηριστικά αυτά τα οποία θα μπορούσα εγώ να πω. Έχει και 

τους χάρτες . .Εάν κρίνετε σκόπιμο ότι  είναι καλύτερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ δυο λόγια.  Καθίστε,  εάν θέλετε κ.  Παπανίκη σε μια 

καρέκλα και το μικρόφωνο δίπλα σας.   

Κος ΠΑΠΑΝΙΚΗΣ:  

Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο βαδίζει  προς το 

τέλος του,  τελειώνει.  Ο σκοπός ήταν να εκπαιδεύσει τους πολίτες των 

Σερρών σε αυτή την . .  Δημιουργήθηκε μια ομάδα στήριξης έργου από 

κοινωνικούς εταίρους με τους τριάντα,  τέλος πάντων, φορείς.  Έγινε 

μια πάρα πολύ καλή δουλειά σε αυτό εδώ το πρόγραμμα και τελικά 

καταρτίστηκε ένα σχέδιο δράσης,  το οποίο είναι ένα επιχειρησιακό 

σχέδιο που αφορά . .  προτείνω να το διαβάσετε. .  και . .κατά κάποιο 

τρόπο,  όλες τις  ενέργειες που έκανε ο Δήμος Σερρών και . .και 

κατέληξε στην 721 απόφαση και στο κομμάτι που αφορά την . .  αυτής 

της συγκεκριμένης,  τέλος πάντων, κανονιστικής απόφασης,  πρόσθεσε 

κάποια πράγματα, σημαίνει  δηλαδή ότι  οι  κοινωνικοί μας εταίροι 

δέχονται  αυτό το πράγμα που κάμαμε το 2008, που μας . .κάποια λίγα.  

Φαίνονται μέσα στο σχέδιο δράσης.  . .και θεωρώ, ας πούμε,  ότι  . .  είναι 

από ότι  τέλος πάντων, . .  και τέλος πάντων, φάνηκε μέσα από την 
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κατάρτιση αυτού του σχεδίου δράσης,  μέσα από αυτή την διαδικασία   

διαβούλευσης.   

 Αυτά ήθελα να πω εγώ. Ήταν μια καλή εμπειρία,  ολοκληρώνεται 

όπου να είναι και εντάξει ,  αυτά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ερωτήσεις επί  του θέματος;  

Κος ΠΑΠΑΝΙΚΗΣ:  

Εάν θέλετε κάτι  δηλαδή πάνω σε αυτή την …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.  Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Κοτρώνης.   

Κος ΠΑΠΑΝΙΚΗΣ:  

Σε αυτή την κατεύθυνση χρόνια τώρα η . .από το Δημοτικό Συμβούλιο 

και από τους ανθρώπους  που το απαρτίζουν ότι  με τα χρήματα …Θα 

ήθελα δηλαδή, εάν είναι δυνατόν,  όταν έχετε λίγο χρόνο ας περάσετε 

από το γραφείο αυτό να αλλάξουμε δυο κουβέντες,  να φανεί,  τέλος 

πάντων, τι  στο καλό κάνουμε και που είναι . .σε αυτή την κατεύθυνση.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση. Ερώτηση, συγνώμη. Ναι κ.  Κατιρτζόγλου.  

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  

Ήθελα να ρωτήσω τον κ.  . .  αυτές οι  προτάσεις που βγ ήκαν από το 

σχέδιο δράσης,  τα συμπεράσματα πως μπορούν αυτά να μετουσιωθούν 

σε πράξεις;   

Κος ΠΑΠΑΝΙΚΗΣ:  

Πολλά από αυτά τα εμπεριέχει  και για αυτό σας είπα ότι  είμαι πολύ 

ευχαριστημένος από την δουλειά που προηγήθηκε,  . .απόφαση… 

Προστέθηκαν κάποια πράγματα από την …τοπική ομάδα στήριξης,  
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τέλος πάντων, του προγράμματος,  τα οποία,  τέλος πάντων, είναι 

χρήσιμα, είναι τέλος πάντων, προσθετικά στην . .  όχι  . .  πέρα . .  

 Δηλαδή πιστεύω ότι  πρέπει να πείτε ναι στο Τοπικό Σχέδιο 

Δράσης,  το οποίο φυσικά θα ολοκληρωθεί μέ σα από τις  διαδικασίες 

. .δηλαδή Τοπικά Συμβούλια,  Ποιότητα Ζωής και τα λοιπά… για να 

φτάσουν να γίνουν κανονιστικές αποφάσεις,  να επεκταθεί,  κατά κάποιο 

τρόπο, το δίκτυο ποδηλατοδρόμου, το δίκτυο πεζόδρομου, άλλες,  τέλος 

πάντων …κινήσεις,  μαζική μεταφορά. Ήδη έχουμε αποτέλεσμα τα μίνι  

μπας,  τα 17 μίνι  μπας και πώς αυτά  θα δρομολογηθούν καλύτερα. 

Υπάρχει δηλαδή πολύ περιεχόμενο σε όλη αυτή την ιστορία και καλό 

είναι να σκύψουμε και να βοηθηθούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ο κ.  Κοτρώνης έχει  να κάνει  τοποθέτηση. Παρ ακαλώ κ.  

Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Υπάρχει ένα …να σε στεναχωρήσω…  

Κος ΠΑΠΑΝΙΚΗΣ:  

Να με στεναχωρήσετε.   

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Τα συμπεράσματα εγώ δεν τα κοιτάω καθόλου. Σαράντα χρόνια 

παρακολουθώ συμπεράσματα, θαύματα, . .οικονομικές …άσε τα 

συμπεράσματα. Τα αποτελέσματα εγώ θέλω να δω. Δεν αμφισβητώ την 

καλή πρόθεση ούτε του δημάρχου ούτε του Αντιδημάρχου, πρόκειται 

για έκθεση ιδεών, δεν το λέω, την λιγότερη ευθύνη έχει  . .  

 Τρέχουν δυο παρόμοια προγράμματα εδώ και δέκα χρόνια 

περίπου. Το . .και . .δεν ενδιαφέρουν εμένα  τα συμπεράσματα, τα 
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αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα ποια είναι;  Τζάμπα τα λεφτά. Είτε 

εθνικά είτε ευρωπαϊκά.  

 Είναι πραγματικά ντροπή να βρίσκεται σε αυτό το χάλι ο Δήμος.  

Τοπικά Σχέδια Δράσης λέει  εδώ, τι  να τα διαβάσουμε.  Με τι  όρεξη να 

τα διαβάσουμε; Είδα και εγώ στην αρχή φωτογραφίες,  ιστορίες από 

πόλεις της Ισπανίας να βλέπω, να βλέπω ένα μήνα, να βλέπω δυο 

μήνες,  όταν βλέπω . .της Ισπανίας να περπατάς δίπλα στα ποτάμια στην 

Σεβίλλη και εδώ να περπατάς δίπλα στα αυτά, τι  να τα κάνω τα 

συμπεράσματα; Ποιος μπορεί να περπατήσει . .  στην πόλη; Ποιος 

πεζός;   

 Τέσσερις του μηνός έχει  δικαστήριο μια κυρία ογδόντα τόσο 

χρόνων…4 Νοεμβρίου να με φωνάξει να παρακολουθήσω, έχει  σπάσει 

το χέρι της και έκανε αγωγή, μήνυση, δεν ξέρω τι  έκανε,  είναι η τρίτη 

αναβολή και της λέω ότι  θέλω να έρθω να δω τι  θα πουν.  Έσπασε το 

χέρι της.  Εάν μας έκαναν όσοι έσπασαν χέρια και πόδια αγωγές,  που 

έπρεπε να κάνουν σε μια σοβαρή και πολιτισμένη πόλη ενός 

ευρωπαϊκού κράτους,  θα είχε φαλιρίσει  ο Δήμος.  Ένας μας έκανε και 

μας πήρε 150.000 με τα χιόνια που έπεσε και έσπασε το κεφάλι η 

γυναίκα στον Δήμο μπροστά.  

 Λέτε στο τέλος για εμπειρία,  την μέχρι στιγμή διαδικασία για το 

δίκτυο ποδηλατοδρόμων. Γιατί  δεν αποτυπώνετε…των 

ποδηλατοδρόμων. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω, το λέτε,  το ξανά 

λέτε,  πείτε μου πόσα χιλιόμετρα είναι;  Ακούτε δίκτυα και δίκτυα και 

συμπεράσματα και είστε ευχαριστημένος.  Πείτε μου το δίκτυο πόσα 

μέτρα είναι;  Το δίκτυο ποδηλατοδρόμων.  

 Αποτυπώστε την πραγματικότητα, το …και θα λέει  ότι  που 

βρίσκομαι;  Όχι στην Καρδίτσα , ενδεχομένως στην Κοπεγχάγη. Και 
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όπου να είναι μπαίνει  και οριστική ταφόπλακα, κύριε Δήμαρχε,  με τις  

αστικές αναπλάσεις.  Δεν ξέρω το μερίδιο ευθύνης και δεν με 

ενδιαφέρει το δικό σας…Όταν ολοκληρωθούν οι  αστικές αναπλάσεις 

όχι  ποδήλατο…όχι ΙΧ, ούτε ποδήλα το. Που θα κάνετε δίκτυα εκεί  που 

έχει  γίνει  δυο μέτρα  για αστικές αναπλάσεις επειδή … Δεν μπορεί να 

περπατήσει ο άλλος.   

 Ακολουθεί πίσω το ποδήλατο. Ως πότε θα σε ακολουθήσει;  Εκατό 

μέτρα; Πεντακόσια μέτρα; Χίλια μέτρα; Θα σε . .  στο τέλος και 

τελείωσε.   

 Με τι  διάθεση; Είναι πραγματικά ένα σημαντικό θέμα. Με τι  

διάθεση να βλέπεις την πραγματικότητα; Και πιστεύω όλοι την 

βλέπουν.  Δεν ξέρω τώρα εάν διαβάσει κανένας αυτό το πράγμα το 

ωραίο και σκεφτεί  την πραγματικότητα, πόσο μπορεί να καθίσει  να 

σκεφτεί  και να συζητήσει και να ψηφίσει θετικά.  Όχι δεν το 

ψηφίζουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν δώσω τον λόγο στον κ.  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι σας παρακαλώ, θέλω να κάνω έτσι μια καλοπροαίρετη 

παρατήρηση. Σεβόμενος πραγματικά όλους σας,  σα ς σέβομαι από 

βάθους καρδιάς,  πριν από ένα με δυο συμβούλια είχα πει ,  ας πούμε,  

επειδή πρέπει να σεβόμαστε ο ένας τον άλλο, τους αγορητές,  τους 

ομιλητές,  τις  τοποθετήσεις τις  οποίες κάνουν και πραγματικά, ας 

πούμε,  βγαίνουν μόνο θετικά συμπεράσματα από όλε ς αυτές τις  

τοποθετήσεις,  παρατηρήσεις που κάνει  και η αντιπολίτευση και η 
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συμπολίτευση, διαπιστώνω για μια ακόμη φορά ότι  ακολουθούμε τον 

δρόμο των καναλιών και πάμε και δίνουμε συνεντεύξεις  αδειάζοντας 

την αίθουσα, ειλικρινά το θεωρώ, ας πούμε,  δεν θέλω να 

χρησιμοποιήσω την λέξη. Με στεναχωρεί το γεγονός.   

 Θα παρακαλούσα να κατανοούμε όλοι μας αυτή την προσπάθεια 

που κάνουν όλοι οι  συνάδελφοι και της συμπολίτευσης και της 

αντιπολίτευσης να θέτουμε,  να εκθέτουμε και να λέμε τα θέματα, να 

αναλύουμε τα θέματα και θα έπρεπε να είμαστε άπαντες παρόντες.  

Εκτός των δικαιολογημένων απόντων είτε λόγω ασθένειας είτε λόγω 

εποχής διακοπών.  

 Συγνώμη για την παρατήρηση, να συνεχίσουμε.  Παρακαλώ κύριε 

. .έχετε τον λόγο.   

Κος ΠΑΠΑΝΙΚΗΣ:  

Για ότι  αφορά την συμμετοχή του Δήμου σε αυτά τα ευρωπαϊκά 

προγράμματα,…οι υπηρεσίες του Δήμου παρήγαγαν έργο και 

παρήγαγαν,  καταρχήν μια πολύ σημαντική απόφαση, για δέκα περίπου 

χρόνια …και κάνω μια παρένθεση τώρα και λέω …στην αίθουσα αυτή 

υπάρχει λίγο ενδιαφέρον …και προφανώς δεν έχει  γ ίνει  κατανοητή σε 

πολλούς ανθρώπους εδώ το περιεχόμενο σε βάθος της συγκεκριμένης 

απόφασης,  η οποία αγγίζει  τρία ίσως και περισσότερα θέματα . .  είναι 

αποτέλεσμα της . .  αυτών των προγραμμάτων. 13,5 χιλιόμετρα 

ποδηλατοδρόμου έχει  θεσμοθετήσει η συγκεκριμένη… Το εάν θα τα 

κατασκευάσει ο Δήμος είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά έχουμε 

θεσμοθετημένα για πρώτη φορά 13,5 χιλιόμετρα. Έχουμε 22 . .Έχουμε 

την μικρότερη θνησιμότητα και τα λιγότερα ατυχήματα από όλες τις  

πόλεις  αυτού του μεγέθους στην Ελλάδα και μπορείτε να ρω τήσετε την 

Τροχαία.   
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Θέλω να πω δηλαδή ότι  αυτό το τμήμα με έναν προϊστάμενο και 

έναν βοηθό όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή την κατεύθυνση έχει  κάνει  

αρκετή δουλειά.  Τώρα,  το εάν αυτή η δουλειά . .στο πρόγραμμα . .  στο 

οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ πήγαμε προχθές,  ε γώ πήρα και κάποιοι  

άλλοι συνάδελφοι . .όταν ο Δήμος Σερρών . .σχεδίασε logist ics . .και δεν 

καταφέραμε αυτό το πράγμα να το κάνουμε πράξη, να μας γράψουν 

πως γίνονται τα logist ics . .  

 Θέλω να πω δηλαδή ότι  . .εάν πάρθηκε σαν πρόγραμμα είναι γιατί  

ο Δήμος Σερρών έχει  στα χέρια μου . .  πολύ ισχυρή, την έβαλε στο 

τραπέζι ,   . .και τα πήρε αυτά γιατί…  

 Θέλω να πω ότι  . .αλλά σε κάποιες από αυτές τις  δράσεις υπάρχει 

. .αρκετό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στις αποφάσεις,  στις  κανονιστικές αποφάσεις.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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

ναι,  ναι .  Κύριε Ίντο; Κυρία Σαραντίδου; Όχι η κυρία Σαραντίδου,  ναι 

η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Κύριε Κοτρώνη; Επιμένετε στο όχι  παρά 

τις  διευκρινιστικές του κ.  …και οι  υπόλοιποι 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: 4664/2012)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα.  

 

Θέμα 9 ο  :  

Έγκριση της υπ’ αριθμόν 27/2012 Απόφασης του Διοικητικού  

 Συμβουλίου της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ Σερρών με θέμα «Έγκριση  

αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2012 της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ»  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών.  

 

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: 467/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.  

 

Θέμα 10 ο  :  

Ενημέρωση επί των αριθμ. 28,  29 και 39/2012  

αποφάσεων της ΔΗΚΕ ΔΗΠΕΘΕ Σερρών.  
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Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Σερρών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 468/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  

 

Θέμα 11 ο  :  

Έγκριση  των υπ΄ αριθμών 103, 104 και 105/2012 αποφάσεων  

του ΔΣ του ΝΠ του Δήμου Σερρών με την επωνυμία «Οργανισμός  

 Προσχολικής Αγωγής Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού  

 Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΝΠ κ. Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ενδέκατο θέμα, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  λόγω του ότι  υπάρχει  

ορκωτός ελεγκτής το αποσύρουμε για επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Ας ολοκληρωθεί ο έλεγχος στο νομικό πρόσωπο με τα αποτελέσματα 

του ορκωτού ελεγκτή. Να έχουμε και την έκθεση. Γι΄ αυτό τον λόγο το 

αποσύρουμε.   
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ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚΤ. 1 /2012)  

…………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δωδέκατο θέμα.  

 

Θέμα 12 ο  :  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Οργάνωση  

Διαχείριση και Συντήρηση χώρων πρασ ίνου για το έτος 2013».  

Διάθεση σχετικής πίστωσης, αναμόρφωση του προϋπολογισμού του  

Δήμου και ένταξη της υπηρεσίας στο Τεχνικό Πρόγραμμα του  

2013 που αφορούν:  

Α) την Δημοτική Ενότητα Σερρών του Δήμου Σερρών.  

Β) την Δημοτική Ενότητα Λευκώνα & των ΤΚ Ορε ινής και  

 Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών  

Γ) την Δημοτική Ενότητα Καπετάν Μητρούση του Δήμου Σερρών 

και  

Δ) την Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Βαλτσάνης Δ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Βαλτσάνης είναι εισηγητής.  Θέλετε να κάνετε  ερωτήσεις;  

Τοποθετήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Φωτιάδης.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η ερώτηση είναι διαδικαστική. Μου προξενεί  εντύπωση ότι  τίτλος 

«Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου» για ποιο έτος;  Για το 

΄12; Θεωρώ ότι  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προϋπολογισμό δεν έχουμε του ΄13 σήμερα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μου κάνει εντύπωση η διατύπωση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Άμα διαβάσετε την αιτιολογική έκθεση της κυρίας . .λέει  ότι  με την 

σύνταξη και ψήφιση του προϋπολογισμού έτους ΄13 οι  Οικονομική 

Υπηρεσία θα προϋπολογίσει  το ποσό από το 227.000. Για το ΄13.  Αυτό 

θα γίνει  εφόσον ενταχθεί  στο τεχνικό πρόγραμμα, η τεχνική υπηρεσία 

του Δήμου και . .  στην κατανομή των έργων με . .χρηματοδότηση σε 

αυτά που λέει .  Και σας υπενθυμίζω κατανομή εάν φτάσουμε θα 

πληρωθούν με χρήματα του ΄13.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαγράφουμε την λέξη αναμόρφωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι πλεονασμός.  Ο κ.  Κοτρώνης.  Κάντε και την δεύτερη ερώτηση. Ο 

κ.  Φωτιάδης θέλει  να κάνει  μια δεύτερη ερώτηση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η ερώτηση είναι η εξής:  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Λίγο το μικρόφωνό σας,  σας παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δημοπράτηση για το σύνολο του πράσινου στον Δήμο μας.  Τώρα 

βλέπουμε ότι  γίνεται κερματισμός.  Για ποιο λόγο;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πέρυσι δεν μπορούσαμε να το κάνουμε . .τώρα άλλαξε ο νόμος και 

μπορούμε να το κάνουμε . .και πέρ υσι το ψάξαμε για να το κάνουμε,  να 

βγάλουμε την εργολαβία ανά Δημοτική Ενότητα αλλά δεν γινόταν.  

Ρωτήσαμε και στον Επίτροπο, ο νόμος άλλαξε και τώρα..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο γραμματέας μια ερώτηση.  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω, εάν,  κύριε Πρόεδρε,  οι  μελέτες αυ τές οι  οποίες 

έχουν γίνει  στην Δημοτική Ενότητα Σερρών και στους πρώην 

Καποδιστριακούς δήμους έχουν το στοιχείο της συνεργασία με τα 

Τοπικά Συμβούλια και με τους προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων να 

μην είναι αυτό το τραγελαφικό να κατηγορεί η δημοτική αρχή  τα 

Τοπικά Συμβούλια ότι  δεν υποδείξανε τα …υπάρχει χωριό . .σε όλη την 

Ελλάδα που δεν έχει  νεκροταφείο.  Αυτό ήθελα να τονίσω, εάν 

πραγματικά υπήρξε συνεργασία με τους προέδρους των Τοπικών 

Συμβουλίων και με τα Τοπικά Συμβούλια να έχει  γίνει  καταγραφή 

όλων των χώρων αυτών . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να απαντήσει ο Αντιδήμαρχος πρασίνου ο κ.  Βαλτσάνης.  Παρακαλώ κ.  

Βαλτσάνη.  

Κος ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ:  
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Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι,  για το 

έτος ΄13 οι  καινούργιες μελέτες συμπεριλαμβάνουν όλους τους χώρους 

μέσα και την παρωδία  βλάστηση. Για την περσινή χρονιά το ΄12,  σαν 

πρώτη φάση εργολαβίας για το πράσινο ζητηθήκανε οι  παλαιές μελέτες 

από τους πρώην δήμους.  Δηλαδή . .  η διαχείριση του πρασίνου στους 

πρώην δήμους που έγιναν κάποιες παραλείψεις,  δηλαδή όπως στα  

νεκροταφεία της Ενότητας Καπετάν Μητρούση η παρόδια βλάστηση 

αυτά ο Καπετάν Μητρούσης είχε μια εργολαβία πρασίνου αλλά τον 

χώρο των νεκροταφείων και την παρόδια βλάστηση την έκανε με 

εργαζόμενους του Δήμου. Όταν ζητήθηκε αυτή η μελέτη υπήρχε αυτή η 

παράλειψη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω και εγώ ότι  η κατεύθυνση που δόθηκε 

στην υπηρεσία ήταν να έρθουν σε επαφή με όλους τους προέδρους και 

πράγματι ήρθε σε επαφή με όλους τους προέδρους,  εάν υπάρχει εδώ 

κάποιος Πρόεδρος και είμαι βέβαιος θα το βεβαιώσε ι αυτό,  ήρθε σε 

επαφή με όλους τους Πρόεδρους και έγινε η καταγραφή, εάν δεν 

απατώμαι και των σχολείων και των νεκροταφείων και ότι  μπορούσε 

να συμπεριληφθεί,  τέλος πάντων σε αυτό . .  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Εγώ έκανα αυτή την ερώτηση, κύριε Πρόεδρε,  γιατί  έχω ακρ ιβώς την 

αντίθετη πληροφόρηση. Ότι δεν έχει  γίνει  η συνεργασία αυτή των 

υπηρεσιών με τα τοπικά συμβούλια και με τους προέδρους και πολύ 

φοβούμαι ότι  στην νέα περίοδο του ΄12 τα προβλήματα θα είναι ακόμα 

μεγαλύτερα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Αύριο,  είναι πολύ απλό, πάτε σ την κυρία Χατζητόλιου για να σας πει  

εάν αυτό που λέω είναι αλήθεια ή όχι .   

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Τους κοινόχρηστους χώρους που τους γνωρίζουν οι  τοπικοί άνθρωποι.  

Τα Τοπικά Συμβούλια,  οι  Πρόεδροι των Τοπικών Συμβουλίων.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπήρξε συνεργασία.  Αυτή η εντολή δόθηκε για την υλοποίηση…  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πάτε αύριο να το διαπιστώσετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια τοποθέτηση θέλετε να κάνετε;  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή είπατε προηγουμένως, κύριε Δήμαρχε,  για τα σχολεία ότι  θα 

μπουν πλέον… το Μουσικό το βάλατε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η Σχολική Επιτροπή να το καλύψει από τα πενιχρά της έσοδα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Αντιδήμαρχε.  

Κος ΒΑΛΤΣΑΝΗΣ:  

Θέλω να τονίσω ότι  στον διαγωνισμό που θα γίνει  στην Οικονομική 

Επιτροπή να μην λάβουμε μόνο υπόψη το οικονομικό σκέλος.  Θέλω να 

λάβουν και υπόψη το τι  εξοπλισμό θα έχει  ο κάθε εργολάβος.  Αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία.  Το θέμα ολοκληρώθηκε νομίζω. Τοποθέτηση. Κύριε Κοτρώνη 

συγνώμη, παρακαλώ τοποθετήσεις.  Ο κ.  Στεργίου,  ο κ.  Κοτρώνης.  

Άλλος; Όχι.  Κύριε Κοτρώνη.  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  η τοποθέτησή μου ισχύει  και για την συντήρηση αλλά 

και για το επόμενο θέμα που αφορά το . .  Επίσης με όλη την 

ειλικρίνεια,  επειδή το παρακολουθώ από τότε που είμαι εκλεγμένος,  

καταλαβαίνω ότι  δεν γίνεται σχεδόν τίποτα σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρω, 

εκφράζει  και μια επιφύλαξη τώρα ο κ.  Αντιδήμαρχος,  πείτε 

τουλάχιστον ότι  δεν υπάρχουν τα χρήματα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.  

 Μα αποφασίζουμε δεν ξέρω εάν είναι εφικτό,  αλλάζουμε το 

σχέδιο και κάθε χρόνο και εδώ στην πόλη και στα χωριά θα το δούμε 

αυτό,  αναλαμβάνουμε συγκεκριμένες περιοχές.  Τώρα αυτό που . .  ότι  

για όλη την Δημοτική Κοινότητα εδώ Σερρών θα κάνουμε αυτή την 

μελέτη και θα ισχύσει,  το παρακολουθώ, δεν ξέρω εάν με διαψεύσει,  

εγώ . .  το παράδειγμα, γιατί  . . και πράγματι δεν. .  ούτε δικοί μας 

ψηφοφόροι είναι,  όλοι πολίτες είναι όλων σας.  Εκείνο το 

συγκεκριμένο. .  κύριε Αντιδήμαρχε,  τουλάχιστον είκοσι χρόνια έχει  να 

κλαδευτεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιο λέτε κ.  Κοτρώνη;  

Κος ΚΟΤΡΩΝΗΣ:  

…Ποια την Μεγάλη Τετάρτη; . .Το παρκάκι στην . .  έχει  τέσσερα δέντρα 

τα οποία είναι τριάντα μέτρα πάνω από τα σύρματα της Δ.Ε.Η.,  έχουμε 

πει  οκτακόσιες φορές,  δεν θα σας παρακαλάω εγώ, δεν κάνετε για μένα 

ρουσφέτι ,  κάντε και κάτι  που σας υποδεικνύουμε εμείς .  Τίποτα δεν 

έχετε κάνει .  . .  
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 Μια φορά ήρθαν,  έκαναν ένα δέντρο και έφυγαν.  Και είπαν ότι  

θα ξανά έρθουν την άλλη Τετάρτη … Δεν κάνετε ρουσφέτια σε μας.  

Τους πολίτες εξυπηρετείτε.  . .Πιστεύω και κάποια άλλα που έχω υπόψη 

μου, δεν έχουν κλαδευτεί  ποτέ.  Ποτέ εδώ και είκοσι χρόνια.   

 Εγώ δέχομαι συγκεκριμένα να μου πείτε ότι  θα κάνουμε φέτος 

σαράντα . .  Αυτό μπορούμε με τα 300 χιλιάρικα, . .θα είναι πιο σωστό 

και πιο ειλικρινές.  Οι πολίτες που μας παρακολουθούν γνωρίζουν ότι  

αυτά τα προγράμματα δεν ισχύουν.  Ο καθένας ξέρει .  Εκτός εάν 

νομίζουν ότι  δεν ψηφίζουμε προγράμματα εγγύς  αλλά προγράμματα 

εικοσαετίας και σου λέει  ότι  το 2030 μπορεί να μας πιάσει εμάς όταν 

…Δεν ξέρουμε ότι  είναι για κάθε χρόνο.  

 Να τους πούμε την αλήθεια,  κάθε χρόνο να κάνουμε λιγότερα 

πράγματα αλλά πιο αποτελεσματικά και κυρίως δίκαια και στις  

γειτονιές και στα χωριά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος που θέλει  τον λόγο; Ο κ.  Στεργίου.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι η μελέτη η περσινή 

όσον αφορά το πράσινο μπορεί να χαρακτηριστεί  πρώτον ελλιπέστατη 

και αυτό φάνηκε σε όλα τα Τοπικά Διαμερίσματα τα οποία εκεί  δεν 

κόπηκαν τα χόρτα και αναφέρομαι και στο δικό μου Δημοτικό 

Διαμέρισμα των Επταμύλων που δεν κόπηκαν ούτε μια φορά εκτός από 

την παιδική χαρά. Κανένα χόρτο δεν κόπηκε καθ όλη την διάρκεια της 

. .  

 Δεύτερον.  Θεωρώ ότι  και θέλω να πιστεύω ότι  η καινούργια 

μελέτη θα περιλάβει και άλλους χώρους,  οι  οποίοι  δεν είχαν . .στην 

πρώτη μελέτη και θα πρέπει να δει  και η Οικονομική Επιτροπή τις  
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επιλογές των εργολάβων. Δεν μπορεί να αναλαμβάνει ο εργολάβος και 

να μην έχει  ούτε μια μηχανή …Εγώ έχω στο σπίτι  μου.  Δηλαδή τι  

εργολάβος είναι αυτός;  . .Εργολάβος στο Πράσινο και δεν έχει  ένα 

αυτοκίνητο και δεν έχει  μια μισινέζα και μετά τον χώρο προσπαθούσε 

να . .να αγοράσει και να πάρει τρακτέρ.  Βέβαια όταν έφτασαν οι  

εκλογές ήταν αδύνατο να  τα πληρωθεί ο εργολάβος σε αυτή την 

κατάσταση.  

 Άρα επομένως θα πρέπει μέσα στις  μελέτες του πρασίνου πρώτον 

να υπάρχει συνεργασία με τα τοπικά διαμερίσματα με τους προέδρους 

των τοπικών διαμερισμάτων οι  οποίοι  γνωρίζουν ποιοι  χώροι πρέπει να 

κοπούν και πότε να κοπούν και εάν δεν μπεις άμεσα από τον Μάρτη 

στην καταπολέμηση του πράσινου σίγουρα έχεις  χάσει το παιχνίδι .  

Μετά τρέχεις  και δεν φτάνεις .   

 Και δεύτερον,  θα πρέπει να ελεγχθεί  ο εργολάβος τι  μηχανήματα 

διαθέτει  για να πάρει την εργολαβία.  Γιατί  τότ ε εγώ προσωπικά πήρα 

ένα μεγάλο πολιτικό κόστος για να ψηφίσω την εργολαβία και μάλιστα 

σε αντίθεση με τα πιστεύω τα δικά μου ότι  θα έπρεπε να υπάρχει η 

υπηρεσία του Δήμου του Πρασίνου να ενισχυθεί και εύχομαι να μπει η 

εργολαβία για να βοηθήσουμε περισσότερο τους …να παρουσιάσουν 

κάτι  . .και δυστυχώς εδώ έρχομαι. .  σε αυτή την λογική μου ταυτότητα . .  

χειρότερα τα αποτελέσματα.  

 Θέλω με την τοποθέτησή μου αυτή να πω ότι  πρέπει να 

επιστήσουμε την προσοχή ότι  ο εργολάβος να έχει  τον απαραίτητο 

εξοπλισμό και εάν δεν ανταποκρίνεται να …Και αυτό όταν θα έρθει  

και το θέμα για τα σκουπίδια . .  θα το δούμε και για εκείνη την …  
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 Θέλω να πιστεύω και κύριε Αντιδήμαρχε να δείτε με την 

υπηρεσία Πρασίνου η μελέτη αυτή πραγματικά ανταποκρίνεται για τον 

σκοπό και τα χρήματα που πήρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να πω το εξής:  ότι  η αξιολόγηση και η ανάδειξη του αναδόχου 

γίνεται από Επιτροπή, η οποία έρχεται μετά σε μας στην Οικονομική 

Επιτροπή. Δεν κάνουμε εμείς  την ανάδειξη του εργολάβου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τους όρους η Αναπτυξιακή που έρχεται και τους όρους όταν ο 

εργολάβος δεν είναι,  γι΄ αυτό λέμε καμία φορά οι  υπηρεσίες οι  

δημότες δεν μπορούν να λειτουργήσουν ευέλικτα.  Όταν ο εργολάβος 

είναι από την Θεσσαλονίκη δεν γνωρίζει  καλά τα μέρη και φέρνει  

εργάτες  από την Κατερίνη.  Άλλο είναι όταν είναι ντόπιοι  από εδώ που 

θα πάρει τον εργάτη από το Μητρούσι και τα λοιπά και τα λοιπά, θα 

δουλέψει καλύτερα και θα έχει  καλύτερα αποτελέσματα όταν ήταν ο 

εργολάβος από εδώ, οι  εργολάβοι οι  Σερραίοι .   

 Εάν μπορεί τώρα αυτό η  Επιτροπή να μπορεί να αποκλείσει  

κάποιον ο οποίος,  ξέρω εγώ, δεν είναι από εδώ αλλά είναι,  έχει  όλες 

τις  προϋποθέσεις,  αυτό το ξέρετε πάρα πολύ καλά γίνονται ενστάσεις 

επί  των ενστάσεων και ποτέ να μην τελειώσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή 

θα περάσει η χρονική περίοδος και να μην έχουμε ανάδοχο εργολάβο.  

 Αυτά.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να προχωρήσουμε συνάδελφοι,  ολοκληρώσαμε το θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λόγια σύντομα κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για την κοπή των δέντρων διατέθηκε  πολύ μικρό ποσό, εάν δεν κάνω 

λάθος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δήμαρχε συγνώμη που σε διακόπτω, …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ξέρω. Διατέθηκαν πολύ λίγα χρήματα. Δεν ήταν δυνατόν να . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει,  εντάξει ,  το ξέρω. Μα και προηγουμένως ετέθη αυ τό το θέμα 

της κοπής των δέντρων και δεν είπατε τίποτα.  Γι΄ αυτό απαντώ, με μια 

λέξη όμως απαντώ. Με μια λέξη. Διατέθηκε πολύ μικρό ποσό. Αυτά τα 

χρήματα είχαμε αλλά σας λέω το εξής και τώρα που θα διαθέσουμε 

μεγαλύτερα ποσά πάλι δεν μπορούμε να ανταποκριθ ούμε στις  ανάγκες 

όλου του Δήμου να κόψουμε όλα τα δέντρα και να τα κλαδέψουμε.  

Πάμε σε αυτά που επείγουν,  σε αυτά που πρέπει.   

 Όσον αφορά τώρα για το πράσινο,  γι΄ αυτή την μελέτη,  

επαναλαμβάνω και πάλι,  υπήρξε συνεργασία της υπηρεσίας με όλους 

τους προέδρους.  Και στα προκαλώ να πάτε αύριο στην υπεύθυνη που 

έκανε την μελέτη,  την κυρία Χατζητόλια και να το ρωτήσετε αυτό,  εάν 
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συνεργάστηκε με όλους τους προέδρους.  Συνεργάστηκε με όλους τους 

προέδρους και έφερε ότι  της είπαν οι  Πρόεδροι.   

 Τώρα εάν παρέλειψαν,  εύχομαι να μην παρέλειψαν ούτε θα 

κρεμάσουμε κανέναν Πρόεδρο  εάν παρέλειψε κάτι ,  για όνομα του 

Θεού.  

Ο εργολάβος πρασίνου είχε πράγματι μια καθυστέρηση. Αυτή την 

καθυστέρηση θα την πληρώσει με την διπλή τιμή οι  ίδιοι .  Επιβλήθηκε 

η τιμή.  Οι υπηρεσίες είναι πάρα πολύ αυστηρές.  Θα επιβληθεί ποινή 

όπως εάν τυχόν συμβεί το ίδιο και με την καθαριότητα, το ίδιο θα γίνει  

και στον εργολάβο καθαριότητας.   

Τώρα λέτε να παίρνουμε εργολάβους από εδώ. Αυτό μπορεί να 

γίνει  εάν δίνουμε απευθείας ανάθεση. Το ποσό είναι μ εγάλο, μπορούμε 

να το δώσουμε με απευθείας ανάθεση. Ο Θεσσαλονικιός δηλαδή δεν 

είναι Έλληνας; Να τον αποκλείσουμε; Οι εργάτες που δουλεύουν στον 

εργολάβο Πρασίνου είναι όλοι Σερραίοι .  Όλοι Σερραίοι  είναι,  όλοι.  

Όλοι Σερραίοι .  Πάρτε τους έναν –έναν.  Βεβαίως  όλοι Σερραίοι .  

Τώρα, εάν ο άνθρωπος έφερε κάποιον,  εάν έφερε,  κάποιον από 

την Κατερίνη λες και είναι δεν ξέρω τι  είναι αυτός από την Κατερίνη,  

δεν είναι Έλληνας,  εάν έφερε κάποιον από την Κατερίνη γιατί  

μπορούσε μόνο αυτός να χειριστεί  ένα μηχάνημα, για ό νομα του Θεού 

δεν μπορούμε να βγαίνουμε αυτά και τα λέμε γιατί  έφερε από την 

Κατερίνη κάποιον,  λες και δεν είναι συμπατριώτης μας αυτός,  λες και 

δεν είναι Έλληνας.   

Λοιπόν,  ο ανάδοχος εδώ είμαστε τώρα, εδώ είμαστε.  Εγώ είμαι 

ανέκαθεν,  από την πρώτη στιγμή υπέρ του να μην αναδεικνύεται ο 

ανάδοχος μόνο με την οικονομική προσφορά. Αυτά τα προβλήματα θα 
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έχουμε.  Ποιος είναι πιο φθηνός,  σε αυτόν,  χωρίς να υπάρξει ένας 

συνδυασμός οικονομικής προσφοράς με ποιοτικά κριτήρια.   

Εάν είναι μόνο το οικονομικό και δίνουμε  στον πιο φθηνό, θα 

έχουμε αυτά τα προβλήματα συνεχώς.  Λοιπόν δίνει  ο άλλος την πιο 

χαμηλή τιμή και μετά δεν μπορεί να βγει .  Αυτό έγινε και με τον 

εργολάβο Πρασίνου, αυτό έγινε και με τον εργολάβο Καθαριότητας.  

Και τρέχουν και δεν φτάνουν και απορούν πως θ α βγουν.  Αυτή είναι η 

πραγματικότητα.  

Άρα θα πρέπει να βάλουμε και ποιοτικά κριτήρια για την 

ανάδειξη του αναδόχου. Όχι μόνο το μοναδικό κριτήριο,  ποιος είναι 

φθηνότερος,  αυτό είναι και ο καλύτερος; Το φθηνότερο είναι 

καλύτερο; Ασφαλώς δεν είναι καλύτερο.   

Λοιπόν,  αυτά δεν μπορούμε να μην κάνουμε διαγωνισμούς.  

Γίνεται διαγωνισμός,  μέσα από τον διαγωνισμό αναδεικνύεται ο 

ανάδοχος.  Τα κριτήρια όμως μπορούμε να τα βάλουμε και πρέπει να 

βάλουμε και ποιοτικά κριτήρια,  όχι  μόνο το πιο φθηνό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Σε 

ψηφοφορία το θέμα. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Οργάνωση  

Διαχείριση και Συντήρηση χώρων πρασίνου της Δημοτικής  

Ενότητας Σερρών του Δήμου Σερρών για το έτο ς 2013.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 469/2012)  

…………………  

 

Ομοίως της Δημοτικής Ενότητας Λευκώνα και των  

 Τ.Κ. Ορεινής και Βροντούς 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 470/2012)  

…………………  

 

 

Ομοίως της Δημοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση  

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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 471/2012)  

…………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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Ομοίως της Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως 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 ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 472/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο τρίτο.   

 

Θέμα 13 ο  :  

Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντηρήσεις οδικού δικτύου  

Δήμου Σερρών έτους 2013» συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00 

ευρώ  

με ΦΠΑ (Αρ. Μελέτης 48/2012)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάτι να συμπληρώσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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Εδώ σε αυτή την μελέτη εάν μπορεί να προστεθεί  ένα κομμάτι δρόμου 

είναι εκεί  στο Σκούτερι γύρω στα 100 μέτρα. Έγιναν κάποιες εργασίες 

. .αλλά αυτό το μέρος του δρόμου είναι γύρω στους 40 πόντους 

χαμηλότερα από την επιφάνεια του εδάφους.  Και όταν θα βρέχει  τον 

χειμώνα εκεί  θα γίνεται λίμνη. Να ρίξουν κάποια φορτηγά 3 Α ,  

αμμοχάλυβα για να έρθει  στην επιφάνεια του εδάφους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εντός οικισμού είναι αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  ναι,  εντός οικισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Αντιδήμαρχος Σκουτάρεως…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άμα δείτε και τις  εργασίες που περιλαμβάνει δεν αφορά εκτεταμένες 

ασφαλτοστρώσεις,  αφορά μόνο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μιλάμε για ασφαλτόστρωση, μιλάμε για αμμοχάλυβα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι και το δέκατο τρίτο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μπορεί να είναι βατός ο δρόμος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση . .  προκαλεί εντύπωση, δεν το έχω ξανά συναντήσει,  

κύριε Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  εγκρίνουμε μελέτη,  η 

οποία προφανώς θα δημοπρατηθεί,  αφορά το επόμενο έτος και είμαστε 

στο όγδοο. Πρώτη φορά το συναντώ εγώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να απαντήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και μας προβλημάτισε εάν μπορεί να σταθεί αυτό.  Πήγαμε στην 

Περιφέρεια,  το συζητήσαμε,  η Περιφέρεια εδώ η τοπική ήρθε σε επαφή 

με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και μας υπέδειξαν αυτόν τον τρόπο, 

ότι  μπορεί να γίνει  και το κάνουμε αυτό γιατί;  Διότι  οι  διαδικασίες για 

να αναδειχθεί  κάποιος ανάδοχος είναι τόσο χρονοβόρες που εάν έχεις  

μια ένσταση δεν ξέρεις  που μπορείς να βρεθείς .   

 Γι΄ αυτό τα κάνουμε εγκαίρως και επειδή του χρόνου θα έχουμε 

τα εκατό χρόνια από την απελευθέρωση της πόλης,  για να μην 

τρέχουμε,  για να προλάβουμε,  γι΄ αυτό το κάνουμ ε.  Ρωτήθηκε η 

Περιφέρεια και μετά από σύμφωνη γνώμη της Περιφέρειας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι;   

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    



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 473/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τέταρτο.   

 

Θέμα 14 ο  :  

Έγκριση μελέτης του έργου: «Εργασίες οδοστρωσίας έτους 2013»  

 συνολικού προϋπολογισμού 650.000,00 ευρώ με ΦΠΑ  

(Αρ. Μελέτης 45/2012)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

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: 474/2012)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 15 ο  :  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Κλάδεμα και  

κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους  

Α) Δημοτικής Ενότητας Σερρών Δήμου Σερρών  

Β) Δημοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση Δήμου Σερρών .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Βαλτσάνης Δ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ μια διευκρίνιση. Θα ακολουθήσει και άλλη έγκριση παροχής για 

τα υπόλοιπα διαμερίσματα, Δημοτικές Ενότητες του Δήμου μας,  για να 

μην υπάρχει παρεξήγηση. Απλούστατα δεν ήταν έτοιμες.  Ότι είναι 

έτοιμο  το προχωράμε.   

 Ομόφωνα ναι κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Κλάδεμα  

και κοπή επικίνδυνων δένδρων σε κοινόχρηστους χώρους  

Α) Δημοτικής Ενότητας Σερρών 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: 475/2012)  

…………………  

 

Ομοίως σε κοινοχρήστους χώρους  Δημοτικής Ενότητας  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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Καπετάν Μητρούση Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Βαλτσάνης Δ.  

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: 476/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο θέμα.  

 

Θέμα 16 ο  :  

Έγκριση μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις δρόμων  

Τοπικής Κοινότητας Ορεινής»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 477/2012)  

…………………  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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Θέμα 17 ο  :  

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο  

ΟΠ 91 του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚ. 2-20-2012)  

……………………………… .  

 

Θέμα 18 ο  :  

Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΠ 703 στην  

περιοχή Αγ. Αναργύρων (ΠΕ.5) του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚ. 3-20-2012)  

……………………………… . .  

 

Θέμα 19 ο  :  

Εξέταση ενστάσεων κατά της 237/2010 απόφασης ΔΣ  

 «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα ΟΠ 713, 713 Α ,  714Α ,   

714Β, 715,  715Α  στην περιοχή Αγίων Αναργύρων Σερρών»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚ. 4-20-2012)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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Θέμα δέκατο έβδομο, δέκατο όγδοο και δέκατο ένατο να εξηγήσω γιατί  

αποσύρονται.  Για να περάσει από την Ποιότητα Ζωής και μάλιστα να 

πω ότι  και τα τρία θέμα αυτά, ιδιαίτερα το 19 ο  θέμα, κάνω αυτές τις  

διευκρινήσεις πρέπει να ελεγχθεί  το τοπογραφικό του,  μετά να αλλάξει 

το τοπογραφικό του  και μετά να πάει στην ποιότητα ζωής και μετά να 

έρθει  στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

Εικοστό θέμα.  

 

Θέμα 20 ο  :  

Έγκριση παράτασης  της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης  

 των εργασιών των έργων:  

Α) Κατεδάφιση ακινήτου Δημοτικής Αγοράς  

Β) Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών  

(6ο  Δημοτικό Σχολείο Σερρών).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι για την κατεδάφιση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  σεβαστό.  

Έγκριση παράτασης  της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης  

 των εργασιών των έργων:  

Α) Κατεδάφιση ακινήτου Δημοτικής Αγοράς  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  



 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 478/2012)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου: Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών  

(6ο  Δημοτικό Σχολείο Σερρών).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 479/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο θέμα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Για τον ίδιο λόγο 

αποσύρεται.   

 

Θέμα 21 ο  :  

Έγκριση δανείου συνολικού ποσού 1.838.000,00 ευρώ για την  

εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Σερρών σύμφωνα  

 με τις διατάξεις του άρθρου 2,  παρ. 1 του Ν4038/2 -2-2012  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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 (ΦΕΚ 14/Α/2 -2-2012) και την υπ΄ αριθμού 3456/19-7-2012 

συνεδρίαση  

του  Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να μην υπάρξει κάποιο κώλυμα στην Περιφέρεια θα περάσει και 

από Οικονομική Επιτροπή. Το αποσύρουμε το θέμα και το φέρνουμε 

στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚ. 5-20-2012)  

………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 22 ο  :  

Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δημοτικού ακινήτου στο  

Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δημοτικού ακινήτου, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι είναι λάθος 

διατυπωμένο, είναι ένα δρομάκι στενό…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε θέλω να τοποθετηθώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να γίνει  πρώτα η εισήγηση από τον Αντιδήμαρχο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αφορά έναν δρόμο ο οποίος χωρίζει  τα δυο οικοδομικά, το 61 και το 

62,  τα οποία οικοδομικά είναι … από το παλαιό νοσοκομ είο.  Δηλαδή 

είναι ο φράκτης του παλαιού νοσοκομείου γύρω –γύρω και δεν . .  ποτέ.  

Αυτό το κομμάτι του δρόμου παραχωρήθηκε το ΄60 και στην συνέχεια 

εγκρίθηκε με Βασιλικό Διάταγμα στον Δήμο.  

 Αυτή την στιγμή για να βγάλει κάποια άδεια το νοσοκομείο που 

χρειάζεται για την μετατροπή της μιας πτέρυγας των εξωτερικών 

ιατρείων σε Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου, χρειάζεται να είναι 

ενοποιημένος ο χώρος και να παρουσιάσει ένα. . . .το οποίο θα 

ανταποκρίνεται και στην υφιστάμενη κατάσταση.   

 Με βάση τον νόμο και μετά από γ νωμάτευση και του νομικού 

συμβούλου του Δήμου, ότι  επιτρέπεται να γίνει  σε τέτοιου μεγέθους 

κοινωνικής ωφέλειας ιδρύματα, προτείνουμε ως δημοτική αρχή το 

Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την δωρεάν παραχώρηση στον 

νοσοκομείο αυτού του δρόμου . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του θέματος συνάδελφοι;  Όχι.  Τοποθέτηση; Ο κ.  

Χασαπίσης.  Παρακαλώ.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  δεν είμαι αντίθετος με την 

παραχώρηση του δρόμου, τον οποίο χαρακτηρίζουμε δρόμο αλλά είναι 

μια έκταση περίπου ένα στρέμμα,  από ότι  διάβασα στην εισήγηση προς 
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το νοσοκομείο.  Έχω τις  ενστάσεις μου και τις  αμφιβολίες μου εάν αυτό 

το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου υλοποιηθεί  από την μεριά του 

νοσοκομείου.  Και τι  εννοώ; Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που το εθνικό 

σύστημα υγείας αποδομεί ται.  Οδεύουμε ουσιαστικά σε κλείσιμο 

Κέντρων Υγείας αγροτικών περιοχών και ενδεχομένως και σε 

ιδιωτικοποίηση κάποιων.  

 Αυτό το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου εάν δεν υλοποιηθεί  η 

εκτέλεσή του και η λειτουργία του από το νοσοκομείο και είναι σε μια 

συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα σε ΣΔΙΤ, ας πούμε τι  θα γίνει;  Εμείς 

θα παραχωρήσουμε έναν χώρο στο νοσοκομείο για να εκμεταλλευτεί  

κάποιος ιδιώτης;  

 Πρέπει οι  ασφαλιστικές δικλείδες να είναι πολύ δυνατές για να 

μην έχει  το δικαίωμα εμείς  να παραχωρήσουμε μια περιο υσία στο 

νοσοκομείο και αυτό,  ενδεχομένως,  ή να το χρησιμοποιήσει σε 

συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα ή κάποια στιγμή να το εκποιήσει για 

να αυξήσει τα έσοδά του για να λειτουργήσει το νοσοκομείο.   

 Γι΄ αυτό λέω οι ασφαλιστές δικλείδες πρέπει να είναι πολύ  

δυνατές,  πολύ ισχυρές για να μην χάσουμε τον χώρο ουσιαστικά ενός 

στρέμματος.   

 Γι΄ αυτό λέω, υπάρχει χρονοδιάγραμμα μέχρι πότε μπορούμε να 

το παραχωρήσουμε και πότε μπορούμε να ανακαλέσουμε την απόφασή 

μας εάν αυτό το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου δεν υλοπ οιηθεί;  Η θα 

παραχωρήσουμε την περιουσία για να το διαχειριστούν μετά ελεύθερα 

όπως αυτοί θέλουν; Πρέπει να βάλουμε ένα χρονοδιάγραμμα. . .Για το 

Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου ποιος θα την υλοποιήσει;  Το ίδιο το 

νοσοκομείο ή θα το δώσουμε σε κανέναν ιδιώτη;  

 Αυτές είναι οι  ενστάσεις μου.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να απαντήσει ο Αντιδήμαρχος.  Κύριε Φωτιάδη μετά θα σας δώσω τον 

λόγο.  Να απαντήσει ο Αντιδήμαρχος;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ο φίλος μου ο Χασαπίδης παρόλο που δεν φημίζεται σε αυτό το 

πράγμα ότι  είναι παρατηρητικός δηλαδή, δεν πρόσεξε στην εισήγηση 

την εξής έκφραση. Εάν η χρήση των ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί 

μεταβληθεί ή ο σκοπός της δωρεάς δεν εκπληρωθεί μέσα στην 

προθεσμία που έχει  οριστεί ,  η σύμβαση δωρεάς λύεται και η κυριότητα 

των ακινήτων επανέρχεται …  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Το διάβασα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

 Ως πότε δηλαδή πρέπει να υλοποιηθεί  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Προβλέπεται από τον νόμο. Είναι πενταετία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης κάτι  θέλει  να πει .  Θα τοποθετηθείτε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι.  κυρίες  και κύριοι  συνάδελφοι το αίτημα επί της ουσίας αυτό 

είναι,  για να υπάρξει η δυνατότητα αδειοδότησης,  για το Κέντρο 

Υγείας Αστικού Τύπου, το οποίο σημειωτέον θα εξασφαλίσει  την 

χρηματοδότησή του τώρα. Τώρα είναι ο τομεακός σε εξέλιξη,  τώρα 

μοιράζονται δηλαδή προϋπολογισμούς από το τομεακό του Υπουργείο 

και από εκεί  ή θα το εξασφαλίσει  ο Δήμος μας,  οι  δημότες μας ή θα 
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χαθεί άπαξ δια παντός.   Αυτή είναι η απάντηση, νομίζω και προκύπτει  

αυτοδίκαια κ.  Αντιδήμαρχε.  

 Το δεύτερο είναι ότι  αυτή η επιφάνεια εσωκλείε ται.  Επί της 

ουσίας δηλαδή δεν υφίσταται ως τόπος,  εσωκλείεται μέσα στα 

κτίσματα. Συνεπώς θεωρώ ότι  δεν θα μπορούσε ποτέ επί  της ουσίας να 

διαφοροποιήσει την κατάσταση σε εκείνο το σημείο.  Συνεπώς, νομίζω 

ότι  πρέπει να αδράξουμε αυτή την ευκαιρία και βεβαί ως το δωρεάν 

ήταν . .  που θα έπρεπε να τύχει  μιας τεκμηρίωσης,  όμως θα κάνω μια 

παρένθεση, κύριε Πρόεδρε.  Σε αυτή την αυτή την αίθουσα, ο κ.  

Χαπασπίδης,  εάν δεν κάνω λάθος,  ζήτησε,  θυμάστε και η παράταξή του 

είχε εναντιωθεί στην μη δωρεάν παραχώρηση του οικ οπέδου 

έμπροσθεν του δημοτικού σταδίου,  το οποίο είχε τις  γεωτρήσεις υπέρ 

της βιομηχανίας ζάχαρης.  Δηλαδή..  ιδιώτης είναι.   

 Τότε αλλιώς τα βλέπαμε και τώρα μας ενοχλεί;  Εξάλλου και από 

την ιστορική, γελάει και ο Αντιδήμαρχος,  αναδρομή . .  σας το είχα 

επισημάνει.  Δεν ήταν προφανής ο λόγος και το ξέρετε,  όμως τότε το 

ψηφίσατε όλοι ομόφωνα.  

 Εδώ στο θέμα μας λοιπόν από το κράτος αποκτήσαμε το 

συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο,  να το ονομάσω έτσι,  στο κράτος,  

συνάδελφοι,  θα το επιστρέψουμε και η κοινή ωφέλεια . .  

καταφανέστατη. Δεν καταλαβαίνω γιατί ,  κ.  συνάδελφοι,  πρέπει να το 

συζητούμε.  Εφόσον . .αυτό ή θα πάρουμε τώρα ότι  μας αναλογεί  από το 

τομεακό ή χάνεται άπαξ δια παντός η μοναδική ευκαιρία.   

Νομίζω, αγαπητοί συνάδελφοι,  ότι  πρέπει να υπερψηφίσουμε και 

να υπάρχει η δυνατότητα να διεκδικήσει ο Δήμαρχος και όλοι οι  

εμπλεκόμενοι αυτό το έργο το οποίο νομίζω θα είναι καθοριστικό.   

Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε σύντομα. .   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Θέλω να πω στο σώμα ότι  γι΄ αυτή την δουλειά είχε εγκριθεί  κονδύ λιο 

2.200.000 από το Υπουργείο,  τότε  η κυρία Κατσέλη ήταν υπουργός,  

αλλά σήμερα υπάρχει η δυνατότητα της άντλησης των χρημάτων από 

το ΕΣΠΑ και αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευτεί  το νοσοκομείο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώθηκε το θέμα. 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: 480/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό τρίτο.   

 

Θέμα 23 ο  :  

Έγκριση συνέχισης για το έτος 2012 των έργων:  

Α) Διαπλάτυνση γέφυρας στην θέση «ΓΙΑΒΡΟΥΜ» της  

Δημοτικής Ενότητας Προβατά  

Β) Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων του Δήμου μας  
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Γ) Βελτίωση αγροτικής οδού στο Δ.Δ. Οινούσας Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστ ακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι  

Έγκριση συνέχισης για το έτος 2012 των έργων:  

Α) Διαπλάτυνση γέφυρας στην θέση «ΓΙΑΒΡΟΥΜ»  

της Δημοτικής Ενότητας Προβατά  

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: 481/2012)  

…………………  

 

Ομοίως του έργου συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων του Δήμου 

μας  

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: 482/2012)  

………………………… . .  
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Ομοίως του έργου:  Βελτίωση αγροτικής οδού στο Δ.Δ. Οινούσας 

Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

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: 483/2012)  

………………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τέταρτο.  

 

Θέμα 24 ο  :  

Απόψεις –προτάσεις σχετικά με τον περιορισμό βοσκής:  

Α) Στο Δημόσιο Δάσος Λαιλά (Ορεινής –Α. Βροντούς)  

Β) Στο Δημόσιο Δάσος Ορεινής (Άνω Βροντούς) –Ξηροτόπου –

Ελαιώνα.  

Εισηγητής: Ο κ. Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής είναι ο κ.  Γρηγοριάδης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πληροφορηθήκαμε με δυο έργα από το Δασαρχείο ότι  συντάσσεται 

ένας Πίνακας Υλοτομίας για τον ΄13 και είναι αναπόσπαστο μέρος μιας  

μελέτης για το δάσος του Λαιλιά που εντάσσεται μέσα στο 2012 -2021. 
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Στον πίνακα αυτό πρόκειται να απαγορευτεί  η βοσκή παντός ζώου και 

θα εκδοθεί σχετική απαγορευτική διάταξη.  

 Ζητήθηκε από εμάς να αποστείλουμε την άποψή μας.  Εμείς 

πήραμε τις  απόψεις των τοπικών συμβουλίων, εν προκειμένω της 

Ορεινής και της Βροντούς και τα δυο Τοπικά Συμβούλιο για το 

συγκεκριμένο θέμα συμφωνούν σε αυτή την απαγόρευ ση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Η κυρία Σαραντίδου ερώτηση.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει και δεύτερο σκέλος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το δεύτερο σκέλος τι  λέει;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το πρώτο σκέλος είναι για τον Λαϊλιά και τα δυο Τοπικά Συμβούλια 

συμφωνούν.  

 Το δεύτερο σκέλος πρόκειται για το σύμπλεγμα Ορεινής -

Ξηροτόπου –Ελαιώνα. Εκεί θα απαγορευτούν επί δεκαετία οι  αίγες,  τα 

μεγάλα ζώα επί επταετίας,  τα πρόβατα για πέντε χρόνια και θα εκδοθεί 

η σχετική διάταξη.  

 Τώρα εδώ έχουμε,  για τον Ξηρότοπο το συμβούλιο των Σερρών 

έξι  αντί  πέντε ζητούν να απαγορευτεί   η διάταξη. Δηλαδή να μην 

ισχύσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Να μην ισχύσει.  Η Τοπική Κοινότητα Ελαιώνα λέει  όχι  ομόφωνα στην 

διάταξη. Της Βροντούς ζητούν να εξαιρεθούν οι  διαδρομές,  έτσι ώστε 
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να μπορούν να καταφέρουν να πηγαίνουν σε άλλους τόπους για να 

μπορούν να βόσκουν.  Και η Ορεινή συντάσσεται και λέει  ότι  ναι στον 

περιορισμό. Ναι στην απαγόρευση.  

 Οπότε ερχόμαστε και εδώ εμείς να δώσουμε την δική μας άποψη 

προς το Δασαρχείο.  Να σας πω εκ των προτ έρων ότι  ότι  και να 

αποφασίσουμε εμείς ,  ότι  και να πούμε,  βεβαίως η υπηρεσία θα κάνει  

αυτό που νομίζει .  Οπότε θα εμείς  θα εκφράσουμε την άποψή μας . .  να 

αρνηθούμε,  γιατί  και οι  δυο τοπικές ενότητες σαφώς θέλουν το ίδιο 

πράγμα, στην δεύτερη περίπτωση όμως ε μείς  συντασσόμαστε με αυτά 

που νομίζουν,  με αυτά που θέλουν οι  συμπολίτες μας για να υπάρξει 

μεγαλύτερη έκταση και να βόσκουν τα ζώα τους,  έτσι ώστε . .να 

αναπτύξουμε και την κτηνοτροφία μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Τοποθετήσεις;  Αφού δεν έχουμε τοποθετήσεις να κάνουμε,  

έχει  η κυρία Σαραντίδου.  Ορίστε κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Είχε γίνει  ένα κτηνοτροφικό πάρκο στην περιοχή Ελαιώνα, ανάμεσα 

στον Ελαιώνα και στην Ραχοβίτσα. Εκείνο το κτηνοτροφικό πάρκο, το 

οποίο είχε γίνει  . .  το είχε αναλάβει ο Δήμος,  εά ν θυμάμαι καλά, είχε 

γίνει  με υποδομές,  με γεώτρηση για να υπάρχουν ποτίστρες και όλα 

αυτά, το οποίο όμως ξέρω ότι  δεν χρησιμοποιείται,  έχει  αφεθεί  στην 

μοίρα του.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυστυχώς.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Γιατί  αυτό; Νομίζω θα διευκόλυνε,  ήταν με μελέτες,  όλα …το 

συγκεκριμένο κτηνοτροφικό πάρκο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε κύριε Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αυτό δεν ξέρω πόσο έχει  σχέση με την απαγόρευση της βοσκής ή . .  

Απλώς το θέμα είναι,  μίλησα και με κτηνοτρόφους των δυο χωριών 

παλαιότερα και μου είπαν ότι  αυτοί τ ου Ελαιώνα δεν πηγαίνουν προς 

αυτή την κατεύθυνση γιατί  είναι πιο κοντά στην Οινούσα νομίζω. 

Υπάρχουν αυτές οι  προϋποθέσεις,  υπάρχουν οι  προδιαγραφές για να 

μπορέσει για να μπορέσει να λειτουργήσει αλλά δυστυχώς δεν 

λειτουργεί  όπως θα έπρεπε να λειτουργεί .    

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Δεν θα έλυνε όμως το πρόβλημα της περιοχής,  αφού λένε ότι  δεν 

επαρκούν τα βοσκοτόπια; Άρα δηλαδή έχουμε ένα κτηνοτροφικό πάρκο 

που μπορούν να πηγαίνουν τα ζώα και δεν το . .  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κτηνοτροφικό πάρκο δεν σημαίνει  ότι  υπάρχουν και  οι απεριόριστες 

εκτάσεις για να βόσκουν.  Είναι απλώς μια περιοχή στην οποία θα 

μπορούν να πάνε.  Δεν έχει  καμία σχέση το ένα με το άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Να μην γίνεται διάλογος μεταξύ μας.  Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Γκότσης για 

να τοποθετηθεί.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  σίγουρα θα πρέπει να 

σεβόμαστε το περιβάλλον αλλά πολύ περισσότερο πρέπει να 

σεβαστούμε τους κτηνοτρόφους,  διότι  ο Νομός Σερρών και πιο 

συγκεκριμένο τώρα που μιλάμε για τον Δήμο μας,  είναι εν γένει  

γεωργικός Νομός και κτηνοτροφικός,  άρα θα πρέπει να δώσουμε 
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εκτάσεις αυτά που ζητούν οι  συμπολίτες μας να μπορούν,  όπως το 

είπατε κ.  Αντιδήμαρχε,  να αναπτύξουμε την κτηνοτροφία μας,  διότι  

εάν δεν υπάρχει η ανάπτυξη και της κτηνοτροφίας και της γεωργίας,  

σαν Νομός θα μαραζώσουμε  και η φτώχεια θα είναι πολύ περισσότερη 

από ότι  υπάρχει .   

 Άρα λοιπόν συντασσόμαστε αλλά δεν ξέρουμε πόσο θα μπορούμε 

να εισακουστούμε στο Δασαρχείο,  διότι  αυτοί έχουν άλλους νόμους.  

Εάν είναι γνωμοδοτική η πρότασή μας ή εάν έχει  ισχύ.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αμιγώς γνωμοδοτική. Αποφασίζει  αποκλειστικά και μόνο το 

Δασαρχείο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το ξέρουμε αυτό αλλά εμείς  είμαστε υπέρ των κτηνοτρόφων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Σε μια μεσαία εναλλακτική να μπορούμε να περιορίσουμε …να 

περιορίσουμε λίγο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοντολογίς κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  οφείλουμε να σεβαστούμε 

τα Τοπικά μας Συμβούλια,  τα οποία ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς 

πως θα διαχειριστούν το θέμα. Εμείς συμπαρατασσόμαστε υπέρ αυτών.  

Κύριε Γάτσιο εάν δεν σας κάλυψα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κοιτάξτε,  μπορεί να είναι γνωμοδοτικού χαρακτήρα η απόφαση που θα 

πάρουμε εδώ, αλλά όταν πραγματικά απαγορεύει το Δασαρχείο με 

απαγορευτικές διατάξεις  σε ορισμένες περιοχές,  όχι  σε όλες και 
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υπάρχει και μια γνωμοδοτική από πιο μπροστά αρνητική …που λέει  το 

Δασαρχείο ότι  μέσα σε κάποια όρια και με κάποιους όρους,  ενώ 

υπάρχει απαγορευτική διάταξη που από τον νόμο πρέπει να βγει  αλλά 

υπάρχει αποχή από αυτούς.   

 Γι΄ αυτό λοιπόν εμείς  και θεωρώ ότι  το δικό μας Δημοτικό 

Συμβούλιο έκανε λάθος και έκανε λάθος παρ ασυρόμενο από τον 

Λαϊλιά,  όταν μιλάει . .  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι αλλά ο Λαϊλιάς,  Αντιδήμαρχε,  δεν θέλω να είναι μόνο αμιγώς ο 

χώρος του Λαϊλιά όπως τον ξέρετε,  δηλαδή τον σκληρό πυρήνα του 

Λαϊλιά,  έχει  συστάδες και πολύ  παρακάτω που έτσι και αλλιώς 

βόσκουν καθημερινά.  Οπότε αυτές εδώ θα έπρεπε να είχαν εξαιρεθεί .  

Βλέπω ότι  τα άλλα τρία Τοπικά Συμβούλια και των Σερρών και του 

Ελαιώνα και της Βροντούς έπραξαν σωστά, εγώ το λέω ευθέως,  το δικό 

μας το συμβούλιο προφανώς παρα συρόμενο από το γεγονός,  όπως 

ξαναλέω, του στενού πυρήνα του Λαϊλιά που εκεί  έτσι και αλλιώς 

απαγορεύεται και δεν …έστειλε αυτή την απόφαση, αλλά οι  συστάδες 

αυτές που εμπεριέχονται μέσα στον Λαϊλιά είναι και πιο . .  λίγο πάνω 

από το χωριό,  οπότε εκείνες να  συνεργαστούμε,  εάν θέλετε,  για να σας 

πω με ονομασίες και τα λοιπά ακόμα και με αριθμό συστάδων που θα 

τις  πάρουμε από το Δασαρχείο για να . .εάν είναι να τις  εξαιρέσουμε.   

 Η γνώμη μου είναι δηλαδή κάποιες συστάδες πρέπει να 

εξαιρεθούν.  Έτσι και αλλιώς βόσκουν μέσα τα ζώα.  

 Σωστά το πιάσατε το θέμα, θα βγει  απαγορευτική διάταξη, …για 

τον Λαϊλιά,  μέσα στον Λαϊλιά συμφωνώ με αυτό.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε να υπάρξει μια συνεργασία με τον κ.  Γάτσιο και με όποιους 

άλλους γνωρίζουν το θέμα και να πάμε στον Δασάρχη και να δούμε εάν 

είναι …να δούμε τι  μπορούμε να πάρουμε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δηλαδή κάποιες συστάδες θα πρέπει να εξαιρεθούν.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως συμφωνώ απόλυτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ομόφωνα ναι.  Συζήτηση κάνουμε,  προτάσεις,  γνωμοδοτούμε.   

 

Γνωμοδότηση σχετικά με τον περιορισμό βοσκής στο  

Δημόσιο Δάσος Ορεινής –Ξηροτόπου –Ελαιώνα .  

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: 484/2012)  

 

Ομοίως στο δημόσιο Δάσος Λαϊλιά  

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: 484Α/2012)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 25 ο  :  

Έγκριση του 2 ο υ  Συγκριτικού Πίνακα Αμοιβής της μελέτης  

 με τίτλο: «Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Σερρών».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε δεν θα έπρεπε να μας ενημερώσετε να έρθει  ο 

μελετητής και να μας γίνει  μια ενημέρωση εδώ στο σώμα και με την 

εξέλιξη αυτή αλλά και γενικότερα να ενημερωθούμε για την πορεία 

του πολεοδομικού σχεδίου;  

 Κάνω θέμα λοιπόν,  το βάζω αίτημα, κύριε Πρόεδρε,  νομίζω θα το 

δεχθεί  η δημοτική αρχή να κληθεί εδώ ο ανάδοχος να μας ενημερώσει,  

έχουμε την δυνατότητα να μας το προβάλει κιόλας για να δούμε 

ακριβώς όλη αυτή την δουλειά και την αναγκαιότητα της δ απάνης 

περαιτέρω.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν θα είχαμε καμία αντίρρηση αλλά δεν ξέρω εάν γίνεται,  διότι  αυτά 

έχουν προηγηθεί.  Στην προηγούμενη θητεία έχουν γίνει  τα πάντα, όλες 

οι  διαδικασίες και τώρα είμαστε στο τελικό στάδιο της έγκρισης από 

την Περιφέρεια.   

 Θα σας  πει περισσότερα ο κ.  Σταυρόπουλος.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε νομίζω ότι  είναι δικαίωμά μας για την ενημέρωση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κανένα πρόβλημα. Όμως δεν ξέρω εάν θα έχει  νόημα, διότι  έχουν 

ολοκληρωθεί όλες αυτές οι  διαδικασίες και είναι όλες οι  προτάσεις 

που  έχουμε,  έχουν κατατεθεί  στην Περιφέρεια για έγκριση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η ερώτηση, συγνώμη κύριε Πρόεδρε μπορώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρώτον, κύριε Δήμαρχε θα σας έλεγα ότι  πρέπει να ενημερωθεί και 

αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καμία αντίρρηση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άσχετα εάν το προηγούμενο έκανε όλη την διαδικασία.  Πρέπει να 

γνωρίζουν οι  δημοτικοί σύμβουλοι ακριβώς πως θα επεκταθεί 

πολεοδομικά ο Δήμος.  Ένα. Και δεύτερον,  θα μπορούσε,   ενδεχομένως,   

από την ενημέρωση να προκύψει και άλλο φυσικό αν τικείμενο,  το 
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οποίο το σώμα θα μπορούσε να αναζητήσει την υλοποίησή του αυτή 

την περίοδο.  Γιατί  όχι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Σταυρόπουλε όσο το δυνατόν σύντομος και περιεκτικός.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Το Γενικό Πολεοδομικό . .  εδώ και ένα χρόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε σας παρακαλώ συνάδελφοι.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Παίρνουν συνέχεια παρατάξεις  … Αυτή την στιγμή έχουν γίνει  όλες οι  

τροποποιήσεις,  έχουν. .  στην Περιφέρεια,  η Περιφέρεια περιμένει  αυτές 

τις  ημέρες μια γνωμάτευση από το Δασαρχείο . .  έγκρισή του.  Να σας 

ενημερώσουμε το τι  έχει  γίνει ,  ναι .   

Σήμερα η τροποποίηση του Γ.Π.Σ.,  δηλαδή να κάνετε προτάσεις 

για . .  είναι αδύνατον.  Δηλαδή εάν θα κάνετε νέες προτάσεις ή θα . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προσθήκη.  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Καμία προσθήκη. Ή θα φύγει  έξω και θα πρέπει να πληρώσουμε  τα  

300 χιλιάρικα, να πούμε ότι  το κρατάμε στην άκρη και . .  γ ια να δούμε 

τι  θα γίνει  ή θα προχωρήσουμε.  Δεν υπάρχει άλλη λύση. Είμαστε 

οριακά μέχρι 31 Δεκεμβρίου που μας δώσανε παράταση, βγήκε το 

ΦΕΚ, που σημαίνει  ότι  ενημέρωση να σας κάνω για το τι  ακριβώς 

γίνεται αλλά προσθήκες σήμερα δεν είναι δυνατόν να γίνουν με τίποτα.  

Υπάρχουν . .  να τελειώσουν . .Απλώς η ενημέρωση θα γίνει  για να δείτε 

τι  ακριβώς συμβαίνει  σήμερα. Δεν δυνατόν αυτή την στιγμή να 

προστεθεί  τίποτα.  Έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο παλ αιά 
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και τώρα είναι στην φάση υλοποίησης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  νομίζω ότι  ο πρώτος λόγος που επικαλέστηκα 

είναι . .  και θα πρέπει να γίνει  ενημέρωση. Ο δεύτερος υπήρξε για 

ενδεχόμενο συμπληρωματικής σύμβασης και επέκτασης.  Μπορεί από 

εδώ με τον  προβληματισμό να προέκυπτε και κάτι  ακόμη, 

συμπληρωματικό φυσικό πρόσθετο αντικείμενο,  μιλώ για διεύρυνση 

της σύμβασης.  Θα μπορούσε να γίνει .   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

. .έπρεπε να έχει  ήδη λήξει  και η προθεσμία για να κλείσει  και να 

πληρωθεί,  μάλλον πληρώθηκαν ο ι  ελεγκτές …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Πρέπει να υλοποιηθεί  για να πληρωθεί.  Έχει  πληρωθεί κατά 90% και 

μένει  ένα κομμάτι.  Πρέπει να κλείσει .  Εάν δεν κλείσει  μέσα στο 2012, 

31 θα χαθούν τα λεφτά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εφόσον, κύριε  εισηγητά εδώ..  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Εισηγητής δεν είμαι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει,  καλοπροαίρετα να μας ενημερώσει . .  Εγώ λέω το 

εξής,  εφόσον ο . .  είναι ενεργός και καλούμαστε να εγκρίνουμε νέο 

ποσό, δεν μπορεί να μην είναι ενεργή η όλη η δράση.  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτοί από μόνοι τους δεν κλείσανε το έργο.  Πώς όχι;  Εάν δεν είχαν 

ψηφίσει . .   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Αυτοί έκαναν προτάσεις.  Το Δημοτικό Συμβούλιο έκανε άλλες 

προτάσεις.  Η Επιτροπή έκανε προτάσεις.  Κάποια στιγμή τέλος του ΄10 

ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο . .και μπήκαν αυτές οι  

προτάσεις στην τελική φάση από τους μελετητές.  Κάνανε τα τελικά 

σχέδια,  είχε προθεσμίες.  Με τις  προθεσμίες αυτές στάλθηκαν στο. .  τα 

τελικά σχέδια.  Αυτοί αποφασίζουν πλέον,  . .  τι ς  δικές μας προτάσεις,  

τις  προτάσεις των μελετών και είναι αυτοί οι  οποίοι  θα καταλήξουν 

στο τελικό στάδιο.   

Προχθές είχαμε την τελευταία σύσκεψη με τους μελετητές από 

την Αθήνα . .και εκεί  καταλήξαμε σε ένα χρονοδιάγραμμα στο οποίο 

μας δώσανε παράταση μέχρ ι 31 Δεκεμβρίου να . .  στην τελική φάση, 

γράφτηκαν . .  να γίνουν τα σχεδιαγράμματα και μέχρι να διευκρινιστεί  

κάτι  από το Δασαρχείο,  μια πρόταση . .  εάν είναι να προχωρήσει όπως 

είναι το σχέδιο,  εάν δεν γίνει  θα πρέπει  μέσα στον μήνα αυτό να 

υλοποιηθεί .  Δεν υπάρχουν αλλαγές και αυτές είναι από την 

Περιφέρεια.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ακόμη ερώτηση.  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Εάν μπούμε στην φιλοσοφία να έρθει  στο Δημοτικό Συμβούλιο,  να 

κάνει  το Δημοτικό Συμβούλιο ότι  έκανε το προηγούμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο που για να το ενημερώσουμε,  σαν Επιτροπή, σαν μελετητές 

φάγαμε δυο χρόνια από την τελευταία πρότασή τους και επτά πρόταση 
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από το 2004 που ξεκίνησε,  δεν είναι δυνατόν να έρθει  σήμερα, το λέω 

από πείρα…να χαθεί…  

 Δεν είναι διαδικαστικά να έρθει  σήμερα όλο αυτό το πακέτο,  

μιλάμε από το 2004 που ξεκίνησε μέχρι σήμερα, όλες αυτές οι  . .  να 

έρθουν σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να ξανά …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση ακόμη. Κάθε πότε μπορεί κανείς  να κινήσει θέμα . .  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Κάθε πέντε χρόνια.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός  μικροφώνου)  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Κάθε πέντε χρόνια.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και ένα θέμα τώρα όπως προκύπτει  αυτοδίκαια,  καλά έγινε όλη αυτή η 

προσπάθεια στον παλαιό Δήμο των Σερρών, ναι αλλά ο καινούργιος 

Δήμος των Σερρών έχει  άλλες ανάγκές,  άλλη χωροταξία,  άλλη 

δυναμική. Δεν θα έπρεπε,  λέω εγώ τώρα, μια σκέψη μεγαλόφωνα, όλα 

αυτά να τα δούμε και μέσα στο ΄11,  κύριε Δήμαρχε;  

 Στο ΄11 να το βλέπαμε,  να γινόταν μια ενημέρωση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ έβαλα έναν προβληματισμό τώρα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για να πειστείτε γι΄ αυτά που σας είπα;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Όχι,  δεν  θέμα …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είστε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Προχθές ήμασταν εκεί .  Ρωτήστε 

τους αρμόδιους υπαλλήλους να σας πουν που θα πάτε εάν μπορεί να 

γίνει  ή όχι  αυτό που λέτε.  Δεν μπορεί ν α γίνει ,  είναι όπως σας τα λέει  

ο κ.  Σταυρόπουλος.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Σε αυτό που λέτε θα μπορούσε να γίνει ,  απλά η μελέτη αυτή έγινε από 

το Καποδιστριακο Δήμο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το ΄11 μπορούσαμε να το δούμε.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορούσαμε να το δούμε.  Αυτό έκλεισε.  Όπως δεν μπορούμε να 

δούμε και θα έχουμε πρόβλημα με κάποια ΣΧΟΟΑΠ που δεν 

υπογράφτηκαν, θα το δούμε στο μέλλον,  γιατί  εκεί  θα έχετε. .  ενώ αυτό 

υπογράφτηκε μια σύμβαση, προχώρησε.  Αυτή την μελέτη τώρα που θα 

. .τροποποίηση, θα την έχουμε για πέν τε χρόνια και είναι ένα . .τιμή να 

έχουμε ένα εργαλείο στα πέντε χρόνια,  γιατί  εδώ που τα λέμε το 

προηγούμενο ΓΠΣ ήταν,  να σκεφτείτε έκανε οκτώ χρόνια να 

υλοποιηθεί  άλλα οκτώ χρόνια να . .  Έχουν περάσει δεκαπέντε χρόνια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεκαπέντε χρόνια από πότε;  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή μακάρι στα πέντε χρόνια να προχωρήσουμε στην τροποποίησή 

του εάν χρειάζεται.   
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν είναι πέντε χρόνια,  κάθε πέντε χρόνια διαρκεί 

αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Στεργίου έχετε τον λόγο για δυο λεπτά.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Είμαι σίγουρος ότι  δεν μπορεί να αλλάξει γιατί  είναι στο τέλος η 

μελέτη και δεν μπορούν να γίνουν… όμως υπάρχουν άνθρωποι που το 

έχουν δει  και έχουν γίνει  τραγικά σφάλματα και θα σας πω ένα θέ μα. 

Έχουν βάλει ολόκληρο τον οικισμό των . .μέσα στο καταφύγιο άγριας 

ζωής,  οπότε δεν μπορεί να ρυμοτομηθεί η καινούργια επέκταση. Αυτά 

είναι απορίας άξιο πώς οι  μελετητές που εάν μπεις στο Google θα δεις  

αμέσως ότι  είναι οικισμός και . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ σωστό.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Μπορώ να έχω τον λόγο κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα δεν χρειάζεται.  Κάνατε μια παρουσίαση, κ.  Σταυρόπουλε για να 

ικανοποιήσουμε το αίτημα του κ.  Φωτιάδη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το θέμα; Σας παρακαλώ πολύ. Και δέσμευση να γίνει  

ενημέρωση. Θα αναλάβετε την πρωτοβουλία,  κ.  Σταυρόπουλε,  με τον 

κ.  Αντιδήμαρχο, τον κ.  Μυστακίδη να κάνετε ενημέρωση με μοναδικό 

θέμα αυτό.  Εντάξει;  Όποιοι  θέλετε να έρθετε.   

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: 485/2012)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα.   

 

Θέμα 26 ο  :  

Έγκριση του 1 ο υ  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα των έργων:  

Α) Κατασκευή τοίχου περίφραξης στο Νηπιαγωγείο Οινούσας  

 του Δήμου Σερρών  

Β) Κατασκευή –επισκευή τοίχου αντιστήριξης στα Α΄ Νεκροταφεία.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση 1 ο υ  ΑΠΕ του έργου: Κατασκευή τοίχου περίφραξης  
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στο Νηπιαγωγείο Οινούσας 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: 486/2012)  

…………………………… . .  

 

Ομοίως του έργου: Κατασκευή –επισκευή τοίχου  

αντιστήριξης στο Α΄ Νεκροταφείο.  

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: 487/2012)  

…………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο.  

 

Θέμα 27 ο  :  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής  

των έργων:  

Α) Κατασκευή κτιρίου PITS  στον Αυτοκινητόδρομο Σερρών  

Β) Εργασίες διαμόρφωσης του 4 ο υ  ορόφου του κτιρίου της ΔΕΚΠΑ  
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 σε σχολή χορού  

Γ) Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων (Β΄Φάση) πρώην Δήμου 

Σκουτάρεως  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των 

έργων:  

Α) Κατασκευή κτιρίου PITS  στον Αυτοκινητόδρομο 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: 488/2012)  

…………………………… . .  

 

Ομοίως του έργου: Εργασίες διαμόρφωσης του 4 ο υ  ορόφου του 

κτιρίου  

 της ΔΕΚΠΑ σε σχολή χορού  

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: 489/2012)  

…………………………… . .  

 

Ομοίως του έργου: Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων  

 (Β΄Φάση) πρώην Δήμου Σκουτάρεως  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

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: 490/2012)  

…………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο.  

 

Θέμα 28 ο  :  

Έγκριση διοικητικής αποβολής των κ.κ.  Δεληγιαννίδη Χαραλάμπου  

 και Αλεξάνδρας από κατεχόμενη δημοτική έκταση.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 491/2012)  

…………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό ένατο.   

 

Θέμα 29 ο  :  

Έγκριση διοικητικής αποβολής της κας Δεληγιαννίδου Νίκης  

 του Ιωάννη από κατεχόμενη διοικητική έκταση.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  πολύ κάνετε και τα 

φέρνετε αυτά αλλά θα πρέπει μαζικά πλέον να φέρετε διοικητές 

αποβολές γιατί  εδώ συμβαίνει  το εξής τραγικό.  …ένα οικόπεδο και 

πάει  και καταγγέλλει τον άλλο. Καταλάβατε τι  συμβαίνει;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πολύ καλά κάνει  η δημοτική αρχή, συλλήβδην όλα αυτά τα θέματα να 

τα φέρετε να τελειώνουμε με αυτούς τους πονηρούς,  διότι  δεν είναι 

δυνατόν να καταλαμβάνουν δημοτικές εκτάσεις χωρίς συνείδηση και 

να περνάνε κορόιδα όλους τους άλλους πολίτες.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Ομόφωνα ναι;  Παρακαλώ κυρία Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Συμφωνώ με όλα αυτά, ναι,  πώς  θα γίνει  όμως η αποβολή; Θα 

ξεριζώσουμε τα δέντρα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

… θα το βγάλω έξω που δεν είναι εκεί  μέσα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν υπάρχουν στοιχεία τα οποία εμποδίζουν την λειτουργία ενός 

οικισμού φυσικά ή θα κατεδαφίζονται ή και θα ξηλώνονται,  αλλά εάν 

δεν εμποδίζουν απλώς θα υποχρεωθεί να εγκαταλείψει το μέρος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  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: 492/2012)  

…………………………… . .  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τριακοστό θέμα.  
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Θέμα 30 ο  :  

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια κι νητήρα για την  

 υπ΄ αριθμόν ΚΗΥ3019 απορριμματοφόρο του Δήμου μας  

ποσού 4.305,00 ευρώ  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 493/2012)  

…………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριακοστό πρώτο.  

 

Θέμα 31 ο  :  

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών επισκευής  

 κάδων απορριμμάτων ποσού 2.992,59 ευρώ με ΦΠΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 494/2012)  

…………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 32 ο  :  

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών  

για την επισκευή απορριμματοφόρου ποσού 1.230,00 με ΦΠΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελώ ν που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 495/2012)  

…………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τριακοστό τρίτο.  

 

Θέμα 33 ο  :  

Ψήφιση πίστωσης για την μίσθωση απορριμματοφόρου  

 οχήματος για τρίμηνο, χωρίς οδηγό, ποσού 20.000,00 χωρίς ΦΠΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου όχι .   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Να κάνω και μια τοποθέτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση. Βεβαίως.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Θα δώσουμε 20.000 για να μισθώσουμε ένα απορριμματοφόρο όχημα 

από ιδιώτη. Ο ιδιώτης αγόρασε το απορριμματοφόρο και θα το 

νοικιάσουμε επτά και κάτι  χιλιάδες ευρώ τον μήνα που με αυτά τα 

χρήματα σε ενάμιση χρόνο ήδη έχει  κάν ει  αυτός απόσβεση, έχει  πάρει 

άλλα δυο απορριμματοφόρα.  

 Θα αγοράζαμε απορριμματοφόρα ή αν μη τι  άλλο θα 

επισκευάζαμε … απαράδεκτο για τρεις  μήνες να δώσουμε 20.000 ευρώ 
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σε έναν ιδιώτη, ο οποίος ειλικρινά,  συν ΦΠΑ, ο οποίος ειλικρινά δεν 

μπορώ να καταλάβω  για ποιο λόγο αγόρασε αυτό το απορριμματοφόρο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν το αγόρασε,  το είχε.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Δεν είχε,  το αγόρασε τώρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Και ίσως θέλει  να του κάνει  και απόσβεση. Κοντά στην τοποθέτησή 

μου και μια ερώτηση που ίσως μπορεί να απαντηθεί,  εάν νομίζω ο 

Αντιδήμαρχος Καθαριότητας.  Η δημοπρασία που δόθηκε στον 

εργολάβο υπάρχει,  ισχύει ,  υφίσταται ή ακυρώθηκε ή είχε κάτι  

παράτυπο η εργολαβία αυτή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε,  κ.  Χράπα.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Και εάν συμπίπτει  ο εργολάβος με αυτόν που έχει  το 

απορριμματοφόρο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμπίπτει .   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Κοιτάξτε να δείτε.  Πολύ καλές οι  απορίες σας…Το λάθος που κάναμε 

στον διαχωρισμό της αποκομιδής που δώσαμε  τμήμα του Δήμου μας 

σε ιδιώτη ήταν ότι  δεν . .να βά λουμε οχήματα δικά του σε αυτόν τον 

διαγωνισμό. Βασικά . .οικονομικά..  πιστέψαμε ότι  με δικά μας οχήματα 

θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε αλλά μας έβγαλε το αποτέλεσμα ότι  
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κάναμε λάθος σε αυτό τον διαγωνισμό. Θα έπρεπε να είναι οχήματα 

του ίδιου του εργολάβου . .  

 Εμείς το κάναμε αυτό πάντα για να εξοικονομήσουμε χρήματα 

στον Δήμο μας,  βέβαια όπως καταλαβαίνετε και εσείς  δεν μπορέσαμε 

να αγοράσουμε . .  δεν υπάρχουν τα χρήματα, εμείς  σαν Δήμος Σερρών 

μπορούμε να αγοράσουμε μόνο νέα οχήματα καινούργια,  ο εργολάβο ς 

μπορεί να πάρει και πενταετίας και δεκαετίας από ότι  ξέρω και 

εικοσαετίας,  …εμείς δεν μπορούμε να αγοράσουμε μεταχειρισμένο σαν 

Δήμος Σερρών.  

 Αυτά την στιγμή τα οχήματα του Δήμου που έχουμε που 

κυκλοφορούν καθημερινά έχουν βλάβες,  παρουσιάζουν βλάβες.  

Μπαίνουν σε ένα συνεργείο και δεν ξέρουμε πότε θα βγουν από το 

συνεργείο.  Ειλικρινά υπάρχει μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση.  

Ελπίζω ο εργολάβος να αγοράσει και άλλα οχήματα και να μας 

απαλλάξει από αυτό το βάρος που έχουμε αυτή την στιγμή που έχουμε 

δικά μας αυτοκίνητα για να μπορέσουμε και εμείς  να κάνουμε μια 

καλύτερη κατανομή, μια καλύτερη αποκομιδή, γιατί  ακριβώς είναι 

κάποια οχήματα που λείπουν αυτή την στιγμή από την υπηρεσία 

Καθαριότητας,  όπως είναι κάποια συγκεκριμένα μικρά οχήματα που 

μπαίνουν στην Άνω Πόλη στην περιοχή . .  που έχει  πρόβλημα . .  που 

έχουμε μεταφέρει κάποιους κάδους,  ίσως εάν μπορέσει να αγοράσει 

και άλλα οχήματα μέσα στον χρόνο που διανύει ο διαγωνισμός να 

μπορέσει να μας απαλλάξει εμάς και να επανέλθουμε στην παλαιότερη 

κατάσταση.  

 Όσον αφορά το ποσό, τα ποσά βγαίνουν με βάση κάποιων 

πινάκων. Δεν τα βγάζει  ούτε ο Αντιδήμαρχος,  δεν τα βγάζει  ούτε ο 
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Δήμαρχος,  τα βγάζει  η υπηρεσία.  Αυτά είναι τα νούμερα που μας 

προτείνει  η υπηρεσία,  αυτά έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Εάν θέλετε να  μου επαναλάβετε την ερώτησή σας κυρία 

Σαραντίδου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εάν είναι ο ίδιος που ήταν στην …  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Είναι ο ίδιος ο εργολάβος.  Το πρόβλημα που προέκυψε, μπορεί να το 

γνωρίζετε,  δεν ξέρω εάν κάποιοι  συνάδελφοι το γνωρίζουν,  είναι ότι  

υπάρχει  μια απόφαση που μας την υπενθύμισαν ουσιαστικά από το 

Υπουργείο Εσωτερικών, ότι  δεν μπορεί ιδιώτες χωρίς σύμβαση να 

οδηγούν οχήματα του Δήμου.  

Αυτό προέκυψε πρόσφατα. Με τον Επίτροπο που το συζητήσαμε 

στείλαμε και ερώτημα και στο Ελεγκτικό Συνέδριο και περι μένουμε 

την απάντηση.  

Ενδεχομένως να έχουμε σημαντικό πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν 

είναι ότι  θα καταργηθεί μια . .  το πρόβλημα θα είναι το ποιος θα 

μαζεύει  τα σκουπίδια εάν σταματήσει αυτή εργολαβία.  Γι΄ αυτό και 

πολύ σύντομα, πιστεύω στο επόμενο Δημοτικό Συμ βούλιο,  να έρθει  

ένας νέος διαγωνισμός της αποκομιδής.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Το ποσό, κ.  Φωτιάδη το βάζουν οι  υπηρεσίες βάσει κάποιων πινάκων. 

Τώρα δεν γνωρίζω ακριβώς πως το βγάζουν.  Αυτό λέει  η υπηρεσία ότι  

πρέπει να πληρωθεί αυτό εισηγείται ο Διευθυντής της Καθαριότητας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ολοκληρώθηκε το θέμα συνάδελφοι;  Πάμε σε ψηφοφορία; Ομόφωνα 

ναι;   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου όχι .  Ο κ.  Ίντος όχι ,  ο κ.  Κοτρώνης όχι  και ο κ.  

Κατιρτζόγλου 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: 496/2012)  

…………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 34 ο  :  

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων  

και ειδών για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου  

 ποσού 33.417,31 ευρώ με ΦΠΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Βαλτσάνης Δ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ:  
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Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Κατιρτζόγλου όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι και εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και εσείς  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: 497/2012)  

…………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 35 ο  :  

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ζωοτροφών  

 για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου  

ποσού 20.588,60 ευρώ με ΦΠΑ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Βαλτσάνης Δ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Μοσχολιός,  όχι  ο κ.  Κατιρτζόγλου. Οι υπόλοιποι 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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 498/2012)  

…………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό έκτο θέμα.  

 

Θέμα 36 ο  :  

Καθορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών κινητής  

τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου μας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των με λών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 499/2012)  

…………………………… . .  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 Η Σ  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012  

186 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό έβδομο θέμα.  

 

Θέμα 37 ο  :  

Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος  συνολ ικού ποσού  

102.820,00 ευρώ σε είκοσι (20) σχολικούς φύλακες σε εκτέλεση  

δικαστικής απόφασης αναμόρφωση του προϋπολογισμού  

 του Δήμου και ψήφιση (διάθεση) σχετικής πίστωσης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 500/2012)  

…………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό όγδοο.  

 

Θέμα 38 ο  :  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  
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Α) του κ.  Δημάρχου Σερρών κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 

2012  

Β) των υπαλλήλων του Δήμου μας κατά τους μήνες  

 Ιανουάριο –Φεβρουάριο -Μάρτιο του 2012  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου στις  

14-16 Μαΐου 2012.  

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: 501/2012)  

…………………………… . .  

 

Ομοίως για τις 6 -7 Ιουνίου 2012.  

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: 502/2012)  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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…………………………… . .  

 

Ομοίως για τις 25 -28 Ιουνίου 2012  

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: 503/2012)  

…………………………… . .  

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 

Δήμου κατά τους μήνες Ιανουάριο –Φεβρουάριο –Μάρτιο 2012.  

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: 504/2012)  

…………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό ένατο θέμα.  

 

Θέμα 39 ο  :  

Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου Σερρών  

 κατά τον μήνα Ιούλιο 2012.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 505/2012)  

…………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό θέμα .  

 

Θέμα 40 ο  :  

Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του Δήμου Σερρών  

 από τη Δικαστική Επιμελήτρια Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης  

κα. Παναγιώτα Μπασδάνη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελ ών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 506/2012)  

…………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό πρώτο θέμα.  

 

Θέμα 41 ο  :  

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κα.  Κολτούκη Νίνα  

 του Γεωργίου πρώην Δημοτική Υπάλληλο λόγω συνταξιοδότησης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 507/2012)  

…………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό δεύτερο.  
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Θέμα 42 ο  :  

Έγκριση καταβολής δαπάνης ποσού 49,20 ευρώ για τη δημοσίευση  

 καταχώρηση προκήρυξης με θέμα «Μουσική Υποτροφία  

 Χρήστος Σταματίου».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 508/2012)  

…………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τεσσαρακοστό τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 43 ο  :  

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα  

στο κ.  Χατζηγεωργίου Χρυσοβαλάντη οσού 45,80 ευρώ.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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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: 509/2012)  

…………………………… . .  

 

Ομοίως στη κα Davibasnvibi ποσού 45,00 ευρώ.  

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: 509A/2012)  

…………………………… . .  

 

Ομοίως στην κα. Παναγιωτίδου Δήμητρα ποσού 25,00 ευρώ.  

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: 509B/2012)  

…………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τεσσαρακοστό τέταρτο θέμα.  

 

Θέμα 44 ο  :  

Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου  

 στην κα Γκότσιου Μεταξένια του Νικολάου στην οδό 

Θεσσαλονίκης  

αρ. 5,  στις Σέρρες.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 510/2012)  

…………………………… . .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλό καλοκαίρι,  καλές διακοπέ ς όσοι 

δεν πήγαν.  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.  

 

459/2012 :   Έγκριση υλοποίησης της δράσης «ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΔΟΜΕΣ     ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ» στο πλαίσιο του επιχειρηματικού 

προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΎ» θεματικός Άξονας 4 «ΠΛΗΡΗΣ 

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα Αρβανίτη -Αγιαννίδου 

Στ.  

 

      460/2012:  Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της 

πράξης: «Προώθηση της ανακύκλωσης απορριμμάτων 

στο Δήμο Σερρών» ποσού 301.350,00 ευρώ από το 

Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος,  

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και έγκριση 

υλοποίησης αυτής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

461/2012: Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης Δημοτικού 

Καταστήματος Αγίας Ελένης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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462/2012:  Έγκριση δαπάνης παροχής υπηρεσιών για την 

επεξεργασία του νερού του διυλιστηρίου της Τοπικής 

Κοινότητας Μητρουσίου και διάθεση σχετικής 

πίστωσης.  

Εισηγητής: O Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ.  Αραμπατζής Θ.  

 

463/2012:  Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια γευμάτων 

σίτισης μαθητών του Μουσικού Γυμνασίου –  Λυκείου 

Σερρών, για το σχολικό έτος 2012 -2013, ποσού 

218.743,20 €.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κα Μπιτζίδου Σ.  

 

464/2012:  Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση ιδιοκτησίας 

Σαράντη Σμαρώς κ.λ.π. ,  που βρίσκεται εντός του 

Κεντρικού Πάρκου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

465/2012:  Ψήφιση πίστωσης για αποζημίωση ιδιοκτησίας κληρ. 

Γεωργίου  Κοβανίδη,  που βρίσκεται εντός του Κεντρικού 

Πάρκου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

466/2012:  Έγκριση Τοπικού Σχεδίου Δράσης αναφορικά με την 

προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας στην πόλη 

των Σερρών στο πλαίσιο του έργου: «Active Travel 

Network» (που χρηματοδοτείται  από την Κοινοτική 

Πρωτοβουλία URBACT II  2007 -2013).  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

467/2012:  Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 27/2012 Απόφασης του Δ/κού 

Συμβουλίου της ΔΗ.Κ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» Σερρών, με 

θέμα: «Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2012 

της ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.».  

Εισηγητής: Ο κ.  Δήμαρχος Σερρών.  

 

468/2012:  Ενημέρωση επί των αριθμ. 28,  29 και 30 /  2012 

αποφάσεων της ΔΗ.Κ.Ε. «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» Σερρών.  

Εισηγητής:  Ο κ. Δήμαρχος Σερρών.  

 

ΠΡΑΚ.  

1-2012  Έγκριση των υπ΄ αριθμ. 103,  104 και 105 /  2012 

αποφάσεων Δ.Σ. του ΝΠ του Δήμου Σερρών ,   με  την  

επωνυμία:  «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής,  

Κοινωνικής Πολιτικής και Αθλητισμού Δήμου Σερρών»  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ν.Π. κ.  Δούκας.   

 

469/2012:   Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο 

«Οργάνωση Διαχείριση και Συντήρηση χώρων πρασίνου 

για το έτος  2013» διάθεση σχετικής πίστωσης,  

αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου και ένταξη 

της υπηρεσίας στο Τεχνικό Πρόγραμμα του  2013, που 

αφορούν:  

 την Δημοτική Ενότητα Σερρών του Δήμου Σερρών  
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470/2012: Ομοίως  την Δημοτική Ενότητα Λευκώνα & των Τ.Κ. 

Ορεινής και Άνω Βροντούς του Δήμου Σερρών.  

  

471/2012: Ομοίως την Δημοτική Ενότητα Καπετάν Μητρούση του 

Δήμου Σερρών  

 

472/2012: Ομοίως  την Δημοτική Ενότητα Σκουτάρεως του Δήμου 

Σερρών.  

 

473/2012: Έγκριση μελέτης του έργου: «Συντηρήσεις οδικού 

δικτύου Δήμου  Σερρών έτους 2013», συνολικού 

προϋπολογισμού 350.000,00 € με Φ.Π.Α. (Αρ. 

Μελέτης 48 /  2012).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακ ίδης Π.  

 

474/2012: Έγκριση μελέτης του έργου: «Εργασίες οδοστρωσίας 

έτους 2013»,  συνολικού προϋπολογισμού 650.000,00 

€ με Φ.Π.Α. (Αρ. Μελέτης 45 /  2012).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

475/2012: Έγκριση μελέτης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: 

«Κλάδεμα και Κοπή  Επικίνδυνων Δένδρων σε 

κοινόχρηστους χώρους Δημοτικής Ενότητας Σερρών 

Δήμου Σερρών και  

 

476/2012:   Ομοίως συνάδελφος κοινόχρηστους χώρους της 

Δημοτικής Ενότητας Καπετάν Μητρούση Δήμου Σερρών.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Βαλτσάνης  .  

 

477/2012: Έγκριση μελέτης του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις 

δρόμων Τοπικής Κοινότητας Ορεινής».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΑΚ.  

2-20-2012  Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο 

Ο.Π. 91 του  Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακί δης Π.  

 

ΠΡΑΚ.  

3-20-2012  Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Π. 703 στην 

περιοχή Αγ. Αναργύρων (Π.Ε. 5) του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΑΚ.  

4-20-2012  Εξέταση ενστάσεων κατά της 237/2010 απόφασης .Σ.  

«Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Π. 713, 

713Α, 714Α, 714Β, 715, 715Α στην περιοχή Αγίων 

Αναργύρων Σερρών».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

478/2012: Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας 

περαίωσης των εργασιών των έργων:  

 «Κατεδάφιση ακινήτου Δημοτικής Α γοράς»  
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479/2012:   Ομοίως του έργου: «Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού 

Σχολείου Σερρών (6ο Δημοτικό Σχολείο Σερρών)».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΑΚ.  

5-20-2012  Έγκριση δανείου συνολικού ποσού 1.838.000,00 € για 

την εξόφληση  ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου 

Σερρών, σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 2 παρ. 

1 του Ν. 4038/2 -2-2012 (ΦΕΚ 14/Α/2 -2-2012) και την 

υπ΄ αριθμ. 3456/19 -7-2012 συνεδρίαση του Δ/κού 

Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

480/2012: Έγκριση δωρεάν παραχώρησης δημοτικού ακινήτου 

στο Γενικό  Νοσοκομείο Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

481/2012:        Έγκριση συνέχισης για το έτος 2012 των έργων:  

Α) Διαπλάτυνση γέφυρας στη θέση «ΓΙΑΒΡΟΥΜ» της 

Δημοτικής Ενότητας Προβατά»  

 

482/2012:      Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων του Δήμου μας»  

 

483/2012:       Βελτίωση αγροτικής οδού … Οινούσας Δήμου Σερρών»  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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484/2012:Απόψεις –Προτάσεις σχετικά με τον περιορισμό βοσκής:  

Στο  δημόσιο Δάσος Λαϊλιά  (Ορεινής –Α. Βροντούς )  και  

        

484α/2012: Ομοίως  στο δημόσιο δάσος Ορεινής (Άνω Βροντούς) -      

Ξηροποτάμου –Ελαιώνα.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

485/2012:       Έγκριση του 2ου  Συγκριτικού Πίνακα Αμοιβής της 

μελέτης με τίτλο: «Νέο  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου 

Σερρών».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

486/2012:  Έγκριση του 1ου  Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα των έργων:  

α)  «Κατασκευή τοίχου περίφραξης στο Νηπιαγωγείου 

Οινούσας του  Δήμου Σερρών»  

 

487/2012:  Ομοίως του έργου: «Κατασκευή  –   Επισκευή  αντιστήριξης  

στα  Α΄ Νεκροταφεία».  

                              Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

488/2012:       Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής   

παραλαβής των έργων: «Κατασκευή κτι ρίου PITS στο 

Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών»   

 

489/2012:             Ομοίως του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης του 4ου  

ορόφου του κτιρίου της ΔΕΠΚΑ σε     σχολή χορού και  
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490/2012:  Ομοίως του έργου:  Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων 

Β΄ Φάση πρώην      Δήμου   Σκουτάρεως  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

491/2012: Έγκριση διοικητικής αποβολής των κ.κ.  Δεληγιαννίδη  

Χαράλαμπου και  Αλεξάνδρας από κατεχόμενη δημοτική 

έκταση.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

492/2012 Έγκριση διοικητικής αποβολής της κας.  Δεληγιαννίδου Νίκης   

του Ιωάννη από κατεχόμενη δημοτική έκταση.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

493/2012:             Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια κινητήρα για  

το υπ’ αριθμόν ΚΗΥ 3019 απορριμματοφόρο του Δήμου 

μας ποσού 4.305,00 ευρώ.  

Εισηγητή: ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

494/2012:  Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια υλικών επισκευής 

κάδων απορριμμάτων ποσού 2.992,59 ευρώ με Φ.Π.Α..  

         Εισηγητή: ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

495/2012:  Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλ ακτικών 

για την επισκευή απορριμματοφόρου ποσού 1.230,00 

ευρώ με Φ.Π.Α.  

        Εισηγητή: ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  
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496/2012:  Ψήφιση πίστωσης για την μίσθωση απορριμματοφόρου 

οχήματος για τρίμηνο χωρίς οδηγό ποσού 20.000,00 ευρώ 

χωρίς Φ.Π.Α.  

Εισηγητή:  ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

497/2012:  Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια κτηνιατρικών  

φαρμάκων και ειδών για τις  ανάγκες του Δημοτικού 

Κυνοκομείου,  ποσού 33.417,31€ με Φ.Π.Α.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Βαλτσάνης  

 

498/2012:             Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ζωοτροφών  

για τις  ανάγκες τουΔημοτικού Κυνοκομείου,  ποσού 

20.588,60 € με Φ.Π.Α.  

Εισηγητής: Ο   Αντιδήμαρχος κ.  Βαλτσάνης .  

 

499/2012:               Καθορισμός δικαιούχων χρήσης υπηρεσιών  

κινητής τηλεφωνίας για την κάλυψη υπηρεσιακών αν αγκών 

του Δήμου μας.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

500/2012:        Έγκριση καταβολής επιδικασθέντος συνολικού ποσού  

102.820,00 € σε είκοσι (20) σχολικούς φύλακες σε 

εκτέλεση δικαστικής απόφασης,  αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού του Δήμου και ψήφ ιση (διάθεση) σχετικής 

πίστωσης.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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501/2012:        Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

Του κ.  Δημάρχου Σερρών, κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 

του 2012  

 

502/2012:           Ομοίως για τις  6 -7 Ιουνίου 2012  

 

503/2012:         Ομοίως για τις  25 -28 Ιουνίου 2012  

 

504/2012:                Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας  

των υπαλλήλων του Δήμου μας,  κατά τους μήνες 

Ιανουάριο -   Φεβρουάριο -Μάρτιο του 2012.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

505/2012:  Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου 

Σερρών κατά τον μήνα Ιούλιο 2012  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

506/2012: Έγκριση καταβολής εξόδων επίδοσης εγγράφων του 

Δήμου Σερρών  από τη Δικαστική Επιμελήτρια 

Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης κα  Παναγιώτα 

Μπασδάνη.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

507/2012:  Έγκριση καταβολής αποζημίωσης στην κα Κολτούκη 

Νίνα του Γεωργίου,  πρώην Δημοτική Υπάλληλο, λόγω 

συνταξιοδότησης.  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  

Γαλάνης Στ.  
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508/2012:  Έγκριση καταβολής δαπάνης ποσού 49,20 € για τη 

δημοσίευση –  καταχώρηση προκήρυξης με θέμα: 

«Μουσική Υποτροφία ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ».  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

509/2012: Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα 

στον κ.  Χατζηγεωργίου Χρυσοβαλάντη ποσού 45,8 0 

ευρώ,  

                               Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

509Α/2012:   Ομοίως στη κα Davitasnvibi  ποσού 45,000 ευρώ.  

 

509Β/2012:  Ομοίως στην κα. Παναγιωτίδου Δήμητρα ποσού 25,00  

ευρώ.  

 

510/2012: Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργία ς Υπηρεσιών 

Διαδικτύου στην κα  Γκόσιου Μεταξένια του 

Νικολάου, στην οδό Θεσσαλονίκης αρ.  5,  στις  

Σέρρες.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

511/2012:        Αποδοχή δωρεάς συμπολίτη μας για την κοινωνική 

κουζίνα του Δήμου  Σερρών.  
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512/2012:        Έγκριση σχεδίου Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας 

με τον Δήμο Εμμ.   Παπά για την υποστήριξή του με την 

ειδικότητα γεωλόγου του Δήμου Σερρών.  

 

513/2012:      Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα εργασιών 

«Καθαρισμός κεντρικού φρεατίου στραγγισμάτων ΧΥΤΑ 

Σερρών».  

 

514/2012:       Έγκριση δημιουργίας και ενίσχυσης κωδικών.  

 

515/2012:        Έγκριση αναμόρφωσης πιστώσεων εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού έτους 2012 για την είσπραξη τέλους από 

την εταιρεία FIBERNET AE. 

 

516/2012:        Έγκριση σχεδίου ψηφίσματος  

 

………………………… .  

…………………  
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Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

 

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

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
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