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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 4/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 5 η του μηνός 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα 19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από 

την αριθµ. 4/30 -01-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου,  που επιδόθηκε σε όλους τους ∆ηµοτικούς 

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 ∆ιοίκησης -  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 ∆ηµοτικών Συµβούλων, παρ όντες ήταν 35,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)   

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  
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Αγοραστός Αγοραστός  

 

 

 

 

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αναστασιάδης Ηλίας  

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Αρναούτογλου Φωτεινή  

Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

∆ηµητρίου Ευστράτιος  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή  

Θεοχάρης Μιχαήλ  

Ίντος ∆ηµήτριος  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

Μηλίδης Θεόδωρος  

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Μπόικος Αθανάσιος  

Μυστακίδης Παύλος  

Νεράντζης Βασίλειος  

Νιζάµης ∆ηµήτριος  
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Παπαδοπούλου Φωτεινή  

 

 

 

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  

Στεργίου Νικόλαος  

Φωτιάδης Στέφανος  

Χασαπίδης Κων/νος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών 

Κοινοτήτων, κλήθηκαν σύµφωνα µε τις  διατάξεις  της παρ. 8 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρόντες ήταν οι  κ.κ.  Γασπαρίδης 

∆ηµήτριος,  Γρέψιος Στέργιος,  Μεταλλίδης Γεώργιος και Π ολατίδου 

Γεσθηµανή.  

  

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. ,  µετά την διαπίστωση απαρτίας,  κήρυξε την 

έναρξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  στην οποία ήταν παρών ο 

∆ήµαρχος κ.  Αγγελίδης Πέτρος,  που κλήθηκε σύµφωνα µε τις  

διατάξεις  της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.  

 

•  Με  την σύµφωνη γνώµη του Σώµατος,  το 11 ο  θέµα συζητήθηκε 

πρώτο, το 16ο  

δεύτερο, το 1 ο  τρίτο και το 10 ο  µετά την ολοκλήρωση του 2ου  
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.  

 -  Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. :  

•  Αγοραστός Αγοραστός και Χράπας Παντελής,  αποχώρησαν κατά τη 

συζήτηση του 11ου θέµατος της ηµερήσ ιας διάταξης.  

•  Κατιρτζόγλου Βασίλειος,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 11ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

•  Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα και Αρναούτογλου Φωτεινή,  

αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης.  

•  Μετά το  πέρας του κανονικού χρόνου συνεδρίασης,  σύµφωνα µε τον 

κανονισµό, (4 ώρες συνεδρίασης + 1 ώρα) αποφασίστηκε η διακοπή 

της συνεδρίασης και η συνέχισή της την εποµένη 6 Φεβρουαρίου 2014 

και ώρα 14:30.  

•  Κατά τη συνεδρίαση της 6 ης Φεβρουαρίου 2014, παρόντες  ήταν οι  

∆ηµ. Σύµβουλοι  

κ.κ.:  

Αναστασιάδης Αντώνιος,  Γαλάνης Στέργιος,  Γκότσης Ηλίας,  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης,  ∆ηµητρίου Ευστράτιος,  ∆ινάκης Κων/νος,  

∆ρίγκα Χρυσούλα, Θεοχάρης Μιχαήλ, Ίντος ∆ηµήτριος,  Καλαϊτζίδης 

Βασίλειος,  Μερετούδης ∆ηµήτριος,  Μηλίδης Θεό δωρος,  Μοσχολιός 

Ζωγράφος,  Μυστακίδης Παύλος,  Νιζάµης ∆ηµήτριος,  Σταυρόπουλος 

Χριστόδουλος,  Στεργίου Νικόλαος,  Φωτιάδης Στέφανος,  Χασαπίδης 

Κων/νος,  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης και Χράπας Παντελής.  

•  Ο ∆ηµ. Σύµβουλος κ.  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης,  αποχώρησε  

µετά την ολοκλήρωση του 10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.   

 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 6 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

138 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ   

 

 

 

4Η    ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι δεν μπορώ να καθυστερήσω και 

άλλο. Ένα τεταρτάκι τους περιμένα με τους συναδέλφους.  Συνεχίζουμε 

την χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικό Συμβούλιο.  

 Πάμε στο δεύτερο θέμα που αφορά:  

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Ορισμός και αντικατάσταση μελών Δ/κών Συμβουλίων  

των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών:  

α) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών κα ι  

 β) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ έχουμε την αντικατάσταση μέλους του κ.  Κωνσταντίνου Δινάκη 

από το Δ.Σ.,  πρέπει να οριστεί  νέο πρόσωπο και από ότι  μου 

κατατέθηκε,  κ.  Μηλίδη, ένα άτομο απ ό την παράταξη σας δηλαδή, ποιο 

προτείνετε;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Μπορώ να το πω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Εγώ είμαι σύμφωνο και θα συμφωνήσει και το υπόλοιπο 

σώμα. Κάντε την πρότασή σας.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θα πρέπει να ρωτήσω και αναρωτηθούμε γιατί  ο κ.  Δινάκης πήρε αυτή 

την απόφαση; Πρέπει ο κ.  Δινάκης σε αυτό τον τομέα των Σχολικών 

Επιτροπών, με αυταπάρνηση μπορώ να πω και με χρόνο και κόπο 

λειτουργούσε κανονικά και πάντοτε στο να ευοδώσει το έργο της 

Α/θμιας εκπαίδευσης.  

 Θα πρέπει λοιπόν να αναρωτηθούμε και από ότι  μου είχε 

αναφέρει και το γνωρίζω, δεν τηρήθηκαν κάποιες συμφωνίες μέσα από 

τα μέλη του Δ.Σ..   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως προς το ωράριο.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ως προς το ωράριο και κάποια άλλα αλλά κυρίως ως προς το ωράριο.  

Δεν μπορεί να  εμπλέκεται ο δημοτικός σύμβουλος σε μια υπη ρεσία ότι  

έλα τώρα, έλα μετά.  Όλοι δεν είναι αργόσχολοι.  Με συγχωρείτε 

δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω, κ.  Μηλιδη ότι  …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει ξέρω πως εργάζεται και πως …να είναι 

προετοιμασμένος να καταθέσει τις  απόψεις του και τις  καταθέτει  με 

παρρησία από ότι  ξέρω. Δεν τηρήθηκαν οι  συμφωνίες.  Εγώ πιστεύω ότι  
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…το κατάλληλο πρόσωπο, τον ξανά προτείνω με την δέσμευσή σας,  

κύριε Πρόεδρε,  ότι  κάποια πράγματα πρέπει να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή το θέμα …  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο Αντιπρόεδρος το συζήτησε με τον κ.  Μερετούδη, νομίζω ότι  

συμφωνουμε όλοι ομόφωνα να ξανά είναι,  εφόσον τον προτείνετε και 

εσείς  φυσικά να ξανά είναι μέλος του Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής 

Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης.   

 Συμφωνούμε όλοι.  Ότι οι  συνεδριάσεις θα γίν ονται 

μεσημεριανές…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

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: 65/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και το δεύτερο κομμάτι του ιδίου θέματος είναι:  
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  Ορισμός και αντικατάσταση μελών Δημοτικού Συμβουλίου της 

Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 

Σερρών  

 

 Εδώ έχουμε την αντικατάσταση του κυρίου Παύλου Τσακιρίδη 

Διευθυντού του  4ο υ  Λυκείου Σερρών, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε και 

καλοφάγωτη η σύνταξή του τον ευχόμαστε,  από τον Νικόλαο Δημούδη, 

Διευθυντή 3 ο υ  ΓΕΛ  Δήμου Σερρών κατόπιν προτάσεως της Διεύθυνσης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών με αριθμό 

πρωτοκόλλου 248 3 -9-2013.  

 Και επίσης την αντικατάσταση του κ.  Πέτρου Απαντήνη, 

Πρόεδρο 15μελούς 4 ο υ  ΓΕΛ και της Αναπληρώτριάς Γεωργίας 

Χούλικα, Πρόεδρο 15μελούς Μουσικού Λυκείου Σερρών λόγω 

αποφοίτησης των μαθητών αυτών. Σε τακτικό δηλαδή ο πρώτος και 

αναπληρωματικό η δεύτερη από τους παρακάτω μαθητές των 15μελών 

σχολείων.  

 Έχουμε μια δεκάδα μαθητών προέδρου δηλαδή, οι  οποίοι  θα 

αντικαταστήσουν το ένα μέλος,  ο ένας από αυτούς τους δέκα θα είναι 

τακτικό μέλος και ο άλλος θα είναι το αναπληρωματικό μέλος.   

 Παρακαλώ τον κ.  Ίντο,  έτσι τυχαία,  να μου πείτε έναν αριθμό 

από το ένα ως το δέκα.  

Κος ΙΝΤΟΣ:  

Το εννέα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το εννέα. Ως τακτικό μέλος ορίζεται ο Αλέξανδρος Μανάτης,  

Πρόεδρος 15μελούς 4 ο υ  Λυκείου και έναν άλλο αριθμό κύριε Στεργίου 

μια και είστε δίπλα;  
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Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Το επτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το επτά. Για να δούμε ποιος είναι το επτά.  Δάφκος Πρόδρομος 

Πρόεδρος 15μελούς 4 ο  Εσπερινό ΕΠΑΛ. Εντάξει;  Τελειώσαμε με αυτό.  

Ομόφωνα.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 66/2014)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ συνάδελφοι για να διευκολύνουμε τον Πρόεδρο του νομικού 

προσώπου, επειδή πάει να πάρει τα παιδιά του,  μπορούμε να 

συζητήσουμε το θέμα, το δέκατο θέμα:  

 

ΘΕΜΑ 10ο  

Έγκριση της αριθμ. 12/2014 απόφασης του .Σ. του ΟΠΑΚΠΑ με 

θέμα  

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων κληροδοτημάτων του Ν.Π.Δ .Δ .  

για το έτος 2013  

(Κωνσταντίνου Τσιάγκα και Αφροδίτης Σιόλα, οδός Βασιλέως 

Βασιλείου 32 Σέρρες)¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάντα με την σύμφωνη και ομόφωνη απόφασή σας να συζητηθεί το 

θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αλίμονο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο όλο παραχωρήσεις κάνουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διευκολύνσεις.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ :  

Να πω απλά ότι  είναι η έγκριση των απολογητικών στοιχείων λόγω της 

υποχρέωσης που έχουμε για την ενημέρωση της Διεύθυνσης 

Κληροδοτημάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.   

 Τα έξοδα και τα έσοδα είναι μηδενικά για τα εν λόγω 

κληροδοτήματα. Δεν υπάρχουν ούτε έσοδα ούτε έξοδα. Απλά γίνονται 

οι  προϋπολογισμοί.   

 Να πω την διαδικασία.   

 Το νομικό πρόσωπο από την πρώτη στιγμή της συγχώνευσης 

ασχολήθηκε με τα δυο κληροδοτήματα και είναι το εξής:   

 Στην πρώτη φάση. Ανατέθηκε σε νομικό για να λυθεί  το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς.  Είναι δηλαδή με απόφαση Δ.Σ. να περιέλθει  

στην περιουσία του νομικού προσώπου.  

 Μετά ανατέθηκε σε νομικό με απόφαση Δ.Σ. η διερεύνηση για 

την αξιοποίηση με τους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες,  γιατί  στο ένα 

υπάρχει συνιδιοκτησία με τρεις  και στο άλλο με  οκτώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να πεις  και τα ποσοστά.  
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Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Τα είπαμε.  Το ένα είναι το 1/3 και στο άλλο είναι στο 1/8.  Δεν υπήρξε 

σύμπνοια.  Σας λέω την ιστορία.  Δεν υπήρξε σύμπνοια μεταξύ των 

συνιδιοκτητών. Το νομικό πρόσωπο προχώρησε αίτημα την τεχ νική 

υπηρεσία του Δήμου για την εκτίμηση των κληροδοτημάτων και αίτημα 

επίσης για την αυτοψία,  διότι  βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση, έχουν 

περιέλθει  δηλαδή εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε μια πολύ άσχημη 

εικόνα, μπορεί να εγκυμονούν κινδύνους και από εδώ και πέρα 

συνεχίζεται η όλη νομική διαδικασία για αυτά.  

  Η πεποίθησή μου είναι ότι  θα πάμε στο Διοικητικό Εφετείο σε 

μια τελευταία ανάλυση, σε μια τελική προσπάθεια για να 

προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τους όρους του κληροδοτήματος.  

Δηλαδή ή για να το πουλήσουμε  ή να το αξιοποιήσουμε.  Δεν νομίζω 

ότι  μπορεί να γίνει  και κάτι  άλλο.  

 Αυτή είναι η όλη διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  να ρωτήσω κάτι.  Επειδή έχουμε εδώ και νομικούς και ξέρω, 

. .καθαρό πρόσωπο, να διασφαλίσουμε,  κ.  Γαλάνης,  ο κ.  Κατι ρτζόγλου 

είναι σε επαγγελματική δουλειά στην Χαλκιδική,  δεν πρόλαβε να 

έρθει ,  . .στα δικαστήρια.  Βαρέθηκα και με τα δικαστήρια.  Είναι φοβερό 

αυτό το πράγμα. Λες κάθε μέρα λες και είμαστε υπόδικοι,  κατάδικοι,  

δεν ξέρω τι  είμαστε.  Θέλω να πω κ.  Γαλάνη και την  νομική σας άποψη, 

θυμάστε με το άλλο. …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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 Ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης δεν έχει  άδικο σε αυτό που 

λέει .  Είναι βέβαια,  πρέπει να το πούμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο,  

λίμναζαν πολλά από αυτά δεκαετίες ολόκληρες.  Θα σας θυμίσω ότι  το 

Κανάκι για μισό αιώνα δεν είχαν ακολουθηθεί πιστά οι  οδηγίες που 

έδινε ο διαθέτης στην διαθήκη του για μισό αιώνα και αυτό το 

Δημοτικό Συμβούλιο έπρεπε να κάνει  όλες τις  ενέργειες για να 

τακτοποιηθεί ,  όπως και το Αποστολίδη,  όπως φαντάζομαι και στον 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. το συγκεκριμένο κληροδότημα.  

 Εγώ δεν μπορώ εδώ να συνεισφέρω με την παρουσία μου ως 

νομικός,  όμως σε κάθε περίπτωση θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου, 

συμφωνώντας με τον αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης να πω στον 

κ.  Πρόεδρο ότι  να είναι πολύ προσεκτικός,  να ορίζει  με αποφάσεις 

Δ.Σ.  συγκεκριμένους ανθρώπους,  είτε νομικούς,  δικηγόρο δηλαδή εν 

προκειμένω ή κάποιον υπάλληλο που να ασχολείται πιστά με την 

τήρηση των νόμων που έχουν να κάνουν με τα κληροδοτήματα.  

Υπήρχε ένας παλαιότερος νόμος ο οποίος ά λλαξε τελευταία και 

επομένως πρέπει πιστά να ακολουθούνται οι  διατάξεις  του 

συγκεκριμένου νόμου, έτσι ώστε κανείς  από εμάς είτε ο κ.  Πρόεδρος 

στο Δ.Σ. του είτε εμείς  εδώ σαν δημοτικοί σύμβουλοι να μην έχουν να 

αντιμετωπίσουμε κάποιο πρόβλημα στο μέλλον.  

Επομένως αυτό.  Θέλει πάρα πολύ προσοχή να ακολουθούνται 

πιστά οι  διατάξεις ,  να γίνονται προϋπολογισμοί,  απολογισμοί,  

ισολογισμοί και όλα όσα προβλέπονται από τις  διατάξεις ,  κύριε 

Πρόεδρε του νόμου.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Να συμπληρώσω και να πω ότι  από την πρ ώτη στιγμή και επί  της 

θητείας του κ.  Δούκα το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν να ανατεθεί  σε 
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νομικό και ο συγκεκριμένος νομικός είναι ο κ.  Αλευράς.  Μπορώ να το 

πω. Κατόπιν υπήρξε ο κ.  Σκαρίπογλου. Συνεχίζουμε με την κυρία 

Φαρμαλίδου.  

 Υπάρχει νομική υποστήριξη γι΄ αυτό το θέμα από την πρώτη 

στιγμή, απλά εμείς  όσο . .την συγχώνευση των 21 νομικών προσώπων 

κάνουμε το αυτονόητο.  Είδαμε το ιδιοκτησιακό καθεστώς που προήλθε 

από το Κέντρο Προσχολικής Αγωγής,  με αποφάσεις Δ.Σ.  

προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή μέσω το υ νομικού με τους 

συνιδιοκτήτες,  δεν καταφέραμε να έρθουμε πάλι με αποφάσεις του 

Δ.Σ. σε κοινή σύμπνοια για το τι  μέλλει  γενέσθαι,  γιατί  τα κτίρια αυτά 

εδώ και,  πρέπει να είναι γύρω στα 30 με 40 χρόνια,  το 1960 είναι που 

δεν είναι αξιοποιήσιμα, δηλαδή τα β λέπετε κύριοι  συνάδελφοι και 

νομίζω καταλάβατε για ποια λέμε.  Βασιλέως Βασιλείου,  το πρώην 

ξενοδοχείο Κωνσταντινούπολης και το διπλανό οίκημα.  

 Λοιπόν και αφού είδαμε ότι  δεν μπορούμε να έρθουμε σε κοινή 

σύμπνοια αποφασίσαμε από μόνοι μας,  για να διασφαλί σουμε και το 

Δ.Σ.  αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο,  να κάνουμε ότι  επιβάλει ο 

νόμος πάντα με την νομική συμβολή αυτών που είχαμε αναθέσει με 

αποφάσεις Δ.Σ. .   

 Τώρα βρισκόμαστε σας είπα τα στάδια.  Το επόμενο στάδιο είναι 

το Διοικητικό Εφετείο και αυτό μπορεί να είναι χρονοβόρο αλλά αυτό 

πρέπει να κάνουμε,  δυστυχώς. Είναι νομίζω ο όρος «προσβολή της 

διαθήκης;» «Των όρων της διαθήκης;» Δεν είμαι νομικός,  δεν θα τον 

υποκαταστήσω αλλά ότι  ήταν να γίνει ,  πιστέψτε με έχει  γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χασαπίδης.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει  τις  ιδιαιτερότητές του.  

Είναι έτσι όπως τα λέει  ο Πρόεδρος αλλά αντικειμενικά εάν 

παρατηρήσουμε τα επιχρίσματα στις  δυο αυτές οικοδομές είναι 

επικίνδυνες.  Θα πρέπει δηλαδή, ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό 

καθεστώς,  δεν ξέρω εάν θα παρέμβει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου να 

κάνει  κάποιες αποκαταστάσεις για να μην έχουμε κανένα ατύχημα και 

το ατύχημα θα είναι,  ενδεχομένως και πολύ σοβαρό, να το αποφύγουμε 

αυτό θα πρέπει ή το νομικό πρόσωπο ή η τεχνική υπηρεσία το υ Δήμου 

να παρέμβει άμεσα στα κτίρια να αποκαταστήσει αυτά τα επικίνδυνα 

σημεία των κτιρίων, να μην έχουμε κανένα ατύχημα σε περαστικούς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χατζημαργαρίτη αυτό το οποίο πρέπει πραγματικά επειγόντως 

να κάνετε,  εφόσον, όχι  δεν χρειάζονται χρήμ ατα Δήμαρχε για την 

περίπτωση αυτή, να γίνει ,  θα δείτε τον κ.  Μυστακίδης,  τις  τεχνικές 

υπηρεσίες,  τουλάχιστον τα επικίνδυνα να ξυθούν και να κατεβούν.  Να 

μην υπάρχει επικινδυνότητα και θρηνήσουμε και κανένα θύμα.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Έχει γίνει  αυτή η αυτοψία.  Για την αποκατάσταση πρέπει να γίνει  μια 

μελέτη,  η οποία μελέτη όμως, εδώ είναι το ζήτημα, θα είναι κόστος 

του νομικού προσώπου; Εδώ υπάρχουν άλλοι οκτώ συνιδιοκτήτες.  

Καταλάβατε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι βέβαια.  Η μελέτη,  συμφωνώ με το διαδικαστικό κομμάτι.  Τ ο 

επικινδύνως ετοιμόρροπο έχει  άλλη σημασία.  Και θα αναλάβει ο Δήμος 

το γκρέμισμα εκεί  πέρα, εάν χρειαστεί  να γκρεμίσει .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 6 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

138 

 Θέλω να προσέξτε το εξής.  Το κληροδότημα έχει  νομική οντότητα, 

έχει  μια ξεχωριστή νομική οντότητα, που σημαίνει  ότι  αυτό ς που την 

διαχειρίζεται αναλόγως με το τι  λέει  ο διαθέτης στην διαθήκη του,  

ορίζει  ποιος είναι ο διαχειριστής.  Εάν είναι το νομικό πρόσωπο, 

επομένως διοικείται από το Δ.Σ. του νομικού προσώπου. Εκείνο με το 

ποσοστό που του αναλογεί ,  το αναλογεί  1/8 του ανα λογεί  1/3,  πρέπει 

να κάνει  τις  συγκεκριμένες ενέργειες και να καλεί με  νομικό τρόπο 

και τους υπόλοιπους να πράξουν τα δέοντα.  Καμία δουλειά δεν έχει  ο 

Δήμος και τη τεχνική διεύθυνση. Ο Δήμος έχει  το κληροδότημα 

Αποστολίδη.  Κανένα άλλο κληροδότημα.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Αντιδήμαρχε άλλο είπα εγώ. Εγώ είπα ο Δήμος να βοηθήσει σε ότι  έχει  

σχέση, οι  τεχνικές υπηρεσίες μπορούν να βοηθήσουν από την στιγμή 

που το νομικό πρόσωπο δεν έχει  τεχνική υπηρεσία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην καθυστερούμε όμως με τις  λεπτομέρειες αυτές για τί  το θέμα 

μας πως θα γίνει  η αποκατάσταση, έτσι;  Βρεθείτε με τον κ.  

Σταυρόπουλο να σας πει  και την διαδικασία την οποία γνωρίζει  πάρα 

πολύ καλά.  

 Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυστυχώς, κ.  Αναστασιάδη, έχετε δίκαι ο.  Δυστυχώς έχετε δίκαιο.  

σήμερα πλέον είναι κατάρα να παίρνει  ο Δήμος έστω και το 1/8 από 

ένα τέτοιο κληροδότημα. Έχετε δίκαιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το έχει ,  δυστυχώς το έχει .  Πάμε στο επόμενο θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης δεν συμφωνεί.  Κάνει μια διαπίστωση. Εντάξει .   

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: 78/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τρίτο θέμα.  Επανερχόμαστε στο τρίτο θέμα της ημερήσιας.   

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών  

 (άρθρου 1 του Π.Δ.   270/11 -3-1981 ΦΕΚ 77) για το έτος 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ .  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη τα ίδια άτομα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα ίδια άτομα.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κλήρωση δεν θέλει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι εδώ κλήρωση δεν χρειάζεται.  Ορίζονται εδώ τα άτομα κύριε 

Δήμαρχε από εσάς.  Ήταν ο κ.  Καλαιτζίδης.  Ένας από την 

συμπολίτευση και ένας από την αντιπολίτευση. Είναι ο κ.  

Χουρουζίδης.  Συμφωνείτε να είναι τα ίδια άτομα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα ίδια,  βέβαια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα ίδια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και δυο αναπληρωματικά να ορίσουμε όμως, τα οποία δεν είχαν 

οριστεί .  Ως αναπληρωματικός του κ.  Καλαϊτζίδη;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Χασαπίδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χασαπίδη. Αναπληρωματικός.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Να μπει νεολαία από το Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  εσύ είσαι γέρος;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι να βάλω τώρα; Καλαϊτζίδης,  αναπληρωματικός;  Χασαπίδης.  Και 

στου κ.  Χουρουζίδη; Κύριε Ίντο; Ωραία.  Ευχαριστώ πολύ.  

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: 67/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τέταρτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 4ο  

Συγκρότηση Επιτροπής δια συμβιβασμού επίλυσης  

 φορολογικών διαφορών για το έτος 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ, κυρίες και κύριοι ,  σύμφωνα με τον νόμο γίνεται με κλήρωση. Δυο  

δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωτές τους.  Την κληρωτίδα.  Έλα 

εδώ κ.  Χατζημαργαρίτη πριν φύγεις .  Όλα τα ονόματα μέσα είναι των 

δημοτικών συμβούλων. Χωρίς να βλέπεις τίποτα,  τυφλά βάλε το χεράκι 

σου και βγάλε.  Κύριε Γαλάνη χωρίς να βλέπετε και εσείς .   

 Δυο. Αυτό είναι το πρώτο τακτικό,  αυτό είναι το δεύτερο. 

Αραμπατζής Θεόδωρος και Αναστασιάδης Ηλίας.  Και θέλουμε άλλα 

δυο. Ένα από τον κ.  Γρηγοριάδη. Στεργίου Νικόλαος.  Και το άλλος 

Γαλάνης Στέργιος.  Μια χαρά. Αυτά τα δυο είναι αναπληρωματικά.  

 Ομόφωνα ναι,  έτσι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ βέβαια αναφέρονται,  ο φορολογούμενος δημότης θα γίνει  ένα 

κλήρωση και θα βγει  ποιος θα είναι από την κληρωτίδα.  Ο Πρόεδρος 

και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση της συγκρότησης της 

Επιτροπής.  Εντάξεις;  Και ως χρέη γραμματέα της Επιτροπής 

προτείνεται η υπάλληλος του Δήμου Σερρών κυρία Κανελλοπούλου 

Ρεβέκκα αναπληρούμενη από τον κ.  Τζουμάκα Ιωάννη υπάλληλο του 

Δήμου Σερρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ας τον πούμε καλύτερα τώρα και βλέπουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να πούμε και τον Πρόεδρο;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Ο κ. Αραμπατζής βρήκε πρώτος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτος βγήκε ο κ.  Αραμπατζής.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μπορούμε να το δούμε και αργότερα. Κατά την συγκρότηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με την συγκρότηση της Επιτροπής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι τώρα. Εντάξει  λέει  εδώ πέρα η τέτοια ότι  συγκροτείται 

Επιτροπή. Τέλος πάντων.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο κ. Αραμπατζής είναι ο πρώτος που κληρώθηκε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνεί το σώμα να επιλέξουμε,  να εκλέξουμε ως Πρόεδρο της 

Επιτροπής τον κ.  Αραμπατζή Θεόδωρο;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εννοείται.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άμα θέλει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει δεν θέλει  τώρα και εάν δεν θέλει  τον δεύτερο, τον κ.  

Αναστασιάδη Ηλία.  Θα δούμε.  Εντάξει;  Εάν δεν θέλει  τον κ.  

Αναστασιάδη Ηλία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν παίζει  ρόλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν παίζει ,  ήταν η κυρία Γρίβα Πρόεδρος.  Δεν έχει  σημασία αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή η εισήγηση αναφέρει «Συγκρότηση επιτροπής δια συμβιβασμού 

επίλυσης φορολογικών», εμείς  θα ορίσουμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μ ικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το σώμα συμφωνεί.  Ομόφωνα, έτσι;  Είτε για την μια περίπτωση είτε 

για την άλλη. Προχωράμε.   

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: 68/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 5ο  

Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης,  

καθορισμός χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου  

και αριθμού των θέσεων υδρονομέων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε,  λίγο πολύ το σώμα από τα προηγούμενα χρόνια 

γνώριζε αυτή την εισήγηση. Ορίζουμε τον . .  γ ια τον οποίο προορίζεται 

ο κάθε υδρονομέας.  Ορίζουμε τον αριθμό των υδρον ομέων. Είναι έξι  

των αριθμό. Δυο στο αρδευτικό δίκτυο του Λευκώνα, δυο στο 
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αρδευτικό δίκτυο του Καπετάν Μητρούση, ένας στο αρδευτικό δίκτυο 

της Άνω Βροντούς  και ένας στο αρδευτικό δίκτυο της Ορεινής.   

Επίσης ορίζουμε και την έναρξη και την λήξη, κύριε Πρό εδρε,  

της αρδευτικής περιόδου από 1 η  Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου.  Ή λέμε σε 

κάθε περίπτωση από την υπογραφή της σύμβασης και για πέντε μήνες,  

όπως ορίζει  το Βασιλικό Διάταγμα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε έχω την αίσθηση ότι  ο χρόνος της αρδευτικής περιόδου 

επειδή συζήτησα χθες με τον Πρόεδρο του Μητρουσίου και είπαν ότι  

επειδή αυτοί οι  υδρονομείς έχουν σχέση με το αρδευτικό των 

χωραφιών και εάν έχουμε λέει  καλλιέργειες,  τεύτλα ας πούμε,  θα 

χρειαστούμε και τον Απρίλιο και πρότειναν αυτοί για τον οικισμό να 

ξεκινήσει  η αρδευτική περίοδος από τον Απρίλιο ή από 15 Απριλίου 

μέχρι που πάει το πεντάμηνο. Να έχουμε διαφορετική σύμβαση. Στον 

Λευκώνα ξέρω ότι  αυτοί οι  υδρομονείς θα ασχοληθούν και με τα 

κηπευτικά,  οπότε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν με ακούσατε.  Από την υπογραφή της σύμβα σης.  Μπορούμε και 

από την υπογραφή της σύμβασης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θέλω να πω να μην είναι από 1 η  Μαΐου.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Όλες οι  αποφάσεις που έχουμε πάρει τα προηγούμενα χρόνια που λέμε 

από την τάδε ημερομηνία μέχρι αυτή την ημερομηνία ή από την 

υπογραφή της σύμβασης.  Είναι καλυμμένο, το έχουμε ξανακάνει και τα 

δυο προηγούμενα χρόνια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Πέρυσι μην ξεχνάτε ότι  αυτά περνάνε από όλους τους ελέγχους,  

εγκρίσεις .  Πέρυσι είχαμε,  επειδή μίλησα και εγώ με τον Πρόεδρο, 

πέρυσι είχαμε και το θέμα της έγκρισης του προϋπολογισμού. Τώρα 

έχουμε εγκεκριμένο προϋπολογισμό νωρίτερα, τα προχωράμε 

γρηγορότερα τα πράγματα. Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Θα πάμε καλά.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έγινε επιλογή των υδρονομέων;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  τώρα την συγκρότηση κάνουμε.  Θα έρθει  και άλλη απόφαση που 

θα λέει  για το ποιους.   

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: 69/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έκτο.   

 

ΘΕΜΑ 6ο  

Έγκριση πραγματοποίησης των τακτών εκδηλώσεων  
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 του έτους 2014 του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής και πάλι ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης.   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

. .  το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων που ανήκει στην αρμοδιότητα του κ.  

Δημάρχου και έφερε μαζικά, όπως ζήτησε το Δημοτικό Συμβούλιο,  η 

κυρία Γωγούσκα έφερε τις  εκδηλώσεις που προβλέπονται από τον 

νόμο, κύριε Πρόεδρε είναι οι  εκδηλώσεις που προβλέπονται από τον 

νόμο και εγκρίνονται από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  Όλες οι  εθνικές 

εορτές,  η περιφορά του Επιταφίου και τα πρέποντα που κάνει  ο Δήμος 

σε όλες αυτές τις  εκδηλώσεις.  Τις έφερε σε μια απόφαση να είμαστε 

τακτοποιημένοι και να μην έχουμε προβλήματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάνω σε αυτό το θέμα ζήτησα να ενταχθούν οι  δυο παρελάσεις 

Σκουτάρεως και Λευκώνα, στις  τακτικές αυτές εκδηλώσεις του Δήμου 

Σερρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  μου είπε ότι  δεν έχει  παράπονα από το Μητ ρούσι,  δεν χρειάζεται.  

Ο Προβατάς εάν χρειάζεται να ενταχθεί ,  να ενταχθεί  και ο Προβατάς.  

Να το δει  και ο Πρόεδρος.  Μου έδωσε την διαβεβαίωση η κυρία 

Γωγούσκα ότι  θα τα βάλει.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σκούταρι,  Λευκώνας Προβατάς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάνουμε και εκεί  παρελάσεις,  χρειαζόμαστε και εκεί  ηχητική 

εγκατάσταση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  δεν το συζητώ ότι  το τμήμα αυτό που ελέγχει  ο κ.  

Δήμαρχος θα ελέγξει  όλα τα σχετικά.   

Κύριε Πρόεδρε,  εάν μου επιτρέπετε,  όμως εξ όσων γνωρίζω οι 

εκδηλώσεις αυτές που προτείνονται είνα ι αυτές που προβλέπονται από 

τον νόμο. Προβλέπονται από τον νόμο και εγκρίνονται από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο.  Δεν μπορούμε,  γιατί  εάν θα κάνεις  μια δαπάνη 

μετά θα πρέπει να την πληρώσεις και δεν θέλω να  εκτεθούμε σε 

κανέναν.  Εάν πράγματι,  όπως λέει  ο συνάδε λφός μου, μπορούν να 

ενταχθούν,  να το δούμε ευχαρίστως.   Εάν και οι  πληροφορίες που έχω 

είναι ότι  δεν μπορούν να ενταχθούν.  Αλλά εάν μπορούν γιατί  όχι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα ένταξης,  να ενταχθούν.  Εφόσον όμως ο 

νόμος δεν το προβλέπει δεν θα ενταχθούν.   

 Ομόφωνα ναι λοιπόν και σε αυτό.   

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: 70/2014)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 7ο  

Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Σερρών  

έτους 2014 (marketing plan 2014).  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  αγαπητοί συνάδελφοι,  έχει  

καταρτιστεί  ένα πρόγραμμα για το 2014 που αφορά την τουριστική 

προβολή. Για να είμαι ειλικρινής δεν πιστεύω ότι  θα υλοποιηθούν όλες 

οι  δράσεις.  Εν πάση περιπτώσει,  το κάνουμε γνωστό. Είναι οι  δράσεις 

που κατ΄ εμέ και για την δημοτική αρχή πρέπει να υπάρχουν.  Εάν και 

εφόσον βρεθούν χρήματα τότε θα υλοποιηθούν οι  δράσεις.   

 Στο παρακάτω θέμα θα δούμε ότι  στο πρόγραμμα τουριστικής 

προβολής έχουμε συμπεριλάβει και την πρόταση που έχουμε κάνει  στο 

Leader που αφορά, που το ποσό είνα ι 30.000 με συμμετοχή του Δήμου, 

έχει  εγκριθεί  αυτό το πρόγραμμα.  

 Εάν θέλει  κάποιος να ρωτήσει γι΄ αυτό το πρόγραμμα, για το 

επτά θέμα και μετά να πάμε στο άλλο. Εάν θέλει  κάποιος να ρωτήσει 

κάτι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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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: 71/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το όγδοο θέμα για να μιλήσει ο ίδιος Αντιδήμαρχος ο κ.  Γρηγοριάδης  

αφορά:  

 

ΘΕΜΑ 8ο  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις εξωτερικού,  

τουριστικού ενδιαφέροντος,  ως υλοποίηση τμήματος της πράξης  

¨Παροχή υπηρεσιών προβολής και προώθησης των συγκριτικών  

 πλεονεκτημάτων της περιοχής παρέμβασης του Προγράμματος  

LEADER στο Δήμου Σερρών¨  .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Στις 3/10 είχαμε υποβάλει αυτή την πρόταση στο Leader ,  έτσι ώστε 

όποιες δαπάνες γίνουν φέτος για την τουριστική προβολή να είναι από 

το πρόγραμμα και όχι  από το ταμείο το υ Δήμου. Μας εγκρίθηκε.  

Προφορικά έχουμε αυτή την θετική αξιολόγηση από την ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.,  ο 

οποίος είναι και ο φορέας μέσω αυτού που κάνουμε την πρόταση.  
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 Είχαμε ψηφίσει σε προηγούμενο συμβούλιο την συμμετοχή του 

Δήμου. χωρίζεται σε δυο κομμάτι,  γι΄ αυτό είπ αμε τμήμα. Πρόκειται 

για τις  εκθέσεις εξωτερικού και επειδή μας πιέζει  ο χρόνος γι΄ αυτό 

και έρχεται τώρα αυτό το θέμα και στην συνέχεια θα υλοποιήσουμε τα 

υπόλοιπα του προγράμματος,  όπως είναι παραγωγή φυλλαδίων, 

δημιουργία λευκώματος για τον Δήμο, δημιου ργία χάρτη σε διάφορες 

γλώσσες,  εκτύπωση σακούλας,  οπτικοακουστικό υλικό.  Αυτά όλα τα 

είχαμε ψηφίσει σε προηγούμενο συμβούλιο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  κάνετε λάθος κύριε,  κάνετε λάθος.  Αγγλικά, γερμανικά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  κάνετε λάθος.  Κύριε Αναστασιάδη δεν έχουμε κάνει  τίποτα στα 

τρία χρόνια,  γιατί  δεν υπήρχαν χρήματα. Όχι,  δεν κάναμε εμείς  

τουλάχιστον.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει,  εάν θέλει  κάποιος συνάδελφος  να ρωτήσει κάτι  

είμαστε στην διάθεσή σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άστους να βγάζουν ότι  θέλουν αυτοί κ.  Αναστασιάδη.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς;  Πώς βγάλαμε blog ;  Εγώ δεν τα παρακολουθώ αυτά τα blogs ,  να 

ξέρετε.  Δεν με ενδιαφέρουν.  Τέλος πάντων, είναι άλλο θέμα.  

 Για το έβδομο και όγδοο θέμα έχετε κάποιες ερωτήσεις;  Ο κ.  

Μηλίδης.  Παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη, επειδή κάνετε μια στρατηγική πως μπορεί να γίνει ,  

από αυτά όλα τις  πόλεις  που λέτε,  Βελιγράδι και τα λοιπά, τις  

προηγούμενες χρονιές επειδή είχαμε κάτι  ανάλογο, είχαμε κάποιο 

χειροπιαστό αποτέλεσμα; Δηλαδή ήρθαν κάποιον άνθρωποι από το Μις 

που λέτε,  από το Βερολίνο,  δεν ξέρω το Βερολίνο πέφτει  λίγο μακριά 

και δεν ξέρω εάν είμαστε και επιλογή οι  Σέρρες,  δεν ξέρω, τα άλλα 

εδώ τα βόρεια κράτη πιθανόν ναι,  αλλά είχαμε από όλα αυτά; Αυτό 

είναι ένα ερώτημα, εάν είχαμε κάτι  χειροπιαστό.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Βλέπουμε από ποια κράτη, πόσα αυτοκίνητα, πόσοι πολίτες,  με ποιο 

μέσο έρχονται στην Ελλάδα. Τα Βαλκάνια δεν χρειάζεται να εξηγήσω 

για ποιο λόγο,  το καταλαβαίνετε και μόνοι σας.  Τώρα η φετινή ειδικά 

συμμετοχή μας στο Βερολίνο θα συμμετέχουμε με τον σχεδιασμό Δια 

Εγνατία.  Να πω δυο κουβέντες.   

 Η πρωτοβουλία Δια Εγνατία αφορά όλους τους Δήμους που 

βρίσκονται πάνω και κοντά στην Εγνατία οδό από την Θράκη έως το 

Ιόνιο.  Σκοπό έχει  την ανάδειξη του Βορειοελλαδίτικου φυσικού τοπίου 

που εκτίθεται γύρω από την ιστορική Εγνατία οδό και είναι 
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οργανωμένη να καθιερωθεί ως τουριστικός προορισμός στην διεθνή 

αγορά.  

 Επειδή στις  διεθνείς  αγορές δεν μπορείς να προβληθείς ως 

Σέρρες ή ως Μπαιγιάννης και τα λοιπά, εκεί  πηγαίνεις  πλέον σαν 

Περιφέρεια,  σαν δυο Περιφέρειες.  Γι΄ αυτό τον λόγο θα υπάρχει 

περίπτερο στον Ε.Ο.Τ.,  η εταιρεία που έχει  κάνει  και τον δρόμο θα 

κάνει  ένα τεράστιο χάρτη και πάνω στον χάρτη θα καταγράφονται και 

όλα τα τουριστικά,  οι  τουριστικοί προσδιορισμοί αυτής της διαδρομής.  

Ευελπιστούμε,  γιατί  έχω συμμετέχει  και σε διάφο ρες συναντήσεις,  ότι  

αυτό θα περπατήσει,  έτσι ώστε να γίνει  γνωστό όχι  μόνο στην 

Γερμανία εάν και στην Γερμανία είναι μια από τις  μεγαλύτερες 

εκθέσεις του κόσμου, αυτός είναι ο λόγος της παρουσίας μας ειδικά 

εκεί .   

 Επίσης,  όπως έχω ξανά πει ,  υπάρχουν χιλι άδες Έλληνες που 

πραγματικά ενδιαφέρονται να κάνουν τουρισμό στην Κεντρική 

Μακεδονία,  όταν έρχονται ή τουλάχιστον να είμαστε παρόντες.  Αυτό 

επιδιώκουμε και αυτό καταφέρνουμε.  Αυτό που κάνουμε εμείς  με τα 

περίπου 10 χιλιάρικα που ξοδεύουμε τον χρόνο, δεν το  κάνει,  μπορώ 

με βεβαιότητα να σας το πω στην Κεντρική Μακεδονία κανένας Δήμος.  

Δήμος κανένας.  Είναι πολύ λίγα χρήματα αυτά που μπορούμε να 

διαθέσουμε αλλά όπως καταλαβαίνετε και εσείς  και όλοι,  

προσπαθούμε.  Η προσπάθεια γίνεται και πρέπει αυτή η προσπάθει α να 

μην λοιδορείται από κανέναν.  Και δεν εννοώ εσάς.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Σε Leader βλέπω ένα ποσό . .υπάρχει  και ένα ποσό 30.000.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Έχει εγκριθεί  σας λέω. 21.000 θα πάρουμε από το πρόγραμμα και από 

τις  . .  το έχουμε ψηφίσει,  ναι .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μεγαλύτερη δυνατότητα, αυτό θέλω να πω.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.  Γι΄ αυτό και κυνηγήσαμε το πρόγραμμα, έτσι ώστε ούτε ένα 

ευρώ θα βάλει ο Δήμος φέτος και θα μπορέσουμε να κάνουμε 

πράγματα που δεν κάναμε μέχρι τώρα. Και ποια είναι αυτά; Μέχρι 

στιγμής ούτε βρήκαμε στον Δήμο εμείς  ένα υλικό για να προβληθούμε,  

γι΄ αυτό προσπαθούμε να το δημιουργήσουμε και σε διάφορες γλώσσες 

και χάρτες και σακούλες και  DVD και πολλά πράγματα.  

 Έχουμε σκοπό να κάνουμε και ένα χώρο πληροφόρησης αλλά 

εκεί  από την αρχή θέλαμε να το κάνουμε αλλά δεν υπάρχει και 

προσωπικό να το υποστηρίξει ,  δεν υπάρχουν και πολλά άλλα και 

κυρίως το χρήμα. Δεν υπάρχουν χρήματα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είπε κάτι  και να μην μακρηγορήσουμε με τοποθετήσεις 

μια κουβέντα.  Λέτε ότι  δεν υπάρχει προσωπικό. Νομίζω το είχα 

επισημάνει και άλλη φορά και στον κ.  Δήμαρχο προσωπικά, ότι  είναι 

ζωτικό θέμα αυτό για τον Δήμο μας.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ειδικά στον Δήμο δεν υπάρχει,  όχι  μόνο στο…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μήπως από κάποιο άλλο τομέα μπορεί κάποιος και έχει  το μεράκι να 

προσφέρει,  αγαπάει αυτόν τον τόπο και θέλει  να το κάνει  να έρθει  

κόσμος;  Δεν γίνεται να γυρνάμε εμείς  στην πλατεία Ελευθερίας και 

στις  διάφορες πλατείες.  Πρέπει να έρθει  άλλος κόσμος.  Από τα 
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Βαλκάνια θα είναι;  Με . .  με την καλή έννοια του όρου των βορείων  

που θέλουν να δουν τα θρησκευτικά μας μνημεία και τα λοιπά; Θέλω 

να πω δηλαδή, μήπως υπάρχει άνθρωπος που να το θέλει ,  να το 

αγαπάει.  Αυτό άμα δεν το αγαπάς δεν το κάνεις .  Πας και κάνεις  

αγγαρεία.   

 Είχα κάνει  έκκληση και προς τον Δήμαρχο ότι  εάν υπάρχει 

κάποιο άτομο και είναι σε κάποια άλλη υπηρεσία και μπορούμε να το 

χρησιμοποιήσουμε.  Δεν ξέρω με τα πεντάμηνα και αυτά εάν μπορεί 

κάποιος.  Δεν το διερεύνησα για να είμαι ειλικρινής.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Το πεντάμηνο είναι προσωρινή λύση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έστω προσωρινή.  Άμα έχει  μεράκι ο άλλος μπορεί να κάνει  πράγματα.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Και σε εθελοντική βάση προσπαθούμε με κάποιους να συνεργαστούμε.  

Έχετε δίκαιο.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή και δισεκατομμύρια να δώσουμε εδώ για την  πόλη μας δεν θα 

έρθει  ποτέ κανένας ξένος,  ένα πράγμα θα ξέρεις  κ.  Αντιδήμαρχε.  Εάν 

δεν ενώσετε την Κερκίνη από τον βορικό όγκο των Σερρών για να πάει 

προς τον Λαϊλιά,  Κερκίνη,  Προμαχώνας,  Άγκιστρο, Λαϊλιά,  ποτέ δεν 

θα έρθει  κανένας τουρίστας εδώ. Δεν κάνε τε τίποτα και είναι ντροπή. 

Τι να κάνει ,  στα κουνούπια μέσα να έρθει  ο τουρίστας;  

 Να προσπαθήσετε να αξιοποιήσετε και να ενώσετε τον Λαϊλιά με 

την Κερκίνη από τον ορεινό όγκο. Κατάλαβες κύριε Πρόεδρε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οδικώς.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οδικώς λέω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως.  Και τότε μόνο θα μπορούν να έρθουν ξένοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε τελεφερίκ.  Γι΄ αυτό το λέω οδικώς.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα μπορούσατε δηλαδή θαυμάσια ο ορεινός όγκος,  γιατί  είναι 

πανέμορφος ο ορεινός όγκος,  μέχρι τον Λαϊλιά,  μόνο τότε θα 

μπορούσαμε εμείς  να δούμε τουρίστες.  Κατάλαβες κύριε;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Θέλετε να πείτε να σταματήσετε το δικό σας έργο που σταματήσατε,  

έτσι;  Επί δικής σας Δημαρχίας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και από εκεί  μπορεί να πάει,  ακούτε;  Ελαιώνα και Ιωάννη Πρόδρομο. 

Τότε μόνο θα μπορέσουμε εμείς  να δεχθούμε έναν ξένο.  Αλλά εάν δεν 

κάνετε προγράμματα, δεν φτιάχνετε γιατί  να ξοδεύετε τζάμπα τα λεφτά 

των Σερραίων, κρίμα δεν είναι;  Καταλαβαίνεις  τι  θέλω να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος  ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Μισό λεπτό.  Θα ήθελα να ρωτήσω σε συνέχεια της ερώτησης του κ.  

Μηλίδη, τελειώνει η θητεία,  δεν έχουμε κάποια λογιστικά στοιχεία.  
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Ποιο το όφελος αυτών των κινήσεων που έγιναν μέχρι σήμερα; Τα 

αποτελέσματα εν πάση περιπτώσει,  τι  ξοδέψανε;  

 Τώρα τα  στατιστικά στοιχεία τα προερχόμενα από την Αστυνομία 

του Προμαχώνα για την είσοδο των αυτοκινήτων και τα λοιπά, δεν 

είναι αξιόπιστα σε ότι  αφορά την επισκεψιμότητα στην πόλη των 

Σερρών. Πολλά φεύγουν και πάνε είτε στην Θεσσαλονίκη είτε κάπου 

αλλού. Αυτό ε ίναι βασικό.   

 Ένα δεύτερο, το οποίο απορώ πως δεν το πήραμε ακόμα. Η 

είσοδος και έξοδος της πόλης αν μη τι  άλλο δεν είναι επισκέψιμη. Ενώ 

από την είσοδο του Λευκώνα σου κόμβου του Σιδηροκάστρου, που 

λέμε και την έξοδο εδώ στου Τζεβελέ.  Είτε από την μια πλ ευρά να το 

πάρεις,  είτε από την άλλη η είσοδος και η έξοδος της πόλης δεν είναι 

επισκέψιμη οπτικά.  Όταν αυτά τα βασικά πράγματα δεν μπορούμε να 

τα δούμε,  άρα το στατιστικό επικαλούμενο στοιχείο της κίνησης των 

αυτοκινήτων από τον Προμαχώνα δεν μπορεί να γί νει  . .  

 Ας μας έρθουν κάποτε μια φορά έστω έγγραφα σε μισή σελίδα Α4 

ότι  κάναμε από εδώ, κάναμε αυτές τις  επισκέψεις,  το αποτέλεσμα ήταν 

αυτό και η προσπάθειά μας ήταν αυτή. Εκτιμητέες όλες οι  

προσπάθειες.  Αλλά ο κόσμος δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή την εποχή 

θέλει  να δει  το αποτέλεσμα και το κόστος να είναι όσο το μικρότερο. 

Τα λεφτά μπορούν να πάνε και κάπου αλλού.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σε συνέχεια των σκέψεων του κ.  Νιζάμη, θα ήθελα να πω και εγώ, 

κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ότι  το 
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θέμα του τουρισμού είναι μεγάλο και βεβαίως κ.  Γρηγοριάδη θα 

έπρεπε να μας φέρνατε,  τουλάχιστον αυτό κάναμε στην Νομαρχιακή 

Περίοδο που είχατε εκεί  έναν σημαντικό ρόλο, τα απολογιστικά.  

Κάποια δεδομένα επί των οποίων με βάση το στρατηγικό και τον 

επιμέρους σχεδιασμό θα είχαμε κάποια δεδομένα για να συζητήσουμε 

και τούτα τα μαζεύαμε,  εάν θυμάστε,  από τα ξενοδοχεία και από τα 

σημεία,  στα πιθανά σημεία στα οποία θα είχε μια παρουσία ο 

τουρίστας.   

 Θα συμφωνήσω με τον κ.  Νιζάμη λέγοντας ότι  και όλοι νομίζω οι  

συνάδελφοι,  δεν μας χωρίζει  τίποτα,  ότι  στον τουρισμό, στην 

επισκεψιμότητα ο καθένας βεβαίως έχει  μια δική του οπτική,  θα πρέπει 

να κερδίσουμε.  

 Νομίζω ότι  θα πρέπει  να δούμε και λεπτομέρειες,  κύριε 

Δήμαρχε,  η οποία θα κάνουν την αίσθηση, την διαφορετικότητα και θα 

δημιουργήσουν την εικόνα.  

 Η επισήμανση του κ.  Νιζάμη, υπάρχουν παραδείγματος χάρη, 

σημεία διαφημιστικά,  στοιχεία διαφημιστικά σε σημεία που δήθεν έχει  

εθιστεί  να βάζει  ο καθένας και μένουν εκεί  και σαπίζουν.  Υπάρχουν 

αφίσες,  υπάρχουν πανό, ας προσέξουμε . .του Δήμου, διότι  

δημιουργούν μια αίσθηση και νομίζω ότι  και τα κουρέματα και σε 

συνεργασία και γενικότερα ο συντονισμός με όλους τους 

ενδιαφερόμενους και τους εμπλεκόμενους,  νομίζω ότι  πρέπει να είναι 

στην καθημερινότητα.  

 Θα σας πω, το παίρνω αυτό ως στοιχείο.  Τον κ.  Μυστακίδη του 

είπαμε επανειλημμένως να είχε φροντίσει  να συντονιστούν τα φανάρια.  

Έχει τρία χρόνια,  πάμε για τέταρτο και δεν καταφέραμε να 

συντονίσουμε τα φανάρια.  Όλα δημιουργούν μια αίσθηση κα ι 
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δημιουργούν τελικά ένα τελικό αποτέλεσμα. Το λέω με διάθεση να 

συμβάλουμε,  όχι  ελέγχου, διότι  δεν μπορεί ο τουρισμός να μας 

χωρίσει ,  πρέπει να μας ενώσει.  Είναι ένα κομμάτι βασικό της 

επιθυμητής ανάπτυξης και νομίζω ότι  εδώ πρέπει να ενώσουμε 

δυνάμεις  

 Ενεργοποίησε Παναγιώτη αυτή την Επιτροπή που είχαμε.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ενεργοποιημένη είναι.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Ενεργοποίησέ την επί της ουσίας.  Μέχρι τώρα μοίραζε το υλικό που 

είχαμε από την Νομαρχιακή περίοδο και καλά έκανε,  

αντιλαμβανόμουνα ότι  δεν είχε ο Δή μος.  Εδώ όμως πρέπει να 

ανανεωθούμε.  Ενημέρωσε και διαφοροποίησε προς το καλύτερο, 

τουλάχιστον την ηλεκτρονική μας παρουσία.  Την ιστοσελίδα.  Είμαστε 

ίδιοι ,  ίδιοι  πέντε,  έξι ,  επτά χρόνια.  Και ξέρεις  ότι  οι  νέοι ιδιαιτέρως 

πλέον μέσω του διαδικτύου ψαρεύουν και . .γ ια να έρθουν.  

 Κάντε αυτά τα πράγματα, θα είμαστε μαζί και δεν έχουμε τίποτα 

να χωρίσουμε.  Έτσι δεν είναι κ.  Μηλίδη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Νομίζω ότι  προχωρούμε και προχωρούμε όλοι μαζί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Φωτιάδη γι΄ αυτό το θέμα δέκα φορές . .Μου λένε διάφορα. Εγώ 

βλέπω μερικές φορές. .  άλλες φορές είναι συντονισμένο και άλλες 
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φορές δεν είναι,  που σημαίνει  ότι  αυτό που λέει  ότι  η νέα τεχνολογία 

το ένα ανάβει και δεν μπορούν να τα τ αιριάξουν.  Με την παραμικρή 

διακοπή ρεύματος χαλάει.  Αυτό μου απαντάνε.  Τι άλλο να κάνω;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τώρα μην κάνουμε κουβέντα γι΄ αυτό.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εκεί στο JUMBO ποιος έβαλε φανάρια;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να πω μια κουβέντα.  Είπες για τα φανάρια.  Μα η περιφερειακή όπως 

και να την τρέξεις  θα σε πιάσουν τέσσερα φανάρια.  Επιτέλους ας έρθει  

με την βαλίτσα, ας δημιουργήσει την συνηθισμένη ροή που έχουμε 

μέσα στην πόλη, δηλαδή με 50,  με 60 να  μην σε πιάνουν τα φανάρια.  

Όσοι έρχονται δεν ξανά περνούν από την περιφέρεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτρέψτε μου όμως κ.  Φωτιάδη, να κάνω ένα σχόλιο πάνω στα 

φανάρια της περιφερειακής.  Πρώτη φορά στην ζωή μου εγώ έχω 

κυκλοφορήσει εκατομμύρια χιλιομέτρων, πρώτη φορά  βλέπω τέτοια 

περιφερειακή με τόσο συχνά –πυκνά φανάρια.  Αυτό δεν λέγεται 

περιφερειακή. Αυτό είναι ένα κατάντημα. Όχι περιφερειακή.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Περιαστική.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιαστική, είναι βασανιστήριο.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Αγαπητοί συνάδελφοι,  κύριε Πρόεδρε,  το αποτέλεσμα..  όπως καλά 

γνωρίζουν αυτοί που έχον ασχοληθεί δεν είναι τόσο μετρήσιμο. Δεν 

είναι δώσαμε 10 ευρώ και πήραμε τρία κιλά ζάχαρη. Βεβαίως είμαι 

ευχαριστημένος που έχουν ανησυχίες και έχουν ερωτήματα οι  

συνάδελφοι και καλά κάνουν.  Δεν αμφισβήτησα ποτέ,  κ.  Φωτιάδη, ότι  

έγινε έργο επί Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  Να μην ξεχνάμε όμως ότι  

την τετραετία μας ξοδεύτηκε πάνω από 1 εκατ.  ευρώ. Και τα είχατε και 

καλά κάνατε.  Εγώ θέλω να κριθώ για τα 10 χιλιάρικα τον χρόνο πο υ 

μου παρέχονται από την δημοτική αρχή.  

 Εάν κριθώ από όλους τους συναδέλφους για τα δέκα χιλιάρικα 

τον χρόνο και έχω παρουσία όσο κανένας Αντίμαχος της Ελλάδος 

μπορώ να πω τώρα και δεν θέλω, καταγράφει και  η κάμερα. Λοιπόν 

αυτό είναι γεγονός και τα γνωρ ίζετε και εσείς  φαντάζομαι.   

 Για τα χρήματα να κριθώ. Δεν υπάρχει η δυνατότητα, 

τουλάχιστον,  να δοθούν περισσότερα, αλλά για αυτά τα λίγα ας 

καταβάλουμε όλοι προσπάθεια,  τουλάχιστον εγώ κάνω τα αδύνατα και 

δυνατά και προσπαθώ και θα προσπαθώ και ξέρετε ότ ι  και με 

ενδιαφέρει και μου αρέσει και έχω . .  

Είμαι εδώ να ακούσω και τις  προτάσεις,  θα συνεργαστώ με τον 

οποιοδήποτε,  η ομάδα του Τουρισμού των Σερρών λειτουργεί  και 

προχθές κάλεσα όλη την αντιπολίτευση, δυστυχώς δεν ήρθε κανένας 

αλλά αυτό δεν έχει  και σημασία,  τους ενημερώνω και έξω εγώ, 
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καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια.  Βεβαίως δεν θα μείνουμε εδώ 

και πρέπει να μας ενώνει ο Τουρισμός για να δούμε το καλό της πόλης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Και αυτοί  που λένε ότι  η πόλη αυτή δεν μπορεί να φέρει 

τουρίστες,  καλό θα κάνουν να μην το λένε.   Η πόλη ομορφαίνει ,  

βοηθάνε όλες οι  δημοτικές αρχές,  ομορφαίνει ,  έχουμε ιστορία,  έχουμε 

ανθρώπους,  έχουμε γαστρονομία,  έχουμε τουριστικά αξιοθέατα. 

Πρέπει όλοι μας να τα αναδεικνύουμε και να δείχνουμε το δέον 

ενδιαφέρον και τον σεβασμό στον τόπο μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και στο προσεχές μέλλον…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Και από την άλλη πλευρά να σας πω ότι  έχω και διπλό ρόλο και του . .  

και γίνεται διπλή προσπάθεια.  Πρέπει να κριθώ για αυτ ά τα οποία . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάτι θέλετε να πείτε;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ήθελα να πω ότι  . .κύριε Αντιδήμαρχε,  επειδή είπατε για πρόταση και 

τον εθελοντισμό, γιατί  υπάρχουν πάρα πολλοί που νομίζω ότι  θέλουν…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Πρώτον και δεύτερον,  αυτοί οι  οποίοι   που έχουν και άμεσο όφελος,  

τουτέστιν,  . .θα πρέπει και αυτοί να συμβάλλουν τα μέγιστα,  γιατί  . .  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Έχει περάσει η εποχή που τα περιμένανε έτοιμα όλα. Τελειώσανε αυ τά. 

Βλέπουμε ότι  το φυλλάδιο των ξενοδοχείων το κάνουν οι  ξενοδόχοι,  

των εστιατόρων το ίδιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η πρόταση καταγράφηκε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να κάνω και εγώ μια πρόταση. Επαναλαμβάνω μόνο, 

κύριε Αντιδήμαρχε,  εάν μπορέσουμε και ενώσουμ ε τον ορεινό όγκο 

από την λίμνη  Κερκίνη μέχρι τον Λαϊλιά και από τον Λαϊλιά 

κατεβούμε Ελαιώνα, . .τότε μόνο θα . .  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας δίνω μια ιδέα.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Πρέπει να μπει σε πρόγραμμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όσον αφορά την ηλεκτρονική . .  η οποία συμφωνώ είναι και το παρόν 

και το μέλλον,  νομίζω πως ήταν ανέξοδη. Κάναμε το 

Αυτοκινητοδρόμιο ένα . .στο facebook και αυτή την στιγμή με το 

πάτημα ενός κουμπιού ενημερώνονται 10.000 άνθρωποι.   Κάτι 

παρόμοιο κάναμε στο Κυνοκομείο.  Γνωρ ίζουν τις  δράσεις του 

Κυνοκομείου.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και όχι  μόνο…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάποια στιγμή πρέπει να κάνουμε και για τον Δήμο. Είναι πολύ απλό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός θέματος ερώτηση από τον Πρόεδρο επιτρέπεται;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η Ήρα ελευθερώθηκε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ελευθερώθηκε,  ναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι σημαντικό θέμα αυτό.  Η Ήρα, η σκύλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε πάμε παρακάτω.  

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: 72/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ένατο.   
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ΘΕΜΑ 9ο  

Έγκριση πραγματοποίησης των αθλητικών εκδηλώσεων  

 του Δήμου Σερρών  για το έτος 2014.  

Εισηγήτρια: H Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ.  Μπιτζίδου Σ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με την απουσία της κυρίας Μπιτζίδου,  κύριε Δήμαρχε,  εάν μπορείτε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι οι  γνωστές εκδηλώσεις που γίνονται κάθε χρόνο…. Πανελλήνιο 

Πρωτάθλημα Παμπαίδων Ελληνορωμαϊκής Πάλης,  σύνολο 9.689.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι ερωτήσεις,  μια τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Νιζάμη;  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Μια ερώτηση. Εισηγητής …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Μπιτζίδου.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Όχι,  γράφει για  πληροφορίες και τα λοιπά κάποιος κύριος Σιλανίδης.  

Είναι υπάλληλος του Δήμου αυτός;  Που εργάζεται;  Ποιον έχει  

προϊστάμενο; Ένα είναι αυτό εδώ. Β άζει  κάποια υπογραφή; Κτυπάει 

κάρτα; Δεν ξέρω. Γιατί  με πληροφόρησαν άλλα πράγματα. Εάν είναι 

αλήθεια ή ψέματα δεν τα υιοθετώ, απλώς ρωτάω για να μάθω. Και το 
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κόστος νομίζω ότι  είναι πολύ. Κατά 30% πρέπει να μειωθεί 

τουλάχιστον.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το κόστος το συνολικό;  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Το συνολικό,  το συνολικό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν ο κ.  Σιλανίδης είναι υπάλληλος του Δήμου και …  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Του Δήμου ή της…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εργάζεται στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. ως υπάλληλος του Δήμου.  

 Όσον αφορά το κόστος,  το κόστος είναι …  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Ότι εάν πηγαίνει  στην δουλειά του,  εάν παρουσιάζεται,  εάν έχει  

κάποιο γραφείο,  εάν έχει  κάποιο προϊστάμενο και τα λοιπά, αληθεύουν 

ή δεν αληθεύουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας το είπα και προσωπικά, κ.  Νιζάμη στεγάζεται στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  

εκεί  είναι το γραφείο του κ.  Σ ιλανίδη,  μην ξεχνάτε όμως ότι  ο κ.  

Σιλανίδης εργάζεται και πάει  από στάδια,  ασχολείται με αθλητισμό, 

ασχολείται με τουρισμό, ασχολείται με τα πάντα. Αεικίνητος.  

Αεικίνητος πραγματικά.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Και αόρατος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όσοι τον γνωρίζετε εάν μπορείτε ακ ολουθείστε τον.  Σας προκαλώ 

όλους.  Όσοι τον γνωρίζετε εγώ οφείλω να του δώσω τα εύσημα, διότι  

γνωρίζω το έργο το οποίο επιτελεί  ο κ.  Σιλανίδης.  Συγνώμη, εάν και 

δεν έχω το δικαίωμα ως Πρόεδρος,  οφείλω όμως να υπερασπιστώ τον 

Νίκο Σιλανίδη,  ο οποίος είναι η  ψυχή του Δήμου στις  αθλητικές,  

κυρίως,  εκδηλώσεις του Δήμου μας και όχι  μόνο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάποιοι ίσως διαφωνούν. Κύριε Φωτιάδη κάποιοι  διαφωνούν. Εγώ 

οφείλω όμως να πω τα πράγματα με το όνομά τους.   Παρακαλώ, κύριε 

Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το τι  ακούγεται,  πολλές φορές ακούγονται πράγματα τα οποία δεν 

ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εντάξει,  αλλά αυτά που λένε,  όσοι τα λένε,  πρέπει να τα λένε με 

στοιχεία.  Δεν μπορούμε να βασιστούμε σε αυτά που ακούγονται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλά στον Εισαγγελέα πάμε κάθε μέρα όλοι και για πολλά πράγματα 

δεν αποδεικνύεται τίποτα και πάνε όλα στον κάλαθο των αχρήστων. 

Αυτό δεν έχει  σημασία.  Μπορεί από μια καταγγελί α ανόητη, ανόητη 
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και ανώνυμη, έχει  σημασία και ανόητη και ανώνυμη να κάνει  ο 

Εισαγγελέας έρευνα. Αυτό δεν σημαίνει  τίποτα.  Τέλος πάντων.  

 Για τον κ.  Σιλανίδη ποτέ δεν υπήρξε καμία αναφορά, ούτε από 

τους υπηρεσιακούς του προϊσταμένους ούτε από τους πολιτικ ούς του 

προϊσταμένους.  Έχει μια ιστορία στο αθλητικό κομμάτι του Δήμου. δεν 

έχουμε κάτι  το μεμπτό.   

 Τώρα όσον αφορά το κόστος των εκδηλώσεων, το κόστος των 

εκδηλώσεων είναι πάρα πολύ μικρό. Μην ξεχνάμε ότι  είναι πέντε 

εκδηλώσεις.  Είναι τουρνουά εργαζομένω ν μπάσκετ.  Ένα. Τρία επί 

τρία,  δυο.  Γύρος Σερρών. Τρία.  Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παμπαίδων 

Ελληνορωμαϊκής Πάλης τέσσερα. Είναι τέσσερις θεσμοί και τα 

χρήματα είναι 9.600. Δεν είναι πολλά λεφτά. Είναι πολύ λίγα.  Πιο λίγα 

δεν μπορούσαν να γίνουν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για τις  σημερινές εποχές.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε,  μα για τις  σημερινές εποχές πιο κάτω δεν μπορούσαν να 

γίνουν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λίγο περισσότερα πρέπει να ήταν,  λίγο περισσότερα. Ας πούμε ξέρω 

την ελληνορωμαϊκή πάλη που ήταν 4.50 0 και τώρα κατέβηκε στα 

3.000. Πιο κάτω δεν μπορούν να πέσουν,  δεν γίνεται.  Ας πούμε το 

Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ελληνορωμαϊκής Πάλης έρχονται παιδιά από 

όλη την Ελλάδα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εάν έχουμε χρήματα να δοθούν.  Αλλά δεν έχουμε χρήματα. Εκεί είναι 

το πρόβλημα .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ακριβώς. Όταν καταρτίστηκε ο προϋπολογισμός ακολουθήθηκαν 

κάποιες προτεραιότητες και είπαμε ότι  αυτά,  ένα,  δυο,  τρία πράγματα 

θα τα κάνουμε.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μισό λεπτό.  Δεν ήξερα, εγώ αυτό που είχα στο φάκελο 

ήταν οι  αθλητικοί αγώνες που έχουν σχέση με το μπάσκετ των 

εργαζομένων, τα 3Χ3 και αυτά και είχα κοστολογήσει μια δαπάνη για 

τους διαιτητές 4.000 ευρώ. Αυτή η δαπάνη ήταν γι΄ αυτούς τους 

αγώνες.    

 Εγώ νομίζω ότι  για αυτούς τους αγώνες Ελληνορωμαϊκή και αυτά 

θα αποδεχθώ ότι  μπορεί να καλύψουμε και κάποια άλλα έξοδα, αλλά 

για τους αγώνες των ομάδων των αθλητικών εκδηλώσεων που θα 

γίνουν στις  αθλητικές εγκαταστάσεις και έχουν σχέση μόνο με αθλητές 

της πόλης ή με Σωματεία της πόλης,  νομίζω ότι  η συμμετοχή του 

Δήμου θα είναι η φύση των εγκαταστάσεων και τίποτα άλλο.  

 Αυτό ψηφίζω δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός από τον κ.  Χασαπίδη, ο οποίος ψηφίζει  αρνητικά…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι αρνητικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μισό ψηφίζετε;   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  
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Ψηφίζω το να γίνουν εκδηλώσεις αλλά οι  4.000 που είναι για  έξοδα 

διαιτησίας,  για αγώνες εργαζομένων και οτιδήποτε άλλο, να μην το 

επωμιστεί  ο Δήμος.  Ας το διεκδικήσουν από την Ομοσπονδία.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ή το ψηφίζετε ή δεν το ψηφίζετε.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν είναι έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς δεν είναι έτσι;  Πώς να το κάνω, αλλι ώς; Εάν δεν το ψηφίσετε έτσι 

όπως το λέτε,  δεν γίνονται οι  αγώνες.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν είναι έτσι.  Οι διοργανωτές θα διεκδικήσουν το κόστος των 

διαιτησίας από αλλού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ το θέτω σε ψηφοφορία ένα προς ένα.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια στιγμή. Η διαιτησία είναι στο 3Χ3…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Δεν είναι μόνο στο 3Χ3. Είναι στους αγώνες των εργαζομένων…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει και σε άλλους αγώνες.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι,  ναι.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

4.000 Δήμαρχε.  Ας τα διεκδικήσουν από την Ομοσπονδία Μπάσκετ.  

Υποτίθεται ότι  αυτές οι  εκδηλώσεις β οηθούν στην …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Χασαπίδη, εντάξει .   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ο ρόλος της Ομοσπονδίας είναι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Και η συμμετοχή του Δήμου…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία το θέμα. Ναι,  όπως είναι η εισήγηση. Ναι,  ναι,  

Όχι με την διαφοροποίηση που κάνετε.  Όχι στα έξοδα διαιτησίας.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Με την πρόταση του κ.  Χασαπίδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι στα έξοδα διαιτησίας ο κ.  Νιζάμης.  Την εισήγηση ο κ.  Στεργίου.  Ο 

κ.  Μοσχολιός ναι.  Ο κ.  Γκότσης,  ναι.  Ο κ.  Αναστασιάδης,  ναι.  Ο κ.  

Φωτιάδης,  η κυρία Δρίγκα, ναι,  ναι,  ναι  ο κ.  Χράπας,  ναι και ο 

Πρόεδρος.   

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: 73/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τα υπόλοιπα θέματα, κυρίες και κύριοι  τα προσπερνώ, διότι  τα 

συζητήσαμε ήδη.  

Πάμε στο δωδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 12ο  

Έγκριση συνέχισης ισχύος της με αριθμό 668/2013 απόφασης  

Δημοτικού  

 Συμβουλίου για το έτος 2014 που αφορά την απ οδοχή και 

ταυτόχρονη  

επιστροφή στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στον Δήμο 

Petrich της Κοινοτικής Συνδρομής του έργου PROMO SAFE 

DRIVING.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γρηγοριάδης.  Εάν θέλετε κάτι  να πείτε.  Ομόφ ωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον κ.  Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Στις 10-10-13 είχαμε πάρει αυτή την απόφαση. Λόγω επειδή η χρονιά 

έχει  αλλάξει το λογιστήριο ζητάει πάλι να πάρουμε την ίδια απόφαση 

όπως λέει  στο τέλος,  την συνέχιση της ισχύος αυτής της απόφασης.  Για 

ποιο λόγο; Τα χρήματα που είχαμε ψηφίσει τότε δεν ήρθαν.  Ήρθα μόνο 

68.000,  τα οποία πήγαν όπως θα έπρεπε στο Πέτριτς και τώρα μας 

ήρθαν 170.000 πάλι για να πάνε εκεί .   
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 Εάν ερχόντουσαν τότε όλα τα χρήματα που  ψηφίσαμε δεν θα 

υπήρχε λόγος να έρθει  πάλι στο συμβούλιο.  Αλλά μας ζήτησε το 

λογιστήριο να ξανά ψηφίσουμε να συνεχιστεί  αυτή η ισχύ της 

απόφασης 668/2103 του Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2014.  

 Αυτά που ήρθαν να τα προωθήσουμε στο Πέτριτς αυτό είναι αλλά 

υπολείπονται και άλλα. Υπολείπονται και άλλα να μας έρθουν.    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ήρθαν 68,  ήρθε άλλο ένα κομμάτι ενώ θα έπρεπε όλα μαζί να έρθουν 

και να κλείσει  το θέμα. Αυτό είναι.  Εάν θέλετε να ρωτήσετε κάτι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε έχετε την καλοσύνη να μας θυμίσετε το φυσικό 

αντικείμενο του συγχρηματοδοτούμενου έργου; Και η δεύτερη ερώτηση 

είναι,  υπάρχει  μελέτη βιωσιμότητας για την Σχολή Ασφαλούς  

Οδήγησης;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Για την Σχολή το δεύτερο ερώτημά σας γίνεται όπως πρέπει να γίνει ,  

γ ίνεται και αυτή την στιγμή. Το πρώτο τι  εννοείτε,  να σας θυμίσω τι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το φυσικό αντικείμενο.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Το φυσικό αντικείμενο είναι αλλαγή τ ης πίστας του 

Αυτοκινητοδρομίου,  αλλαγή της πίστας του κάρτ,  λειτουργία της 

Σχολής Ασφαλούς Οδήγησης και το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και ο προσομοιωτής;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι και ο προσομοιωτής.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και τα προγράμματα του προσομοιωτή.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Βεβαίως όλα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και η πίστα κάρτ.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι και  η πίστα καρτ.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Όπως είπατε και η μελέτη.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ναι.  μελέτη βιωσιμότητας.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Γίνεται.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Γίνεται;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Γίνεται.   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δηλαδή εντάξαμε ένα έργο και δεν ξέραμε εάν θα είναι βιώσιμο;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι.  Από εδώ και πέρα πως θα είναι βιώσιμη η Σχολή Ασφαλούς 

Οδήγησης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Αυτό λέω.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Από εδώ και πέρα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

ζητήσαμε ένα έργο,  το αναπτύξαμε και τώρα θα προσπαθήσουμε να 

ζητήσουμε στοιχεία εάν αυτό το έργο θα μπορούσε να λειτουργήσει 

εσαεί;  Δηλαδή αυτό είναι συμβιβασμένο. Δεν θα έπρεπε να είναι αρχής 

εξ αρχής;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι κατά την γνώμη μου δεν θα έπρεπε να είναι από την αρχή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μας ενδιαφέρει από το τέλος του προγράμματος και μετά να ισχύει  και 

να λειτουργεί .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς εδώ αυτή την Σχολή μπορούμε να την λειτ ουργήσουμε;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Όχι δεν έχουμε σκοπό να το . .αυτό σας λέω. Και σε συνεργασία με τις  

Σχολές Οδηγών. Πάρα πολλές φορές.  Και θα βοηθήσου οι  άνθρωποι 

και θα τους δοθεί  ένα διάστημα να χρησιμοποιήσουν τον προσομοιωτή, 
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έτσι ώστε να μπορούν να μας πουν εάν εντάξουν στο πρόγραμμά τους,  

στο πρόγραμμα των μαθημάτων πλέον με ένα μικρό κόστος.  Αλλά στην 

αρχή προτιθέμεθα να του δώσουμε ένα τρίμηνο πάνω –κάτω, να το 

αποφασίσει το συμβούλιο,  ήδη το έχουμε εισηγηθεί και στην συνέχεια,  

εάν κριθεί  απαραίτητο και αυτοί και κάποιες άλλες ομάδες που 

ασχολούνται επαγγελματικά να μπορούν να νοικιάσουν,  κατά κάποιο 

τρόπο, έτσι ώστε να βγάζει  και τα χρήματα και τα έξοδα όπως 

προβλέπεται.  Τα έξοδα και των υπολοίπων που θα απασχοληθούν  αλλά 

και τα έξοδα της συντήρησης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Πόσα χρήματα έχει  πληρωθεί ήδη ο υπεύθυνος του προγράμματος από 

την πλευρά μας;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Του προγράμματος;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτού του συγκεκριμένου το οποίο αναλύουμε,  για τον προσομοιωτή 

και για την Σχολή.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ο προσομοιωτής είναι περίπου 55.000 συν το έξτρα πρόβλημα που 

μπήκε …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Για τον τεχνικό σύμβουλο μιλώ.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν είμαι πρόχειρος τώρα, δεν το θυμάμαι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε,  να καταγραφεί,  να διερευνηθεί,  

καλοπροαίρετα σας  ρωτώ, εάν έχει  αναπτυχθεί  η παραγωγή των 500 
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CD ROM και εάν έχει  γίνει  επίσης και,  έχουν γίνει  τα άλλα CD τα 

δίγλωσσα. Θα με ενδιέφερε να έρθω να πάρω ένα και από την μια 

παρτίδα και από την άλλη. Θα παρακαλούσα να με ενημερώσετε να 

έρθω και αύριο,  διότι  έχουμε πληρώσει τον τεχνικό σύμβουλο και γι΄ 

αυτές τις  δουλειές,  νομίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ όχι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αναστασιάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ με τις  παρατηρήσεις που ανέφερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 80/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 13ο  
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Έγκριση τροποποίησης –  ανακατανομής προϋπολογισμού του έργου   

¨EASY TRIP: GR -BG E-MOBILITY SOLUTIONS¨  από το 

Πρόγραμμα  

Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ –  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 -

2013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ εν συντομία έχουμε κάποιες διορ θώσεις.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Προέκυψαν δυο δαπάνες.  Η σύνθεση της πινακίδας μεταβλητών 

μηνυμάτων αξίας 332,56 και προμήθεια τοποθέτησης συστήματος 

αναχαίτισης οχημάτων 3.000. Είναι στον πίνακα που βλέπετε.  Το ένα 

ποσό έχει  πάει  στην παροχή υπηρεσιών και το άλ λο ποσό έχει  πάει  

στην προμήθεια τοποθέτησης συστήματος αναχαίτισης των οχημάτων. 

3.000 και 332,56.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ο προϋπολογισμός 73.000 παραμένει  ο ίδιος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τις προθεσμίες γιατί  πήραμε εμείς ,  ούτως ή άλλως το πρόγραμμα 

πήραμε μετάθεση περίπου ένα μήνα, οπότε ζητούμε και εμείς  από το 

Δημοτικό Συμβούλιο για ένα μήνα περίπου μέχρι τις  16 -3-2014.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πήρατε την πρώτη εισήγηση στα e-mail  σας,  η οποία έγινε ορθή 

επανάληψη και σας την ξανά στείλαμε.  Έτσι;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Στο πρώτο δεν το είχε αυτό το σκέλος.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην δεύτερη δεν είχε,  στην πρώτη δεν είχε το δεύτερο σκέλος.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Μετάθεση προθεσμίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να καταγραφούν αυτά. ότι  έγινε ορθ ή επανάληψη. Ομόφωνα ναι το 

δέκατο τρίτο;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.   

 

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: 81/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τέταρτο.   
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ΘΕΜΑ 14ο  

Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης από το πρόγραμμα  

ΕΥΦΥΗΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ για την υλοποίηση  

 του έργου¨Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις αστικές 

εμπορευματικές  

 μεταφορές (ENCLOSE)¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Καλαϊτζίδης Β  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καλαϊτζίδης είναι εισηγητής.  Εάν υπάρχουν ερωτήσεις επί  του 

θέματος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να γίνει  εισήγηση από τον Αντιδήμαρχο τον κ.  Καλα ϊτζίδη.   

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Αιτηθήκαμε πλέον χρηματοδότησης για το πρόγραμμα και εγκρίθηκαν 

από την Διαχειριστική Αρχή τα επιπλέον χρήματα που θα πάρουμε,  εν 

πάση περιπτώσει,  είναι εγκρίθηκαν 8.000 από τα οποία οι  2.000 είναι 

η συμμετοχή του Δήμου, 6.000 είναι μέσω του προγράμματος.  

 Μέσω του προγράμματος αυτού είχε γίνει  η πρόσληψη μιας 

κοπέλας η οποία εργάζεται με οκτάμηνη σύμβαση, με δυνατότητα 

επέκταση της σύμβασης σε 15 μήνες και θα χρησιμοποιηθεί  η επιπλέον 

χρηματοδότηση η οποία έχει  εγκριθεί ,  θα συνεχί σει  κατά κάποιο τρόπο 

να εργάζεται το ίδιο άτομο το οποίο είχε προσληφθεί με σύμβαση 

έργου συμβούλου τεχνικής υποστήριξης του Δήμου μέχρι την 

ολοκλήρωση του προγράμματος.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις εάν υπάρχουν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγκεκριμένα γιατί  και άλλη φορά έχει  γίνει  η ερώτηση, το 

αντικείμενο αυτού του προγράμματος;  

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  θα είμαι ειλικρινής.  Το πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη.  Θα 

είμαι ειλικρινής.  Στα προγράμματα αυτά υπάρχουν τα προγράμματα 

που γίνεται,  είναι τα sof t  κοινώς προγράμματα, όπου . . εάν τα 

χρησιμοποιούμε σωστά ή ορθά και υπάρχουν και τα προγράμματα που 

γίνονται . .  

 Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα συμμετέχει ,  γίνονται δράσεις όπως 

η Εβδομάδα Κινητικότητας,  συμμετέχουμε στο ECO Festival ,  έχουν 

γίνει  ημερίδες και στο Επιμελητήριο εδώ και συμμ ετέχει  υπηρεσιακός 

παράγοντας . .με τους άλλους εταίρους του προγράμματος,  πρέπει . .  

διαφορετικά δεν έχει  και νόημα.  

 Επίσης ασχολείται το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τις  

εκφορτώσεις και τις  εμπορευματικές κινήσεις . .  πόλης μας.  Έχουν 

γίνει  και συναντήσεις με φορείς που εμπλέκονται στις  

φορτοεκφορτώσεις,  όπως Σωματεία των Φορτηγών και των . .και τα 

λοιπά, εξετάζεται η θέση της φορτοεκφόρτωσης που υπάρχει αυτή την 

στιγμή στην πόλη μας και αφού εγκριθεί  το πρόγραμμα στην συνέχεια 

θα εισηγηθεί η υπηρεσία από τα ό σα έχει  αποκομίσει ,  εν πάση 

περιπτώσει,  από το πρόγραμμα και μια νέα κανονιστική η οποία θα 

αφορά τις  φορτοεκφορτώσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να συνεχίσω;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σωστά όλα αυτά με τους φορτηγατζήδες,  να τους πω έτσι και τα λοιπά. 

Ακριβώς τι ,  δηλαδή αυτοί το εμπέδωσαν αυτό; Γιατί  εδώ βλέπω όπου 

θέλουν ξεφορτώνουν.  Και ότι  ώρα θέλουμε.  Και θες να πας στην 

δουλειά σου το πρωί και είναι κλεισμένος ο δρόμος.  Και κορνάρεις και 

θυμώνει και από πάνω. Στην δουλειά σου θες να πας που είναι μακριά.   

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Αυτοί που λαμβάνουν τις  γνώσεις είναι οι  υπηρεσιακοί παράγοντες και 

κατ΄ επέκταση και εμείς  στην παρούσα φάση. Οφείλουμε να 

σχεδιάσουμε και να ακολουθήσουν στην συνέχεια και οι  υπόλοιποι,  

όσοι εμπλέκονται.   

 Τώρα όσον αφορά τις  φορτοεκφορτώσεις,  υπάρχει  ο Κανονισμός 

Φορτοεκφόρτωσης με συγκεκριμένο ωράριο το οποίο δεν τηρείται και 

πρέπει να αυξηθούν οι  έλεγχοι.  Νομίζω πως γινόμαστε καλύτεροι αλλά 

δεν είμαστε σίγουρα αυτό που πρέπει να είμαστε.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να ρωτήσω, είπατε να παραταθεί η εργα σία της κυρίας,  της κοπέλας 

αυτής,  ποια είναι.  Αυτή είχε μπει  με ΑΣΕΠ. Μπορεί να γίνει  αυτό με 

νόμιμη διαδικασία; Δεν είναι συγκεκριμένος ο χρόνος; Πώς την 

παρατείνουμε,  μπορούμε;  

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Μπορεί να γίνει .  Διαλέξαμε έναν άλλο τρόπο για να μειώσουμ ε και το 

κόστος.  Είναι 5.000 το κόστος με σύμβαση έργου για τους επόμενους 

οκτώ μήνες.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Λέω εάν υπάρχει νομιμότητα.  

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Υπάρχει νομιμότητα, υπάρχει έγκριση από το Λογιστήριο,  είναι νόμιμη 

η διαδικασία.  Ζητήσαμε και εγκρίθηκαν τα χρήματα αυτά και 

θεωρείται από την υπηρεσία απαραίτητο το άτομο αυτό,  το οποίο 

μπήκε με ΑΣΕΠ, είναι αξιόλογο άτομο και συνεχίζει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Δεν το ξέρω το πρόσωπο αυτό και ίσως και να το αδικώ. Το λέω έτσι 

στο προοίμιο.  Όμως παρατείνουμε μια παρουσία και όπως ειλικρινά 

δηλώσατε ότι  δηλώσατε,  τι  κάνει  αυτό το άτομα; Δηλαδή δίνουμε μια 

θέση εργασίας,  ο Δήμος και πόσο ήταν το σύνολο του.   

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Είχα πει  ότι  εάν τις  χρησιμοποιήσουμε όπως πρέπει κάτι  θα μείνει .  

Αυτή είναι η αλήθεια.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πάντα κάτι  μένει .   

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Κάτι θα μείνει  και ιδιαίτερα επειδή εμείς  είμαστε,  πολλοί φεύγουμε,  το 

σημαντικότερο είναι να μείνει  στην υπάλληλο, στον προϊστάμενο, στον 

άνθρωπο που εμπλέκεται.  Γι΄ αυτό και ένα συγκεκριμένο  

. .κυκλοφοριακού έχει  πάει  στην Ιταλία,  στην Νορβηγία,  φιλοξενήσαμε 

και Ολλανδούς και Ιταλούς,  έγινε μια πολύ ωραία συνεργασία με το 

επιμελητήριο,  μια πολύ ωραία εκδήλωση, μας είπαν τις  εντυπώσεις 

τους για την πόλη μας,  τι  τους άρεσε και τι  δεν τους άρεσε.   
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 Τώρα όσον αφορά τον προϋπολογισμό, νομίζω αναφέρθηκε και 

στην εισήγηση, ήταν 57.000 ο προϋπολογισμός,  από τις  οποίες οι  42 

είναι χρηματοδότηση και 14 είναι η συμμετοχή.  

 Αναφέρω τα έξοδα προσωπικού. Το συγκεκριμένο άτομο 

ασχολείται και διαχειρίζεται το  πρόγραμμα αυτό χωρίς να επιβαρύνει 

τον προϋπολογισμό το κυκλοφοριακό, παρόλο αυτά του έχουμε δώσει 

και άλλες αρμοδιότητες.  Είναι αξιόλογο άτομο και προσφέρει τα 

μέγιστα.   

 Αυτή την στιγμή το κυκλοφοριακό είναι ένα πολύ σημαντικό 

τμήμα έχει  δυο άτομα προσωπικό. Με το συγκεκριμένο έχει  πάει  στα 

τρία.  Υπήρχε η δυνατότητα στην σύμβαση, παράταση της σύμβασης 

όμως με ίδια συμμετοχή του Δήμου. Αιτηθήκαμε εάν μπορεί να δοθεί  

επιπλέον χρηματοδότηση και επιλέξαμε τον συγκεκριμένο τρόπο, με 

σύμβαση έργου, ώστε να παραμείνει  το άτομο αυτό μέχρι την περίοδο 

λήξης του προγράμματος.  Επιλέξαμε με λίγα λόγια τον πιο οικονομικό 

τρόπο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αυτή είναι ουσία του πράγματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Ανοίξτε λίγο το μικρόφωνό σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή αυτή  η υπάλληλος είναι πολύ αξιόλογη και πάρα πολύ 

εργατική,  την έχω δει  κατ΄ επανάληψη στο γραφείο του 

Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού, αξίζει  τον κόπο να παραμείνει .  Πολύ 

εργάζεται,  πραγματικά και βοηθάει πάρα πολύ τον κ.  Παπαδίκη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άμα κάνει.   
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Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Είναι στο γραφείο που είναι οι  μηχανικοί,  στην πρώην αίθουσα του 

Δημοτικού Συμβουλίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

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: 82/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο πέμπτο.  

 

ΘΕΜΑ 15ο  

Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων βάσει των αριθμ. 6/2014  

και  7/2014 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Καλαϊτζίδης Β.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε ερωτήσεις;   

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να πω κάτι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κ.  Αντιδήμαρχε.   

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Δεν ξέρω εάν πρέπει να κάνω την εισήγηση γιατί  είναι τε ράστια,  

πρόκειται για αιτήματα δημοτών και αιτήματα υπηρεσίας.  Να πω ότι  

προσωπικά εισηγούμαι το ότι  ψηφίσαμε στην Ποιότητα Ζωής,  απλά 

διαφοροποιούμε μόνο σε ένα.  Εάν μου επιτρέπεται πρέπει να γίνει  έτσι 

η εισήγηση για να μην χάνουμε χρόνο, εκτός εάν θέλετ ε να τα πω 

αναλυτικά.  

 Διαφοροποιούμαι γιατί  ενημερώθηκα εκ των υστέρων  όσον 

αφορά το αίτημα της Εθνικής Τράπεζας,  όπου ναι μεν η υπηρεσία 

εισηγούνταν θετικά,  η Εθνική Τράπεζα αιτείται δυο θέσεις στάθμευσης 

επί της οδού Κύπρου. Η Ποιότητα Ζωής ήταν αρνητ ική, έλειπα και 

εγώ, στην συγκεκριμένη συνεδρίαση είχα αποχωρήσει αλλά εκ των 

υστέρων έμαθα ότι  ο χώρος μπροστά από την Εθνική Τράπεζα της 

ανήκει και σε συνεννόηση τότε με τον Δήμο και την τεχνική υπηρεσία 

και το κυκλοφοριακό, της ανήκει σημαίνει  ότι  μπορο ύσε να παρκάρει 

τα αυτοκίνητά της μπροστά…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι πρασιά της.  

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  
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Είναι πρασιά της Εθνικής.  Δέχθηκε για την αισθητική της πόλης με 

δικά της χρήματα μάλιστα να κατασκευάσει αυτό που βλέπουμε τώρα . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πότε;  

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Τώρα έγινε αυτό με τις  αστικές αναπλάσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Η Εθνική Τράπεζα πλήρωσε και κατασκευάστηκαν οι  πλάκες του 

πεζοδρομίου που είναι μπροστά από τον χώρο της με την προϋπόθεση 

να της διασφαλίσουμε εμείς ,  είχε σ ημειωθεί και με το κυκλοφοριακό, 

δυο θέσεις στάθμευσης.  Νομίζω πως το δικαιούται και πρέπει να τους 

παραχωρήσουμε δυο θέσεις στάθμευσης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι λέτε παιδιά;    

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Βέβαια έχεις  δυο Χρυσούλα, έμαθα όμω ς λεπτομέρειες και μου είπαν 

και από την Εθνική, δεχθήκαμε και με δικά μας χρήματα για το καλό 

της πόλης και σε περίπτωση που πρέπει να ακολουθήσουμε τις  

αναπλάσεις,  πληρώσανε ήδη με δικά τους χρήματα τον χώρο που τους 

ανήκει και μπορούσαν να χρησιμοποιήσο υν τον χώρο αυτό για χώρο 

στάθμευσης.  Να βάζουν τα αυτοκίνητά τους εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος το λέει  αυτό; Μπορεί ο καθένας στον χώρο του να κάνει…  
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Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Τέλος πάντων, τώρα εντάξει  σας μεταφέρω το ιστορικό.  Νομίζω πως 

πρέπει να σεβαστούμε το αίτημά τους και είναι καλό να τους 

παραχωρήσουμε δυο θέσεις που αιτούνται.  Αυτό θέλω να πω. Κατά τα 

άλλα εισηγούμαι ότι  είχαμε ψηφίσει στην Ποιότητα Ζωής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν επί του θέματος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια με δυο παρατηρήσεις να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ο κ.  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα να πω για τις  θέσεις στάθμευσης των ΑμΕΑ, επειδή έφτασαν 

στα αφτιά μου παράπονα από ανθρώπους σε ότι  έχει  σχέση και από 

νέους ανθρώπους,  σε ότι  έχει  σχέση με τις  θέσεις στάθμευσης επί της 

Ερμού και επί  της Μεραρχίας,  ζητούν τ ουλάχιστον να διπλασιαστούν 

αυτές οι  θέσεις γιατί  υπάρχουν και νέοι άνθρωποι που έχουν και αυτοί 

ανάγκες διασκέδασης,  έχω προσωπική εμπειρία από κάποια παιδιά που 

δεν μπορούν να βγουν το βράδυ σε αυτά τα στέκια γιατί  δεν έχουν που 

να αφήσουν το αυτοκίνητό τους.  

 Δυο είναι οι  θέσεις  των ΑμΕΑ επί της Ερμού και δυο επί της 

Μεραρχίας ζητούν,  ενώ προβλέπει τώρα με την νέα κανονιστική μια.   

 Μια ακόμη παρατήρηση. Σε σχέση και με το προηγούμενο θέμα 

φορτοεκφόρτωση, προτείνουμε στην μεγάλη εταιρεία στην,  δεν ξέρω η  

οδός ποια είναι,  η εταιρεία είναι ο Μαρινόπουλος,  εκεί  που ήταν 

παλαιά το Ταχυδρομείο,  προτείνουμε μια στάση δεξιά για 

φορτοεκφόρτωση και προτείνουμε από το πρωί μέχρι στις  14:00΄ το 
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μεσημέρι,  που είναι απαράδεκτο.  Ο φορτοεκφόρτωση πρέπει να γίνει  

συνείδηση και σε αυτούς τους επιχειρηματίες.  Δεν μπορεί αυθαίρετα 

όποτε τους έρχεται,  όποτε το έχουν ανάγκη να κάνουν 

φορτοεκφόρτωση και να κλείνουν όλο τον δρόμο εκείνο.  Θα πρέπει να 

είναι δυο ώρες.  Συγκεκριμένες δυο ώρες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο Μαρινόπουλος είναι 7:00΄ με 10:00΄ το πρωί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει ωράριο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω την αίσθηση ότι  7:00΄ με 14:00΄ διάβασα κάπου αλλού. Δεν ξέρω 

εάν μιλάμε για το ίδιο.  Όσο για την Εθνική, προβλέπει χώρο 

στάθμευσης τώρα. Δεξιά προβλέπει χώρο στάθμευσης Αντιδήμαρχε,  το 

διάβασα.  Μπροστά στον Μαρινόπουλο όλο εκείνο τον άξονα να τον 

καλύψουν αυτοί για τα φορτηγά τους.  Αυτό ζητάνε.   

 Και για την Εθνική έχω τις  ενστάσεις μου. Τι αυτοκίνητα είναι 

αυτά της Εθνικής που θέλουν να σταθμεύσουν δυο αυτοκίνητα της 

Εθνικής; Οι τράπεζες έχουν καταστρέψει τον πεζόδρομο της 

Μεραρχίας.  Αρκετά τους κάναμε.  Αντί  να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις 

για τις  βλάβες ήδη που έχουν κάνει  με τις  χρηματαποστολές τους στο 

καινούργιο πεζόδρομο της Μεραρχίας,  θέλουν να τους εξυπηρετούμε.  

Όχι ποια.  Εάν θέλουν δυο θέσεις στάθμευσης να τις  πληρώσουν και 

δεν ξέρω τι  είναι,  ασθενοφόρα έχουν αυτοί και θέλουν στάθμευση; Τι 

έχουν αυτοί;  Για ποια αυτοκίνητα της Εθνικής;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μισό λεπτό,  ο Γενικός από Θεσσαλονίκη; Μα τι  λέτε τώρα; Κά θε 

υπηρεσία δηλαδή τον Διευθυντής της πρέπει να του εξασφαλίζει  

στάθμευση;  Εγώ είμαι εναντίον αυτού. Ποιος είπε ότι  ο καθένας 

μπορεί μπροστά από το σπίτι  του να κάνει  ότι  θέλει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι όλοι μαζί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή θα παρκάρουν που, στο πεζοδρόμιο  επάνω; Τι λέτε τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Ένα θέλω να ξεκαθαρίσουμε.  Εγώ συντάσσομαι με την απόφαση της 

υπηρεσίας.  Είναι πρασιά και η πρασιά όταν κάνει  συμφωνία ο Δήμος 

είτε είναι η Εθνική Τράπεζα…  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Που είναι;   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Μπροστά στην Εθνική Τράπεζα. Έχει κάνει  συμφωνία ο Δήμος.  Η 

συμφωνία ήταν να πληρώσει . .  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Την πρασιά της να παρκάρει.  Δεν είναι δικό σου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χασαπίδη δεχθείτε αυτό το ιστορικό.  Χθες μ άλιστα ήρθε και 

εντεταλμένος της Εθνικής Τράπεζας αλλά επειδή τα τρία θέματα ήταν 

ζωτικής σημασίας και μας απασχόλησαν και μας φάγανε όλο το 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 6 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

138 

βραδινό,  ήταν χθες μέχρι αργά το βράδυ ο άνθρωπος για να εξηγήσει 

και το ιδιοκτησιακό καθεστώς.   

 Αυτά τα οποία είπε ο Αντιδήμαρχος,  αυτά τα οποία λέει  ο κ.  

Στεργίου είναι γεγονός αναμφισβήτητο.  Παραχώρησε στον Δήμο  η 

Εθνική Τράπεζα κατά χρήση, για να υπάρχει αυτή η ομορφιά που 

υπάρχει εκεί  πέρα στο ωραιότερο ίσως κτίριο της πόλης που λέγεται 

Εθνική Τράπεζα. Αυτό το νεοκλασικό.  Λοιπόν,  οφείλουμε και εμείς  

όμως να μην είμαστε αχάριστοι και απέναντί  τους.  Το να τους 

παραχωρήσουμε δυο θέσεις…  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Εγώ αυτό ήθελα να πω ότι  έκανε ο Δήμος ή οποιαδήποτε δημοτική 

αρχή κάνει  κάποια συμφωνία,  οφείλουμε να κρατάμε τον λό γο μας.  

Την στιγμή που κατέβαλε η Εθνική Τράπεζα, δεν υπερασπίζομαι την 

Εθνική Τράπεζα, ξέρετε οι  τράπεζες δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα 

στο κυκλοφοριακό και να φύγουν από εδώ, όπως είναι. . ,  άλλο όμως 

αυτό και άλλο η συμφωνία που κάναμε.   

 Και ένα δεύτερο που θέλω να τονίσω, η φορτοεκφορτώσεις στην 

πόλη πρέπει να σταματάνε 10:00΄ η ώρα. Δυστυχώς το ξέρουμε ότι  

αρχίζουν 10:00΄ η ώρα. Τα παιδιά . .  το βράδυ μέχρι στις  3:00΄ που να 

ξυπνήσουν το πρωί να φορτώσουν τα παγάκια τους;  Έρχονται κατά τις  

11:00΄ η ώρα και πλακώνουν τα παγάκια,  οι  σακούλες και κλείνει  η 

κακομοίρα η Ερμού και δεν μπορεί να περάσει κανένας.   

Έχουμε και τις  τράπεζες που παρανόμως ο άλλος λέει  ότι  τώρα 

θα πάω να βγάλω ένα χαρτάκι  και κάνει  τρεις  ώρες.  Αυτή είναι  η όλη 

ιστορία.  Πρέπει αυστηρά, κύριε Αντιδήμαρχε,  αυστηρά η Αστυνομία 

να σταματάει τις  φορτοεκφορτώσεις στις  10:00΄ η ώρα το πρωί,  διότι  
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δημιουργείται πρόβλημα. Εάν θέλουν τα παγάκια τους να τα πάρουν 

μέχρι στις  10:00΄.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Νιζάμη  ε! Νιζάμη, όλη την φασαρία εσύ την κάνεις  εδώ μέσα. Άκουσε 

κύριε Πρόεδρε.  Επί της οδούς αυτής δεν υπάρχει πρασιά.  Η οικοδομική 

γραμμή με την ρυμοτομική γραμμή συμπίπτουν.  Σύμφωνοι;  Τα 

σκαλοπάτια που έχει  η Εθνική Τράπεζα ορίζουν την οικοδομική 

γραμμή και την ρυμοτομική. Σύμφωνοι;  Όταν η Πολεοδομία σου δίνει  

άδεια και σου λέει  ότι  θα πας τέσσερα μέτρα μέσα, αυτό δεν το 

δικαιούσαι.  Να το ξέρεις .  Το παραχωρείς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη υπάρχει ιστορικό καταγεγραμμένο. Δεχθείτε το,  

ερευνήστε το και θα δικα ιώσετε αυτή την . .  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Να απαντήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και σε σας για να το κλείσουμε όμως το θέμα. Απαντήστε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Αυτό λέω ότι  η πρασιά δεν συμπίπτει  με την ρυμοτομική γραμμή. Η 

ρυμοτομική γραμμή αλλού συμπίπτει  και αλλού δεν συμπίπτει .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εδώ συμπίπτει .   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 6 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

138 

Εάν συμπίπτει  εκεί  συγκεκριμένα και το ξέρεις .  Συμπίπτει;  Το ξέρεις;  

Άμα ανοίξουμε αύριο χάρτη θα συμπίπτει;  Άμα δεν συμπίπτει  τι  να 

λέμε τώρα; Άμα συμπίπτει  και έχει  πρασιά . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Σταυρόπουλε πείτε την άποψή σας.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Λέω ότι  εάν δεν συμπίπτει  η πρασιά,  το ξαναλέω, θα βρούμε τον 

χάρτη, εάν δεν συμπίπτει  και έχει  πρασιά μια χαρά έχ ει  το δικαίωμα 

και να το περιφράξει.  Μια χαρά έχει  το δικαίωμα και να το περιφράξει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ πάτε στην τεχνική υπηρεσία να δείτε τους 

χάρτες και θα δικαιώσετε αυτή την συζήτηση. Ας προχωρήσουμε όμως. 

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Όσον αφορά τις  τρεις  ΑμΕΑ που είπε ο κ.  Χασαπίδης,  έχουμε 

συζητήσει και με τον Σύλλογο της συγκεκριμένες κοινωνικής τάξης,  

πενήντα θέσεις πρέπει να ισχύει  για ΑμΕΑ. Αυτή την στιγμή έχουμε 20 

θέσεις ΑμΕΑ δημόσιες και με την σημερινή κανονιστική συνολικά θα 

φτάσουμε τις  40.  Είναι πάλι λίγες.   Στις  2.000 θέσεις στάθμευσης που 

έχουμε περίπου στο κέντρο αντιστοιχούν 80 θέσεις ΑμΕΑ. Είναι λίγες 

γι΄ αυτό και τον λόγο γίνεται και η συγκεκριμένη εισήγηση, να 

αυξηθούν.  

 Όσον αφορά τον Μαρινόπουλο, εγκρίνο υμε την θέση. Το ωράριο 

είναι 7:00΄ με 10:00΄ Δεν υπάρχουν στην συγκεκριμένη περιοχή άλλα 
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μαγαζιά να εξυπηρετούνται και γίνεται μόνο για τον Μαρινόπουλο. 

7:00΄ με 10:00΄ είναι κύριε Χασαπίδη.  

 Τώρα όσον αφορά την Εθνική, έχω μιλήσει και με τον κύριο 

Δασκαλόπουλο και με τον κ.  Παπαδίκη, 25.000 έδωσε η Εθνική δικά 

της χρήματα για να κατασκευαστεί  ο χώρος μπροστά που είναι δικό 

της.  Με την προϋπόθεση ότι  δεν υπάρχει υπογεγραμμένη συμφωνία 

αλλά νομίζω η . .   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Πληρώνει τίποτα στον Δήμο για την κατα στροφή που κάνει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα να το κλείσουμε όμως; Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε οι  θέσεις ΑμΕΑ που έχουν παραχωρηθεί προφανώς 

παραχωρήθηκαν διότι  υπήρχαν κινητικά προβλήματα στους 

δικαιούχους.  Μου ήρθαν διαμαρτυρίες ότι  σε κάποιες τω ν περιπτώσεων 

εξέλειπε ο λόγος και δεν έχουμε ελέγξει  και θα πρέπει να ελέγξουμε 

αυτές τις  παλαιές που ενδεχομένως, να μην είχαν παραχωρηθεί για 

ανθρώπους που έχουν κινητικά προβλήματα.  

Δηλαδή ζητώ να ελέγξετε όλες τις  θέσεις και θα έπρεπε να το 

είχατε κάνει  και να ελέγξετε εάν πραγματικά τις  έχουν αυτοί οι  οποίοι  

έπρεπε να τις  έχουν.  Το κάνατε αυτό;  

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Μας απασχόλησε και στην Ποιότητα Ζωής.  Ήταν ένα ερώτημα και 

όμως πρέπει να λεχθεί  εάν και οι  άδειες των αυτοκινήτων που 

σταθμεύουν είναι ειδ ικά αυτοκίνητα, αυτά με το σηματάκι των ΑμΕΑ 

και θεωρώ ότι  από την στιγμή που δεν υφίσταται ο συγκεκριμένος 

άνθρωπος,  έχει  πεθάνει  ο συγκεκριμένος άνθρωπος,  ο ιδιοκτήτης 
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ΑμΕΑ, ίσως δεν πρέπει να έχει  ούτε αυτοκίνητο,  αλλά μας 

προβλημάτισε και θα μπούμε στην διαδικασία,  αφού έχουμε ήδη 

ξεκινήσει . .  Γιατί  είναι σχετικά λίγες οι  θέσεις.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιες είναι αυτές οι  θέσεις;   

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Έκανα το ερώτημα στην υπηρεσία,  όχι  ιδιωτικές,  γιατί  οι  δημόσιες 

είναι,  οι  δημόσιες εξυπηρετούν κάποια οικοδομικά τετράγωνα και οι  

ιδιωτικές δεν είναι πάνω από είκοσι.  Δεν είναι πάρα πολλές.  Περίπου 

στις  είκοσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να συμπληρώσω κάτι πάνω σε αυτό.  Επί της δημαρχίας του κ.  

Μωυσιάδη ήμουνα στην Δημαρχιακή Επιτροπή. Είχαμε κάνει  έναν 

έλεγχο τότε με το τμήμα. Θυμά στε κ.  Μηλίδη που κάναμε έναν έλεγχο 

μόνο για κινητικές αναπηρίες και μάλιστα ο κ.  Μωυσιάδης με είχε 

εξουσιοδοτήσει,  ήταν πάρα πολύ σκληρός και αυστηρός,  να ελέγχω εάν 

πράγματι υπήρχε κινητική αναπηρία.   

 Θα κάνω το σχόλιο.  Υπήρχαν άνθρωποι οι  οποίοι  πιέζα νε από 

κάθε πλευρά για να δοθεί ,  θυμάστε κ.  Μηλίδη, να δοθεί  σε ανθρώπους 

οι  οποίοι  είχαν και 70 και 100 τοις  εκατό,  όχι  εκατό τοις  εκατό,  70 και 

80% αναπηρία αλλά μη κινητική.  Από άλλες παθήσεις.  Αλλά αυτά 

μπαίνανε στο περιθώριο.   

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Νομίζω αυτό προβλέπεται,  διαφορετικά δεν δίνουν και άδειες.  Έχουμε 

και την κανονιστική με τις  Σχολές Οδηγών, ένα θέμα που επανέρχεται 

διότι  είχε ένα …  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Συμφωνώ και εγώ με αυτό το σκέλος.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Για την απόφαση της Ποιότητας Ζωής Νο. 7 που αφορά τις  Σχολές 

Οδηγών, ένα θέμα που απασχόλησε το Δημοτικό Συμβούλιο και 

παλαιότερα, αλλά στην συγκεκριμένη απόφαση είχε κάποιο  πρόβλημα 

όσον αφορά την μελέτη και επανέρχεται με νέα  μελέτη,  εγώ προτείνω 

ότι  είχαμε ψηφίσει σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο,  τα 50 ευρώ 

που είχαμε ψηφίσει να παραμείνουν ως έχει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Τότε είχε αιτηθεί  το Σωματείο 30 θέσεις αλλά είχαμε φέρει 20 

ονόματα. Έκανε η υπηρεσία μια μελέτη που να οριοθετεί  τις  θέσεις και 

ήρθε σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνουμε 30 θέσεις  αλλά 

η μελέτη αφορούσε τις  20.   20 θέσεις για 20 εγκρίσεις  συγκεκριμένες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι λοιπόν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων βάσει των αριθμ. 6/2014  

 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Καλαϊτζίδης Β.  
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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: 83/2014)  

…………………  

 

Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων βάσει των αριθμ. 7/2014  

αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Καλαϊτζίδης Β.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαι τούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 84/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο έβδομο. Το δέκατο έκτο συζητήθηκε χθες.   

 

ΘΕΜΑ 16ο  

Ενημέρωση και λήψη απόφασης  για την εκκαθάριση  

της Κ.Ε.Π.Σ  Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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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.  

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΎΛΙΟ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 745/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 17ο  

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού  έτους 2014:  

α) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το 

έργο  

 ¨Βελτίωση κάθετης  οδικής σήμανσης του Δήμου μας¨ ,  

β) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας 

υπαλλήλων  

και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης με εξειδικευμένη 

χρηματοδότηση  

ΕΛΛΑΔΑ –  FYROM,  

γ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας πλακών πεζοδρομίου για 

το έργο:  

 ¨Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων του Δήμου μας έτους 2013¨ ,  

δ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διάφορων υλικών για το 

έργο  
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¨Συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου μας έτους 2013¨ ,  

ε) για την εξόφληση οφειλής πέμπτου λογαριασμού του έργου:  

¨Διαμόρφωση  Κεντρικής Πλατείας Τ. .  Κ. Καμήλας¨ ,  

στ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το 

έργο:  

¨Συντηρήσεις κατασκευές στα 9ο και 32ο νηπιαγωγεία του Δήμου 

Σερρών¨ ,  

ζ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το 

έργο:  

¨Συντηρήσεις μικροκατασκευές σχολικών διδακτηρίων Δήμου 

Σερρών¨ ,  

η) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών στα 

πλαίσια  

λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας,  

θ) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας  

υπαλλήλων  

στο πλαίσιο του έργου: ¨Ανάπτυξη δομών της τοπικής αυτο -

διοίκησης προς  

όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας –  

δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο¨ ,  

ι)  για την εξόφληση οφειλής διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών  

στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά 

των γυναικών,  

ια) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης και διαμονής 

υπαλλήλων  
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του Δήμου στα πλαίσια του προγράμματος EASY TRIP,  

ιβ) για την εξόφληση οφειλής του 1ου λογαριασμού της παροχής 

υπηρεσιών  

¨Συντήρηση δικτύου φωτεινής σηματοδότησης του Δήμου Σερρών¨ ,  

ιγ)  για την εξόφληση οφειλής της ανάπτυξης –  προμήθειας 

διαφημιστικού  

υλικού στα πλαίσια του προγράμματος ΙΡΑ Ελλάδα -ΠΓΜΔ 2007 -

2013 για το έργο PROM-CULT  

ιδ) για την εξόφληση οφειλής της 6ης δόσης παροχής υπηρεσιών 

συμβούλου  

 τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Σερρών της πράξης: Προώθηση 

ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη διασυ -

νοριακή περιοχή  

Ελλάδας -Βουλγαρίας (PROMO SAFE DRIVING),  

ιε)  για την εξόφληση οφειλής του 2ου Λογαριασμού του έργου:  

¨Συντήρηση -  επισκευή του 1ου Γυμνασίου Σερρών¨ ,  

ιστ) για την ενίσχυση πιστώσεων κωδικών εξόδων του 

προϋπολογισμού  

 έτους 2014,  

ιζ)  για την εξόφληση οφειλής προμήθειας εξοπλισμού (equipment )   

στο πλαίσιο του έργου EASY TRIP,  

ιη) για την πληρωμή οφειλόμενων εισφορών έτους 2013,  

ιθ) για την εξόφληση οφειλής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στους  

     κ.κ.Καρακίζη Μαρία, Τσαμπάζη Νικόλαο και Τσαμπάζη 

Ολύμπιο.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ .  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να μην τα διαβάσω όλα αυτά.  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να κάνω μια γενική ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Στον εισηγητή θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Γαλάνη πως αιτιολογείτε τις  

αναγκαίες αυτές αναμορφώσεις μιας και βρισκόμαστ ε στο δεύτερο 

μήνα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Χαίρομαι πολύ για την ερώτηση. Ο συνάδελφός μας ο κ.  Χρυσανθίδης 

εξ όσων πληροφορήθηκα πέρα από την υπηρεσία και ρώτησε την 

προϊσταμένη του Λογιστηρίου και του έδωσε μια πολύ απλή εξήγηση. 

Ο προϋπολογισμός γίνεται,  του ΄14 έγινε,  με τα στοιχεία του 

Σεπτεμβρίου,  αρχές Σεπτεμβρίου του ΄13.  Τρεισήμισι μήνες περίπου.  

 Ο Δήμος τρέχει  και μετά τον Σεπτέμβριο,  κάνει  πληρωμές,  

μειώνει τις  οφειλές ή τις  δαπάνες του,  δημιουργεί  άλλες,  τα έργα έχουν  

την εξέλιξή τους,  επομένως ενώ πρ οϋπολογίσαμε όπως ακριβώς 

προέβλεπε ο νόμος και γι΄ αυτό πήραμε την έγκριση από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και μετά τον έλεγχο μέχρι και από το 

Παρατηρητήριο,  κύριε Πρόεδρε,  είναι αναγκαίες αυτές οι  ψηφίσεις  

πιστώσεων, όπως μου εξήγησε η κυρία Γουναρίδου, λογιστική 

τακτοποίηση καθαρά, διότι  δεν μπορούσαν να προβλεφθούν όταν 

συντασσόταν ο προϋπολογισμός.   

 Αυτή είναι η εξήγηση που μου έδωσε. Την έδωσα και στον κ.  

Χρυσανθίδη.   
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν πρέπει να απαντήσω συνά δελφε;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Αυτή την εξήγηση μου έδωσαν.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτή είναι η απάντηση η σωστή, αυτή την εξήγηση έδωσε ο 

υπηρεσιακός παράγοντας,  εννοείται πως για να την αναφέρω την 

δέχομαι και νομίζω ότι  όσοι συνάδελφοι ρώτησαν, δεν ξέρω, είτε από 

την συμπολίτευση είτε από την αντιπολίτευση την προϊσταμένη του 

Λογιστηρίου πήρα την ίδια απάντηση. Αυτή είναι η εξήγηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε παρακάτω; Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ είμαι παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών ο κ.  Αναστασιάδης στο δέκατο έβδομο.  

 

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού  έτους 2014:  

α) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το 

έργο  

¨Βελτίωση κάθετης οδικής σήμανσης του Δήμου μας¨  

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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 86/2014)  

…………………  

 

β) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας 

υπαλλήλων  

και παροχής υπηρεσιών υποστήριξης με εξειδικευ μένη 

χρηματοδότηση  

ΕΛΛΑΔΑ –  FYROM  

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: 87/2014)  

…………………  

 

γ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας πλακών πεζοδρομίου για 

το έργο:  

 ¨Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων του Δήμου μας έτους 2013¨  

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  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 6 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

138 

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 88/2014)  

…………………  

 

δ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διάφορων υλικών για το 

έργο  

¨Συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου μας έτους 2013¨  

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: 89/2014)  

…………………  

 

ε) για την εξόφληση οφειλής πέμπτου λογαριασμού του έργου:  

¨Διαμόρφωση Κεντρικής Πλατείας Τ. .  Κ. Καμήλας¨  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 90/2014)  

…………………  

 

στ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το 

έργο:  
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¨Συντηρήσεις κατασκευές στα 9ο και 32ο νηπιαγωγεία 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: 91/2014)  

…………………  

 

ζ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το 

έργο:  

¨Συντηρήσεις μικροκατασκευές σχολικών διδακτηρίων 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: 92/2014)  

…………………  

 

η) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών στα 

πλαίσια  

λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας  
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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: 93/2014)  

…………………  

 

θ) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας 

υπαλλήλων  

στο πλαίσιο του έργου: ¨Ανάπτυξη δομών της τοπικής αυτο -

διοίκησης προς  

όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας –  

δημιουργία κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών 

θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο¨  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 94/2014)  

…………………  

 

ι)  για την εξόφληση οφειλής διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών  

στο πλαίσιο της Διεθνούς Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά 

των γυναικών  
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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: 95/2014)  

…………………  

 

ια) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης και διαμονής 

υπαλλήλων  

του Δήμου στα πλαίσια του προγράμματος EASY TRIP  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 96/2014)  

…………………  

 

ιβ) για την εξόφληση οφειλής του 1ου λογαριασμού της παροχής 

υπηρεσιών  

¨Συντήρηση δικτύου φωτεινής σηματοδότησης του Δήμου Σερρών¨  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαι τούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 97/2014)  

…………………  

 

ιγ)  για την εξόφληση οφειλής της ανάπτυξης –  προμήθειας 

διαφημιστικού  

υλικού στα πλαίσια του προγράμματος ΙΡΑ Ελλάδα -ΠΓΜΔ 2007 -

2013  

για το έργο PROM -CULT  

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: 98/2014)  

…………………  

 

ιδ) για την εξόφληση οφειλής της 6ης δόσης παροχής υπηρεσιών 

συμβούλου  

 τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Σερρών της πράξης: Προώθηση 

ασφαλούς κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη διασυ -

νοριακή περιοχή  

Ελλάδας -Βουλγαρίας (PROMO SAFE DRIVING  

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  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 99/2014)  

…………………  

 

ιε)  για την εξόφληση οφειλής του 2ου Λογαριασμού του  έργου:  

¨Συντήρηση -  επισκευή του 1ου Γυμνασίου 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: 100/2014)  

…………………  

 

ιστ) για την ενίσχυση πιστώσεων κωδικών εξόδων του  

προϋπολογισμού έτους 2014  

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: 101/2014)  

…………………  

  

ιζ)  για την εξόφληση οφειλής προμήθειας εξοπλισμού (equipment)  

στο πλαίσιο του έργου EASY TRIP  

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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 102/2014)  

…………………  

 

ιη) για την πληρωμή οφειλόμενων εισφορών έτους 2013  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 103/2014)  

…………………  

 

ιθ) για την εξόφληση οφειλής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στους  

     κ.κ.Καρακίζη Μαρία, Τσαμπάζη Νικόλαο και Τσαμπάζη 

Ολύμπιο.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που α παιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 104/2014)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο θέμα.  
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ΘΕΜΑ 18ο  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας και εργασιών για την επέκταση  

 και  αναβάθμιση του δικτύου υπολογιστών στο κτήριο της  

 Περιφερειακής Ενότητας Σερρών.  

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: 105/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο.   

 

ΘΕΜΑ 19ο  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων και  

ηλεκτρολογικού  υλικού έτους 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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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: 106/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 20ο  

Εκμίσθωση δια δημοπρασίας σχολικών αγρών:  

α) Τοπικής Κοινότητας Άνω Βροντούς και  

β) Τοπικών Κοινοτήτων: Κουβουκλίου, Βαμβακούσσας,  

Κωνσταντινάτου  

και Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εκμίσθωση δια δημοπρασίας σχολικών αγρών:  

α) Τοπικής Κοινότητας Άνω Βροντούς και  

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: 107/2014)  

…………………  

 

Εκμίσθωση δια δημοπρασίας σχολικών αγρών:  

β) Τοπικών Κοινοτήτων: Κουβουκλίου, Βαμβακούσσας,  

Κωνσταντινάτου  και Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

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: 108/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ 21ο  

Έγκριση αποποίησης εκποιηθέντος οικοπέδου στην  

Τοπική Κοινότητα  Ορεινής.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 6 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

138 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μυστακίδης που βρίσκεται;  Είναι  ο κ.  Θεοχάρης εδώ πέρα; Εάν 

μπορείτε να το εισηγηθείτε εσείς;   

Κος ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ. Λίγο πιο δυνατά και λίγη ησυχία.   

Κος ΘΕΟΧΑΡΗΣ:  

Ο κ. . .  Βασίλης είναι αυτός που ζητάει να αποποιηθεί  το οικόπεδό του.  

Η αποποίηση έγινε το 2009. Ο λόγος της αποποίησης είναι ο εξής:  Δεν 

μπορούν να πληρώσουν τις  δόσεις και αυτός όπως και πολλοί άλλοι 

δημότες  αδυνατούν να πληρώσουν τις  δόσεις και έτσι . .αποποίηση.  

 Εμείς . .  μια διαδικασία για να δώσουμε λύση στο πρόβλημα. 

Ζητάμε την μείωση του τιμήματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρουμε το θέμα με αυτό το αιτιολογικό και θα επανέλθει σε 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο Συμφων εί το σώμα νομίζω και 

προχωράμε.   

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.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚ 2-4-2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εικοστό δεύτερο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 22ο  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Συντήρηση,  

οργάνωση και διαχείριση χώρων πρασίνου της Δημοτικής  

Ενότητας Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών¨ ,  έτους 2014.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως είχαμε φέρει και για τις  άλλες Δημοτικές Εν ότητες,  έτσι και για 

το Σκούταρι.  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: 109/2014)  

…………………  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τρίτο θέμα  

 

ΘΕΜΑ 23ο  

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών  

του έργου:¨Εργασίες οδοστρωσίας έτους 2013¨ .  
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Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Νιζάμης.  

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: 110/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τέταρτο.  

 

ΘΕΜΑ 24ο  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: ¨Πεζοδρόμηση  

τμήματος  οδού Μεραρχίας¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Αυτό γιατί  το ζητάμε Αντιδήμαρχε;  Και εάν έχει  κόστος αυτή  η 

παράταση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  δεν έχει  κόστος.  Αυτό είχε κάποιες συμπληρωματικές εργασίες.  Ο 

εργολάβος . .  Μεραρχίας . .προς τα Αστέρια και κοντά στο Δημαρχείο 

και ένα σιντριβάνι το οποίο το είχαμε βάλει στην μελέτη για τις  

συμπληρωματικές εργασίες το οποίο έχει  μια διαδικασία να περάσει 

από ΕΠΑΕ και τελικά η ΕΠΑΕ δεν το ενέκρινε,  προ ημερών ήρθε η 

απόφαση και θα το πλακοστρώσει και ο κενό που αφήσαμε εκεί  

μπροστά στο . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πέντε παρατάσεις πήρε αυτό το πράγμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  είναι κάποιες μικρολεπτομέρειες.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εκείνο το κομματάκι και κάποια σημεία…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και κάποιες πλάκες οι  οποίες χάλασαν στο παλαιό το πεζοδρόμιο και 

ήταν μέσα στην σύμβαση να τα κάνει  και εκείνα.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γι΄ αυτό δίνεται η παράταση.  

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: 111/2014)  

…………………  

   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 25ο  

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ¨Αποχέτευση  

λυμάτων οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού 

λυμάτων Δήμου Λευκώνα¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδη ς 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: 112/2014)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 26ο  

Έγκριση αλλαγής χρεώστη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για την είσπραξη των οφειλομένων δεν είναι λίγα τα λεφτά, είναι 

αρκετά.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κατάσχεση.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε ποιανού όνομα και από το 2003 μέχρι το 2013 το συμβόλαιο 

ενοικίασης σε τι  όνομα είναι;  Δεν τα λέει  μέσα στην εισήγηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κοιτάξτε.  Όλες τις  οφειλές η Ταμειακή Υπηρεσία πέρα από τις  

επιστολές που έστειλε τις  αρχικές,  ειδοποιήσεις  θα τις  χαρακτηρίσω 

και τις  συστημένες επιστολές και στις  επιστολές προ –κατάσχεσης που 
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προβλέπονται από τον νόμο, σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων προέβησαν σε κατασχέσεις σε όλες τις  περιπτώσεις που 

είχε στοιχεία . .  και σχετικά.   

 Τώρα ρωτάτε γ ια τα συμβόλαια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα λέει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν τα λέει .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πώς δεν τα λέει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι λέει;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Αλλαγή του χρεώστη από το όνομα του τάδε,  εδώ έχει  φύγει  ο ένας 

από τους δυο εταίρους,  επομένως πρέπει να γίνει  αλλαγή χρεώστη από 

το όνομα του τάδε στο όνομα της εταιρείας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν είναι προσωπική εταιρεία,  δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, υπάρχουν οφειλές 

. .Εάν είναι ανώνυμη πάει κάπως διαφορετικά.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε μεταξύ σας,  σας παρακαλώ πολύ για να τελειώσουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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 Αποχώρησε από την εταιρεία,  αποχώρησε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό δεν σημαίνει  ότι  δεν οφείλει .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Οφείλει  για το διάστημα που ήταν στην εταιρεία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  Άμα κάνουν αλλαγή;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν κάνουν αλλαγή από το,  κάνουν αλλαγή από το σημείο που, όχι  

αλλαγή, κάνουν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έγκριση αλλαγής χρεώστη λέει .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αλλαγή χρεώστη δεν σημαίνει  ότι  δεν χρεώνεται κάποιος,  χρεώνεται 

αυτός ο οποίος οφείλει  τελικά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν κάνει  προσφυγή αυτός θα πει  ότι  τότε εγώ δεν ήμουνα εκεί  πέρα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχει δίκαιο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Συνεχίστε,  κύριε Πρόεδρε,  για να το διαβάσω. Συνεχίστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η γνώμη μου είναι αυτή.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνω μια ερώτηση; Κύριε Αντιδήμαρχε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Αυτά είναι παλαιά,  ενοίκια δεν είναι αυτά; Είναι παλιά και τώρα 

τελευταία πληρώνουν.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για το συγκεκριμένο μιλάτε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για ποιο μαγαζί είναι για να καταλάβουμε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας θυμίσω ότι  η Οικονομική Ε πιτροπή πήρε απόφαση ομόφωνη, 

όλες οι  παρατάξεις  η συμπολίτευση και η αντιπολίτευση για όσους δεν 

πληρώνουν και έχουν περάσει και . .  οι  πιο πολλοί από αυτούς,  όχι  

τώρα, από παλαιά,  να κάνουν καταγγελία των μισθώσεων και 

καταγγελία των μισθώσεων λόγω οφειλώ ν και λόγω . .  και έχει  προβεί 

σε αυτή την ενέργεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης ρώτησε κάτι  άλλο, το θέμα είναι κάτι  άλλο. Απαντώ και 

γι΄ αυτό,  εάν και δεν είναι του θέματος,  απαντώ για να ενημερώσω το 

σώμα, όμως δώστε μου λίγο χρόνο άλλη μια φορά να διαβάσω, να 

θυμηθώ τα περιστατικά γιατί  ήμουν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε ένα λάθος έχεις  κάνει .  Η Οικονομική Επιτροπή 

εφαρμόζει  τον νόμο που έρχεται και μας λέει  ότι  όταν περάσει 

υποχρεωτικά . .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Εμείς εφαρμόζουμε την χρηστή διοίκηση της ακίνητης περιουσίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι εμείς  πήραμε απόφαση να τους βγάλουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν σας αφήνω δυο λεπτά χρόνο. Πάμε στο εικοστό έβδομο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε στο εικοστό έβδομο. Θα επανέλθω στο εικοστό έκτο.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 113/2014)  

…………………  

 

 

ΘΕΜΑ 27ο  

Έγκριση σχεδίου εκκένωσης κατοικημένων ορεινών  

περιοχών Δήμου  Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι πρόγραμμα είναι αυτό κύριε Πρόεδρε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να εισηγηθεί ο κ.  Μυστακίδης ο Αντιδήμαρχος.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό είναι ένα σχέδιο της πολιτικής προστασίας,  όπως το λέει  και η 

πρόταση, για την εκκένωση των ορεινών περιοχών στην περίπτωση 

πυρκαγιάς.  

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: 114/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 28ο  

Έγκριση μνημονίων ενεργειών σχεδιασμού και δράσεις της  

Πολιτικής  Προστασίας  

του Δήμου Σερρών, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την  

εκδήλωση πυρκαγιών -χιονοπτώσεων -παγετών-πλημμυρών  

& σεισμικών φαινομένων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να διαγραφεί η λέξη «Μνημονίων».  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν διαγράφεται,  έτσι είναι η εισήγηση. Δεν  είναι πάντα κακιά η λέξη 

μνημόνιο.  Το 28 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: 115/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό ένατο.   

 

ΘΕΜΑ 29ο  

Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς βεβαιωτικούς  

καταλόγους του  Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  Συγνώμη, στο 29 ο  ερώτηση από τον κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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 13 και 14,  στο 13 και 14 σημείο,  κ.  Αντιδήμαρχε δεν καταλαβαίνω, 

γιατί  γίνεται η διαγραφή;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Σας έχω πει  και άλλες φορές,  κύριε Πρόεδρε,  ότι  αυτές οι  διαγραφές 

έχουν να κάνουν κατά κύριο λόγο με ζητήματα που προβλέπονται 

επακριβώς τον νόμο κα ι αναφέρει και σε . .  τον νόμο, επίσης κάποιες 

επισημάνσεις και γι΄ αυτό τον λόγο γίνεται αυτές οι  διαγραφές.  Είναι 

συγκεκριμένες.  Εκ παραδρομής προφανώς γιατί  θα έχει  . .  δεν μπορώ 

να καταλάβω για κανέναν άλλο λόγο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έτσι όπως είναι δεν γίνετα ι αντιληπτό γιατί  μπορεί να γίνει  διαγραφή.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για το 12 ή για το 13;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Είπα για το 13 και για το 14.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

13 και 14.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Διότι  το τμήμα το ανάλογο θα μπορούσε να το στείλει  στο φυσικό 

πρόσωπο. Εκτός εάν υπάρχει  κάτι άλλο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ενδεχομένως δεν το διευκρίνισε καλά. Δώστε μου λίγο χρόνο.  

 Κύριε Πρόεδρε,  πρώτον να σας πω λίγο για το άλλο θέμα και θα 

το δω και αυτό.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Δείτε το και αυτό και εντάξει ,  εάν και προκύπτει…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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 Φαντάζομαι ότι  δεν έχει  γράψει καλά το σημείο.  Επειδή η κυρία 

. .ήταν  πολύ προσεκτική και ακριβολογούσε,  ο κ.  Πρόεδρος μπορεί . .  

επισημάνσεις και της ζήτησε εξηγήσεις και έθιξε τους λόγους,  μπορεί 

να μην έγραψε προσεκτικά τον λόγο.  Εκ παραδρομής έστειλε δυο 

διαφορετικές . .  σχετική παράβαση στο τμήμα Προσόδων. Ίσως ήθελε 

να πει  ότι  έχει  πληρωθεί.  Θα το δω.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Δεν θα έπρεπε να έρθει  εδώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα το δω και δεσμεύομαι ότι  θα σας δώσω εξήγηση τι  ακριβώς συνέβη 

και σε κάθε περίπτωση εάν δεν υπάρχει λόγο ς δεν θα περάσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να διευκολύνω, πολλές φορές συμβαίνει ,  μερικές,  όχι  πολλές,  

μερικές φορές συμβαίνει  και εγώ έχω ζητήσει,  κ.  Φωτιάδη επεξηγήσεις 

από το συγκεκριμένο τμήμα για τέτοιου είδους παραβάσεις,  γιατί  αυτή 

η διαγραφή; Φέρνουν τα στοιχεία,  ελέγχω και εγώ με την σειρά μου 

εκτός από τον Αντιδήμαρχος.  Όσο περνάει από το μάτι  μου, ειλικρινά 

το λέω, ελέγχω, φέρε μου τα παραστατικά, άλλη φορά είναι γραμμένη  

η πινακίδα λάθος,  άλλη φορά είναι γραμμένο το γράμμα το ελληνικό 

γράμμα λάθος και τέτοια έχω διαπιστώσει.  Καταλάβατε; Είναι 

ριψοκίνδυνο να διαγραφεί.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ όμως μιλάμε για το συγκεκριμένο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα το δω. Εννοείται ότι  θα το δω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναφέρει ότι  έχει…  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θα δω το συγκεκριμένο.    

Λοιπόν,  ήθελα να δώσω μια εξήγηση για το 26 ο ,  εάν μου 

επιτρέπετε.  Στο 26 ο  υπάρχει η γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου. 

Τι έγινε;  Εν ολίγοις.  Ο κ.  Παπαδόπουλος είχε ξεκινήσει αυτή την 

μίσθωση, μετά φαντάζομαι με κάποιο νόμιμο τρόπο παλαιότερα, όχι  σε 

αυτή την θητεία των τριών ετών συνεργάστηκε με κάποιον άλλο και 

βρέθηκαν μαζί σε μια ομόρρυθμη εταιρεία,  αποχώρησε όμως από το 

2003 και έγινε τροποποίηση του καταστατικού, κύριε Πρόεδρε,  έγινε 

μια τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας,  όλα αυτά βρίσκονται 

εδώ πέρα και η γνωμοδότηση της κυρίας . .έγινε η τροποποίηση του 

καταστατικού και στο ερώτημα που έθεσε το Προσόδων στον νομικό 

σύμβουλο του Δήμου απάντησε ότι  θα πρέπει από το 2003 και 

εντεύθεν,  λόγω της αποχώρησης αυτής της νόμιμης με τροποποίηση 

του καταστατικού να μην χρεώσουμε σε αυτόν τον άνθρωπο τον 

συγκεκριμένο οποιαδήποτε οφειλή και αυτά που οφείλει  . .  στην 

ομόρρυθμη εταιρεία που συνεχίσει  να παραμένει  με την τροποποίηση 

του καταστατικού της.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από το 2003 μέχρι το ΄13.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Υπάρχει λέω η ομόρρυθμη εταιρεία που συνεχίζει  να μισθώνει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι το ιστορικό αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από το 2003 μέχρι το ΄13 είναι δέκα χρόνια.  Εμείς θα κάνουμε αλλαγή 

τώρα ονόματος,  . .  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ποιο ονόματος; Το όνομα έχει  αποχωρήσει από το 2003. Έγινε 

τροποποίηση του καταστατικού. Λέει  η νομική σύμβουλος ότι  ρώτησε 

το Προσόδων εάν υπάρχει θέμα σε αυτό.  Λέει  ότι  ναι υπάρχει,  γιατί  ο 

κ.  Παπαδόπουλος με νομικό έχει  έρθει  στην υπηρεσία και εμείς  θέλαμε 

να απαντήσουμε με νομική γνωμοδότηση. Με την γνωμοδότηση του  

νομικού συμβούλου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και από την ομόρρυθμη εταιρεία …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Βγήκε με τροποποίηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση διαγραφής οφειλετών από χρηματιστικούς –

βεβαιωτικούς καταλόγους της εταιρείας Ιδανική Τεχνολ. 

Βιομάζας ΑΕ και λοιπών  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 116/2014)  

…………………  
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                Ομοίως των κ.κ.  Αφοι Τεχιώλα και Σια ΟΕ και 

Καρακώτσιου Ιωάννη.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 117/2014)  

…………………  

 

Ομοίως των κ.  κ.  Βασίλογλου Νικόλαου του Ανέστη και λοιπών.  

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: 118/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 30ο  

Έγκριση μετακίνησης του κ.  Δημάρχου κατά το μήνα Ιανουάριο 

2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  να καταγραφεί.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 119/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ 31ο  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

α) του κ.  Δημάρχου,  

β) του κ.  Αντιδημάρχου Γρηγοριάδη Παναγιώτη,  

γ) της Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ.  Τσινίκα Μαρίας,  

δ) του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ.  Αμαξόπουλου Ηλία και  

ε) υπαλλήλων του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ .  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ο κ. Αντώνης είπε όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι και στο 31 ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.   

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

α) του κ.  Δημάρχου,  

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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 120/2014)  

…………………  

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

β) του κ.  Αντιδημάρχου Γρηγοριάδη Παν αγιώτη,  

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: 121/2014)  

…………………  
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Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έ δρας:  

γ) της Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ.  Τσινίκα Μαρίας,  

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   ΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 122/2014)  

…………………  

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

δ) του Νομικού Συμβούλου του Δήμου κ.  Αμαξόπουλου Ηλία και  

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: 123/2014)  

…………………  

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

ε) υπαλλήλων του Δήμου.  

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    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 125/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ 32ο  

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην δημοτικούς  

υπαλλήλους,  λόγω συνταξιοδότησης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλά νης 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: 127/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό τρίτο  θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 33ο  

Ενημέρωση σχετικά με το έργο:  

¨Αναβάθμιση υποδομών Αυτοκινητοδρομίου και πάρκου  
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 κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος Πέτρος Αγγελίδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι όπως γνωρίζετε για 

πέμπτη φορά έρχεται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για ενημέρωση 

και συζήτηση. Εδώ έχουμε όλα τα έγγραφα και όλες οι  ενέργειες που 

έγιναν μετά την δεύτερη κατασκευαστική αστοχία στον Σεπτέμβριο.   

 Ακολούθησε η δεύτερη ειδική δ ιαταγή, σύμφωνα με την οποία 

δίνουμε εντολή στον εργολάβο να ανακατασκευάσει την πίστα του 

Αυτοκινητοδρομίου από την αρχή και να φροντίσει  όλες τις  ενέργειες 

που προβλέπονται.   

 Η τεχνική υπηρεσία,  η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει  δώσει εντολή 

μετά την ειδική δ ιαταγή που λέει  ότι  θα πρέπει να ανακατασκευάσει 

την πίστα τον Μάρτιο με Απρίλιο,  τότε που  ο καιρός θα στρώσει,  

τώρα που είναι χειμώνας δεν μπορούν να γίνουν αυτές οι  εργασίες,  

άλλωστε αυτό μας το ζήτησε και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο,  όταν θα 

καλυτερεύσει ο  καιρός θα ακολουθήσει μια άλλη εντολή που θα 

καθορίζει  το χρονικό διάστημα τριάντα ημερών που θα πάρει ο 

εργολάβος για να ανακατασκευάσει την πίστα.   

 Τώρα σε αυτό το χρονικό διάστημα πρέπει να προετοιμαστεί ,  να 

επιλέξει  ένα εργαστήριο όπως είπαμε και επέ λεξε ένα εργαστήριο των 

Ιωαννίνων, προκειμένου να ετοιμάσει όλα τα αδρανή υλικά τα οποία 

θα χρησιμοποιήσει για την κατασκευή της πίστας και μέσω αυτού του 

εργαστηρίου και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο με το οποίο έχουμε 
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υπογράψει προγραμματική σύμβαση θα ελέγχει  τα υλικά τα οποία εκεί  

θα πάει ο εργολάβος.   

 Γίνονται όλες οι  ενέργειες που προβλέπονται από τον νόμο, τις  

έχουμε κάνει  και πάλι,  το θέμα είναι ο εργολάβος να πάει και να 

ανακατασκευάσει την πίστα έντεχνα, χωρίς να δημιουργηθούν και πάλι 

τα γνωστά τα προβλήματα τα οποία μας είχαν δημιουργηθεί.  

 Τώρα υπάρχει ένα,  θα έλεγα, μια επιφύλαξη, μια αγωνία για το 

εάν πράγματι θα εκτελέσει την ειδική διαταγή. Σε περίπτωση που δεν 

την εκτελέσει,  όπως γνωρίζετε,  ο Δήμος,  η δημοτική αρχή έχει  έτοιμα 

χρήματα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Πόσα είναι;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όλα μαζί περίπου 800 με 900.000.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι 450 από την ΣΑΤΑ του ΄14.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να εξηγήσουμε για να μην γίνουν παρεξηγήσεις.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Της Δημοτικής Ενότητας Σερρών. Τα χρήματα των άλλω ν Δημοτικών 

Ενοτήτων έχουν πάει στην . .  οδοποιία.  450 χιλιάρικα περίπου είναι η 

ΣΑΤΑ της Δημοτικής Ενότητας Σερρών του ΄14.  έχουμε χρήματα που 

περίσσεψαν από την ΣΑΤΑ του ΄13 άλλα 200 χιλιάρικα, συν την 

εγγυητική του επιστολή. 150 χιλιάρικα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Του εργολάβου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Του γνωστού εργολάβου και κάποια άλλα χρήματα που υπάρχουν 

ακόμα μέσα από το πρόγραμμα, γιατί  περιλαμβάνει το πρόγραμμα τρία 

έργα. Τα ανέφερα προηγουμένως. Μαζεύονται γύρω στα 800 με 900 

χιλιάρικα, τα οποία είναι διαθέσιμα.  

 Εάν, ευχόμαστε να μην συμβεί φυσικά, εάν ο εργολάβος δεν 

εκτελέσει την ειδική διαταγή, ευχόμαστε να μην συμβεί,  όμως την 

έχουμε αυτή την αγωνία,  δυστυχώς, εάν δεν εκτελέσει την ειδική 

διαταγή τότε θα πάμε σε ένα εξπρές διαγωνισμό, καινούργιο 

διαγωνισμό, δεκαπέντε  ημερών, δεκαπέντε μέρες θα κρατήσει στον 

αέρα, για να βγάλουμε καινούργιο ανάδοχο ο οποίος θα κάνει  το έργο 

εις  βάρος και για λογαριασμό του νυν αναδόχου.  

 Θα το κάνουμε το έργο με τα χρήματα που έχουμε και θα τα 

διεκδικήσουμε μετά από τον σημερινό εργολ άβο, όπως ορίζει  ο νόμος.  

Βάσει του νόμου.  

 Αυτό θα έχει  σαν αποτέλεσμα φυσικά την καθυστέρηση. Θα 

υπάρξει μια καθυστέρηση. Εάν συμβεί αυτό θα υπάρξει μια 

καθυστέρηση όμως αυτή η καθυστέρηση…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αρκεί να γνωρίζει  ο κόσμος τι  ακριβώς θα γίνει .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως γνωρίζετε το θέμα έρχεται για πέμπτη φορά για να ενημερωθεί ο 

Σερραϊκός λαός και το Δημοτικό Συμβούλιο.  Όλα είναι στο φως, το 

θέμα έχει  έτσι.  Μακάρι ο εργολάβος να εκτελέσει την ειδική διαταγή 

και να κατασκευάσει έντεχνα την πίστα,  ούτως ώστε ν α μην έχουμε 

πρόβλημα, αλλά εάν δεν εκτελέσει την ειδική διαταγή, ώσπου να πάμε 
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σε έναν εξπρές διαγωνισμό εις  βάρος και για λογαριασμό του 

αναδόχου αυτό όμως θα έχει  ως συνέπεια να μην μπορέσει να 

λειτουργήσει η πίστα γι΄ αυτή την περίοδο.  Θα μειωθούν,  ενδ εχομένως 

κάποιοι  αγώνες.   

 Εμείς θα είμαστε έτοιμοι,  θα προσπαθήσουμε να είστε έτοιμοι 

για να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε.  Δεν θέλω να πω 

περισσότερες λεπτομέρειες,  εάν έχετε κάτι  να ρωτήσετε εδώ είναι και 

ο Αντιδήμαρχος σε τεχνικά θέματα που μπορεί  να σας κατατοπίσει  

περισσότερο αλλά και σε πολιτικό επίπεδο ευχαρίστως και εγώ να σας 

δώσω οποιαδήποτε απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις συνάδελφοι;  Ο κ.  Μηλίδης,  ο κ.  Γκότσης,  ο κ.  Φωτιάδης.  Ο 

κ.  Αναστασιάδης.  Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Δυο σκέλη έχει  η ερώτησή μου. Το ένα σκέλος.  Εάν δεχθεί  να 

εκτελέσει . .εάν δεχθεί ,  είμαστε πεπεισμένοι μετά από δυο αποτυχίες 

ότι  το τρίτο θα είναι επιτυχημένο ή θα πάμε πάλι στην ίδια κατάσταση 

και θα έχουμε αυτό το οδυνηρό αποτέλεσμα, με ότι  συνεπάγεται και ως 

προς την . .αλλά κυρίως για την . .Το πρώτο είναι αυτό.   

 Το δεύτερο που πιστεύω ότι  έτσι …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία συνάδελφοι.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Διαβάζοντας το υλικό το οποίο υπήρχε και από παλαιότερα, 

χρησιμοποιεί ,  επικαλείται ο κύριος ανάδοχος ότι  έχει  δίκαιο ο πρώτος 

πραγματογνώμονας ο οποίος ήρθε,  ο κ.  Νικολαΐδης,  ζητάει να 

ξαναγίνει  και σε αυτό βέβαια έχετε πολιτική ευθύνη που τότε τα 
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πιστέψατε όλα, εν πάση περιπτώσει. . .Εάν λοιπόν πάει σε αυτή την 

κατάσταση, δηλαδή . .που είναι το πιο πιθανό, εγώ πιστεύω ότι  θα φάμε 

και το καλοκαίρι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν δεν δεχθεί ,  ναι .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Είπαμε δυο. Εάν δεχθεί ,  το δεύτερο είναι ότι  εάν δεν δεχθεί ,  που με 

αυτά που διάβασα μέσα κάτι  τέτοιο συμπεραίνω. Δεν δέχεται ότι  έχει  

γίνει  λάθος,  δεν δέχεται ότι  υπάρχει  αστοχία και τα λοιπά και  τα 

λοιπά. Εάν δεν δεχθεί  λέτε ότι  θα καθυστερήσουμε λίγο,  μπορείτε να 

το προσδιορίσετε;  Γιατί  εγώ πιστεύω ότι  θα πάρει ακόμα ένα χρόνο και 

δυστυχώς αυτό θα έχει  όλα αυτά τα αποτελέσματα στην αγορά, στην 

πόλη μας,  στο στολίδι  αυτό που λέγεται Αυτοκινητοδρό μιο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εάν δεχθεί  να εκτελέσει την ειδική διαταγή ρωτάτε εάν θα υπάρξει το 

…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ρωτάτε εάν θα υπάρξει και τρίτη κατασκευαστική αστοχία.  Ακριβώς 

γι΄ αυτό τον λόγο συνεργαζόμαστε με το Μετσόβιο Πολυτεχνε ίο.  Τώρα 

αυτός έχει  επιλέξει  ένα εργαστήριο.  Ανακοίνωσε ποιο είναι το 

εργαστήριο.  Πρέπει να ανακοινώσει και την μελέτη σύνθεσης,  την 

οποία δεν ανακοινώνει ακόμα. Την καθυστερεί.  Πρέπει να πάει τα 

αδρανή υλικά. Αυτά όλα το Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα τα ελέγχει  μέσω 

αυτού του εργαστηρίου.  Αυτή η δουλειά γίνεται για να υπάρχει 

έλεγχος,  για να δούμε τι  υλικά χρησιμοποιεί;  Είναι τα σωστά υλικά;  
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 Πέραν αυτού ξέχασα να σας πω στην προσπάθειά μας και στο 

άγχος μας για να γίνει  όσο το δυνατόν καλύτερη δουλειά,  φέραμε έναν 

Ιταλό κατασκευαστή. Ήρθε πριν από τα Χριστούγεννα. Έναν Ιταλό που 

μας τον υπέδειξε ο Πρόεδρος του Αυτοκινητοδρομίου Μεγάρων ο κ.  

Ζαφειρόπουλος Σωτήρης και τον οποίο φέραμε με έξοδα, τα οποία 

έξοδα τα πλήρωσε ένας χορηγός.   Όταν λέμε έξοδα μην φανταστε ίτε 

πολλά, τα εισιτήριά του,  έτσι;  Και την φιλοξενία εδώ, την φιλοξενία 

του ο κ.  Κωνσταντινίδης.   

 Ένα Ιταλός ο οποίος ξέρει  από Αυτοκινητοδρόμια,  έχει  

κατασκευάσει πολλές τέτοιες πίστες που είχαν ελαττώματα, μας έδειξε 

μάλιστα και σε βίντεο πως κατασκευάζ ονται,  καμία σχέση με αυτά που 

συμβαίνουν εδώ, αυτά που έχουμε δει ,  προκειμένου να μπορέσει και 

αυτός να μας δώσει τα φώτα του.  Ο οποίος είναι πρόθυμος να μας 

δώσει τα φώτα του αλλά και μας είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. 

Νομίζω πρέπει,  επιβάλλεται αυτόν  να τον έχουμε.   

 Το πρόβλημα όμως ποιο είναι;  Πώς θα τον πληρώσουμε; Όχι που 

θα βρούμε τα λεφτά, πώς θα τον πληρώσουμε; Έχουμε αυτή την στιγμή 

ένα σύμβουλο, το Μετσόβιο Πολυτεχνείο.  Άμα πάμε να πάρουμε και 

τον Ιταλό, ο οποίος έχει  για όλο το πακέτο τα πάν τα, επίβλεψη και τα 

λοιπά, φέρνει  δικά του κινητά εργαστήρια,  είναι 40.000 ευρώ. Θα τα 

κόψει ο Επίτροπος.  Θα πει  ότι  μα έχετε έναν.  Έχετε το Μετσόβιο,  τι  

τον θέλετε και τον άλλο;  

 Τώρα το πρόβλημα είναι εκεί .  Δεν ξέρω. Ψάχνουμε να βρούμε 

τρόπους να δούμε πως θα μπορούσαμε.  Για να μην υπάρξουν μάλιστα 

παρεξηγήσεις με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο,  εγώ ενημέρωσα το 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο,  τους καθηγητές,  τους ρώτησα ότι  σας ενοχλεί  

εάν φέρουμε και έναν Ιταλό κατασκευαστή; Μας είπαν ότι  δεν μας 
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ενοχλεί καθόλου, ακούμε τους πάντες,  από εκεί  και πέρα 

αποφασίζουμε,  αλλά το πρόβλημά μας με τον Ιταλό είναι αυτό,  πώς θα 

μπορέσουμε να τον πληρώσουμε.  Τέλος πάντων.  

 Τώρα, άρα θέλω να πω ότι  από την πλευρά μας εμείς  κάναμε όλες 

τις  απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλί σουμε την έντεχνη 

κατασκευή της πίστας του Αυτοκινητοδρομίου.  Τώρα από εκεί  και 

πέρα δεν είμαι εγώ τεχνικός ούτε για να επιβλέψω ούτε για να πω τι  

υλικά θα βάλουν,  ούτε για να πω εάν είναι καλά τα υλικά. Αυτά που 

πρέπει να κάνουμε ως δημοτική αρχή θα τα κά νουμε όλα. Δεν μπορώ 

να εγγυηθώ εγώ για το αποτέλεσμα.  

 Τώρα αυτό επαναλαμβάνετε πάλι και λέτε κ.  Μηλίδη, πιστέψατε 

όλα όσα σας είπε ο Νικολαΐδης.  Πόσες φορές πρέπει να το πω; 

Υπάρχουν πρακτικά. Δείτε τα ξανά να πρακτικά να δείτε τι  είχα πει  

τότε;  Τι είχα πει;  Σύμφωνα με την εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας,  η 

τεχνική υπηρεσία έκανε μια εισήγηση η οποία βασίστηκε στο μοναδικό 

πόρισμα που υπήρχε του κ.  Νικολαΐδη.  Και εκείνη η εισήγηση της 

τεχνικής υπηρεσίας έλεγε ότι  σύμφωνα με το πόρισμα του Νικολαΐδη 

συμβαίνει  αυτό.  Δεν σημαίνει  ότι  ασπάστηκα κάτι .  Είπαμε σύμφωνα με 

εκείνο το πόρισμα που υπήρχε τότε,  εκείνο το πόρισμα έλεγε αυτό.   

Από εκεί  και πέρα είπαμε ότι  θα πάμε και σε άλλους ειδικούς να 

ρωτήσουμε,  τους ρωτήσαμε και ότι  στοιχεία υπάρχουν τα φέρνουμε 

συνεχώς.   

Τώρα εάν δεν δεχθεί  όσο θα καθυστερήσει,  όπως σας είπα,  

κοιτάξτε,  σας παρακαλώ μην γελάτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Λοιπόν το πόσο θα καθυστερήσει.  Εγώ το ψάχνω το θέμα παντού. Και 

σε Αθήνα και σε Θεσσαλονίκη, ρωτώ νομικούς καθηγητές  το έ να,  το 

άλλο και τα λοιπά, διότι  ειλικρινά έχω ένα κόμπιασμα μέσα μου, 

φοβάμαι τις  νομικές τρικλοποδιές.  Διότι  εάν έρθει  εκείνη την στιγμή 

για να πάμε σε καινούργιο διαγωνισμό, στον εξπρές διαγωνισμό, που 

όλοι μου λένε φυσικά, νομικοί οι  οποίοι  ασχολούνται με αυτά τα θέμα 

ότι  δεν υπάρχει πρόβλημα, προχωράμε σε διαγωνισμό εις  βάρος και για 

λογαριασμό του αναδόχου και δεν μπορεί να μας σταματήσει τίποτα,  

αλλά ξέρω τι  νομικά παραθυράκια μπορεί να υπάρξουν;  

 Αυτό είναι έτσι που με κάνει  κάπως να κομπιάζω. Δεν εκ εί  άμα 

σκαλώσουμε,  διότι  να ξέρετε ότι  ο αγώνας θα είναι σκληρός,  πολύ 

σκληρός.  Πάρα πολύ σκληρός.   

 Εάν όμως δεν σκαλώσουμε εκεί  και μπορέσουμε να πάμε αμέσως 

σε έναν νέο διαγωνισμό εξπρές δεκαπέντε ημερών από ότι  μου λένε,  η 

εντολή που θα δοθεί  για να πά νε να ανακατασκευάσει την πίστα είναι 

τριάντα μέρες.  Μέσα σε τριάντα μέρες.  Τριάντα μέρες θα δούμε πως 

θα πάει ο καιρός…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Παραδείγματος χάρη, τώρα λέμε,  πες ότι  ο καιρός δείχνει  ότι  από τις  

10 Μαρτίου,  λέω παράδειγμα, μην μείνουμε σε αυτές τις  ημερομηνίες,  

ότι  από τις  10 Μαρτίου και μετά πλέον ανοίγει ,  δεν θα έχουμε κανένα 

πρόβλημα η θερμοκρασία ανεβαίνει .  Θα πει  η υπηρεσία ότι  από τις  10 

Μαρτίου μέχρι τις  10 Απριλίου θα πας να μας το κάνεις .   

 Εάν μέχρι στις  10  Απριλίου δεν το κάνει ,  τότε αμέσως πάμε στον 

διαγωνισμό. Θα πάρει δεκαπέντε μέρες είτε με τις  διαδικασίες και τα 
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Δημοτικά Συμβούλια και μάλιστα θέλω να φέρω γρήγορα εδώ τώρα την 

μελέτη,  η μελέτη είναι έτοιμη και τα λοιπά, να την φέρω στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  εάν είναι δυνατόν,  στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο για 

να είμαστε πανέτοιμοι για τέτοιο ενδεχόμενο για τον διαγωνισμό.  

 Οπότε άλλες δεκαπέντε μέρες ξέρω εγώ, πάμε σχεδόν τέλη 

Απριλίου.   Βγαίνει  ο νέος ανάδοχος πάλι οι  διαδικασίες,  δεν ξέρω 

πόσο θα κρατήσουν οι  γραφειοκρατίες,  συμβούλια,  εγκρίσεις  και τα 

λοιπά, μπαίνουμε στον Μάιο.  Οπότε τώρα κάνω και εγώ υπολογισμούς 

σε νορμάλ καταστάσεις.   

 Άρα λογικά μέσα στον Μάιο θα μπορούσε να μπει ο νέος 

ανάδοχος και εάν είναι ένας σοβαρός εργολάβος μέσα σε τρεις ,  

τέσσερις μέρες το κατασκευάζει ,  δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν τίθεται 

θέμα από εκεί  και πέρα.  

 Έτσι έχουν τα σενάρια.  Τώρα από εκεί  και πέρα όποιος θελει ,  

όποιος θέλει  κάτι  άλλο που νομίζει  ότι  μπορεί να βοηθήσει 

περισσότερο, μπορεί να καταθέσει την πρότασή του,  να μας ανοίξει  τα 

μάτια εάν μέχρι τώρα δεν μπορέσαμε να δούμε κάποια σημεία ή εάν 

μας διέφυγαν.  Αυτά μπορείτε να μας τα πείτε,  να κάνετε προτάσεις για 

να κανουμε το καλύτερο και να πάμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ :  

Μια ερώτηση. Δήμαρχε με ποια μελέτη θα δημοπρατήσουμε; Εννοώ με 

ποια τεχνοτροπία; Ή εάν θέλετε να το πω διαφορετικά,  με ποια 

σύνθεση; Αυτή της πρώτης μελέτης που μπήκαμε στην συγκεκριμένη 

περιπέτεια και θέσαμε το Αυτοκινητοδρόμιο σε ακύρωση; Ή με την 

καινούργια;  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ θα πω δυο λόγια αλλά περισσότερο θα πει  ο  Αντιδήμαρχος ως 

τεχνικός.  Ο εργολάβος έκανε την πρώτη φορά την πίστα σύμφωνα με 

την μελέτη.  Την δεύτερη φορά την έκανε σύμφωνα με αυτά που του 

είπε ο καθηγητής του,  με τροποποιημένη. Ξανά χ άλασε.  Και όπως είπε 

ο . .  και η Τ.Υ.Δ.Κ.,  δεν έκανε καλή συμπύκνωση ξέρω και εγώ, κάτι  

στην διαδικασία δεν έκανε καλά. Αυτά δεν μπορούν να αμφισβητηθούν 

από κανέναν.  

 Η εντολή που έδωσε η τεχνική υπηρεσία είναι . .  Πάνε να ξανά 

κάνεις  την πίστα σύμφωνα με α υτά, με τις  συνθέσεις μελετών που τα 

έκανες μέχρι τώρα. Είτε με την πρώτη είτε με την δεύτερη.  

 Εδώ δεν απαντάει ο εργολάβος.  Δεν έχει  απαντήσει μέχρι τώρα. 

Δεν λέει  μια ποια σύνθεση . .θα κάνει  αλλά περισσότερα θα σας πει  και 

ο Αντιδήμαρχος πάνω σε αυτό το θέμα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το θέμα είναι ότι  δεν ήταν έντεχνη η κατασκευή. Ενδεχομένως εάν 

ήταν έντεχνη δεν θα είχαμε πρόβλημα. Ενώ τώρα . .διαχειριστούμε 

πολιτικά το ζήτημα και να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του Δήμου. 

Εάν εμείς  του πούμε ότι  πήγαινε και άλ λαξε την μελέτη,  εάν πούμε 

στον νέο εργολάβο ότι  άλλαξε την μελέτη,  αμέσως –αμέσως 

δημιουργούμε ένα άλλοθι στον προηγούμενο εργολάβο να λέει  ότι  

ορίστε η αστοχία οφειλόταν στην μελέτη,  αλλιώς δεν θα την αλλάζατε.   

 Επομένως, νομίζω ότι  πρέπει να δώσουμε εν τολή στον 

καινούργιο εργολάβο, εάν δεν το κατασκευάσει  ο παλιός,  να το 

κατασκευάσει με την ίδια μελέτη που είχαμε δώσει με το δεδομένο ότι  

θα κατασκευαστεί  έντεχνα και ότι  θα κάνει  κάποιες δοκιμές για να 

εξαντλήσει τις  ανοχές του τις  οποίες . .μελέτη.   
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Παραδείγματος χάρη, η μελέτη λέει  έχει  δυο γραμμές παράλληλες  

και λέει  ότι  εδώ είναι το πάνω όριο και εδώ είναι το κάτω όριο των 

αδρανών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.  Εμείς ήμασταν στο ένα όριο.  

Απολύτως σύννομο μπορεί να κατεβάσει από τις  δοκιμές που θα κάν ει  

την . .  στο άλλο όριο που θα έχει  πιο πολλά λεπτόκοκκα υλικά.  

Αυτό θέλω να πω, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα 

παραπάνω που να εκτεθούμε.  Νομίζω όμως ότι  . .δεν θα είχε και 

πρόβλημα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια τοποθέτηση θέλω να κάνω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ καλύφθηκα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κ.  Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας είχα πει  από την αρχή ότι  χρειαζόντουσαν περίπου 1 εκατ.  ευρώ. 

Σας έχω πει  ότι  πρώτα από όλα να ελεγχθεί  η σκληρότητα των υλικών. 

Πρώτο και κυρίαρχο.  

Δεύτερον,  να βρούμε την κοκκομετρική διαβάθμ ιση των αδρανών 

υλικών.  

Τρίτον.  Αυτό που θα κάνουμε εμείς  . .  θα πρέπει να εγκιβωτιστεί ,  

να χαλάσει από την αρχή, φωνάζω, μάλλιασε η γλώσσα μου, να 

χαλάσει και να γίνει  από την αρχή και αφού πέσει το 3 Α  και το . .  και 

αφού σκουπιστεί  καλά και κολλήσει καλά και βιδωθεί καλά, τότε,  

αφού μαζέψουμε τα αδρανή υλικά, θα κάνουμε μια δοκιμή τουλάχιστον 

εκατό μέτρα πιο πέρα από στο  Αυτοκινητοδρόμιο,  θα ελέγξουμε την 
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ποιότητα αυτών των υλικών και τότε αυτό το μαγείρεμα να μπει μέσα. 

Έτσι πρέπει να γίνει .  Μάλλιασε η γ λώσσα μου. Καταλαβαίνετε;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε από την αρχή. Εγκιβωτισμός,  εγκιβωτισμός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ είναι το θέμα μας; Εδώ μιλάμε για την τελική στρώση …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να χαλάσει όλο από την αρχή σου είπα,  να γίνει  . .θα αναμοχλευτεί  και 

αφού σκουπιστεί  και φύγει  η σκόνη. Με ακούτε κ.  Αντιδήμαρχε; Τότε 

θα κάνουμε δοκιμαστικά ένα μαγείρεμα έξω από τον . .και εάν δούμε 

ότι  αυτή η σύνθεση είναι σωστή, τότε την εφαρμόζουμε στο 

Αυτοκινητοδρόμιο.  Το έχω πει  χίλιες φορές κύριε Πρόεδρε σε 

παρακαλώ. Μάλλιασε  η γλώσσα μου. Εγώ ξέρω, το έχω κάνει,  ξέρω. 

Παρακαλώ.  

 Πρόσεχε.  Αυτός ο εργολάβος,  πρόσεξε μπορεί να πάει στο ΣτΕ 

και να πάρει όλα τα λεφτά και επειδή εγώ έχω πάει στο ΣτΕ και ξέρω 

πως λειτουργούν αυτο ί εκεί  κάτω, ξέρω τι  γίνεται σε παρακαλώ στο 

νομικό θέμα ξέρω πολλά πράγματα εγώ που δεν ξέρεις  εσύ εδώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη αυτά πείτε τα στην τεχνική υπηρεσία.  Πάτε να τα 

πείτε στην τεχνική υπηρεσία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ τα έχω πει  κύριε Δήμαρχε,  τα έχω πει  χίλιες φορές εδώ μέσα . .Να 

κάνουμε το καλό. Από την αρχή φωνάζω.  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μια πρόταση από τον κ.  Δινάκη.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  εάν γνωρίζετε όταν θα πάει να στρωθεί ο νέος 

τάπητας,  ο παλαιός θα …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τέσσερα εκατοστά. Στα τέσσερα εκατοστά που θα ξηλωθούν…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη. . .  της ασφάλτου καλύπτεται με τον 

εγκιβωτισμό.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Μυστακίδη είμαι κατασκευαστής,  έχω κάνει τον δρόμο για την 

Βουλγαρία,  μαζί  με τον πατέρα μου και τον θειο μου εμείς  τον  κάναμε 

τον δρόμο..  σαράντα χρόνια.  Ξέρω εγώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ολοκληρώθηκε το θέμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έλεγχος καλός . .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Στην τεχνική υπηρεσία πάτε να τα πείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και στην τεχνική υπηρεσία όχι  μόνο σε μας.   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα το θυμάμαι και εύχομαι να μην δικαιωθεί αυτό το οποίο λέτε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ξέρω τι  λέω.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ καλά ξέρετε τι  λέτε.  Έχετε καλά ακούσματα.  

 

 

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

 

 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Οι ημερομηνίες είναι καταγεγραμμένες,  είκοσι μέρες.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Επτά είναι.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και εσείς  από το Αυτοκινητοδρόμιο έχετε να περάσετε α πό τότε. .  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Στα πρακτικά είναι γραμμένα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.  
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ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

………………  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύθηκε η συνεδρίαση, 

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

 

ΠΡΑΚ: Συζήτηση σχετικά με αίτημα κατοίκων της .Ε. Καπ. Μητρούση για τη  

1-4-2014 μεταφορά του αντλιοστασίου λυμάτων. 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ. 

 

65-2014: Ορισμός και αντικατάσταση μελών Δ/κών Συμβουλίων των Ενιαίων  Σχολικών   

             Επιτροπών:  

  α) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών και  

 

66-2014:  β) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. 

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

 

67-2014:      Ορισμός μελών για την επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών (άρθρου 1 του Π. .  

                        270/11-3-1981 ΦΕΚ 77) για το έτος 2014. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

  

68-2014: Συγκρότηση Επιτροπής δια συμβιβασμού επίλυσης φορολογικών διαφορών 

  για το έτος 2014. 
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  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

69-2014: Σύσταση οργάνων διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, καθορισμός 

χρόνου έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου και αριθμού των θέσεων 

υδρονομέων. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

70-2014: Έγκριση πραγματοποίησης των τακτών εκδηλώσεων του έτους 2014 του 

Δήμου Σερρών. 

                         Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

 

 

 

 

71-2014: Έγκριση προγράμματος τουριστικής προβολής Δήμου Σερρών έτους 2014 

   (marketing plan 2014). 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

72-2014: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών σε εκθέσεις εξωτερικού, τουριστικού 

ενδιαφέροντος, ως υλοποίηση τμήματος της πράξης ¨Παροχή υπηρεσιών 

προβολής και προώθησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής 

παρέμβασης του Προγράμματος LEADER στο Δήμου Σερρών¨ . 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

73-2014:  Έγκριση πραγματοποίησης των αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου Σερρών 

 για το έτος 2014. 

 Εισηγήτρια: H Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κ. Μπιτζίδου Σ. 

 

78-2014: Έγκριση της αριθμ. 12/2014 απόφασης του .Σ. του ΟΠΑΚΠΑ με θέμα 

Έγκριση  απολογιστικών στοιχείων κληροδοτημάτων του Ν.Π. . . για το 

έτος 2013 (Κωνσταντίνου Τσιάγκα και Αφροδίτης Σιόλα, οδός Βασιλέως 

Βασιλείου 32  Σέρρες)¨. 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

76-2014: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την καταπάτηση δημοτικής έκτασης 

  από την εταιρεία JUMBO A.E. 
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  Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Μηλίδης Θ. 

 

80-2014:    Έγκριση συνέχισης ισχύος της με αριθμό 668/2013 απόφασης Δημοτικού  

  Συμβουλίου για το έτος 2014 που αφορά την αποδοχή και ταυτόχρονη  

  επιστροφή στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στον Δήμο Petrich της  

  Κοινοτικής Συνδρομής του έργου PROMO SAFE DRIVING. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

81-2014: Έγκριση τροποποίησης – ανακατανομής προϋπολογισμού του έργου ¨EASY 

  TRIP: GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS¨ από το Πρόγραμμα               

   Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ΕΛΛΑΔΑ–ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ  

2007-2013 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

 

 

 

 

 

82-2014: Αποδοχή επιπλέον χρηματοδότησης από το πρόγραμμα ΕΥΦΥΗΣ  

  ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ για την υλοποίηση του έργου  

  ¨Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις αστικές εμπορευματικές μεταφορές  

   (ENCLOSE)¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

 

83-2014: Έκδοση κανονιστικών αποφάσεων βάσει των αριθμ. 6/2014  

 

84-2014: 7/2014 αποφάσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

 

85-2014: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την εκκαθάριση της Κ.Ε.Π.Σ Δήμου   

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

86-2014: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

  2014:  

  α) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το έργο  

       ¨Βελτίωση κάθετης οδικής σήμανσης του Δήμου μας¨ ( αναμ. 23) 
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87-2014: β) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων και 

     παροχής υπηρεσιών υποστήριξης με εξειδικευμένη χρηματοδότηση  

    ΕΛΛΑΔΑ – FYROM (αναμ.19)  

 

88-2014:  γ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας πλακών πεζοδρομίου για το έργο: 

      ¨Συντήρηση και επισκευή πεζοδρομίων του Δήμου μας έτους 2013¨ (αναμ.  

     20) 

 

89-2014:  δ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διάφορων υλικών για το έργο  

      ¨Συντήρηση παιδικών χαρών του Δήμου μας έτους 2013¨ (αναμ.21) 

 

90-2014: ε) για την εξόφληση οφειλής πέμπτου λογαριασμού του έργου: ¨Διαμόρφωση  

      Κεντρικής Πλατείας Τ. . Κ. Καμήλας¨ (αναμ.22) 

  

91-2014: στ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το έργο:  

      ¨Συντηρήσεις κατασκευές στα 9ο και 32ο νηπιαγωγεία του Δήμου Σερρών¨ 

       (αναμ.24) 

 

 

92-2014: ζ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών για το έργο:  

      ¨Συντηρήσεις μικροκατασκευές σχολικών διδακτηρίων Δήμου 

                            Σερρών¨ (αναμ.25) 

 

93-2014: η) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας διαφόρων υλικών στα πλαίσια  

       λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων  

       βίας (αναμ.26) 

 

94-2014: θ) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων στο  

      πλαίσιο του έργου: ¨Ανάπτυξη δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς  

      όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – δημιουργία  

      κέντρων συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό  

      επίπεδο¨  (αναμ. 27) 

 

95-2014: ι) για την εξόφληση οφειλής διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών στιγμή 

 πλαίσιο   της Διεθνούς Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών  

(αναμ.28) 
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96-2014:  ια) για την εξόφληση οφειλής εξόδων μετακίνησης και διαμονής  

υπαλλήλων του Δήμου στα πλαίσια του προγράμματος EASY TRIP (αναμ.29) 

  

97-2014:      ιβ) για την εξόφληση οφειλής του 1ου λογαριασμού της παροχής υπηρεσιών  

            ¨Συντήρηση δικτύου φωτεινής σηματοδότησης του Δήμου Σερρών¨ (αναμ.30) 

 

98-2014: ιγ) για την εξόφληση οφειλής της ανάπτυξης – προμήθειας διαφημιστικού  

  υλικού στα πλαίσια του προγράμματος ΙΡΑ Ελλάδα-ΠΓΜΔ 2007-2013 για  

  ο έργο PROM-CULT (αναμ. 31)  

 

99-2014: ιδ) για την εξόφληση οφειλής της 6ης δόσης παροχής υπηρεσιών συμβούλου 

  τεχνικής υποστήριξης του Δήμου Σερρών της πράξης: Προώθηση ασφαλούς 

  κυκλοφοριακής συνείδησης σε τοπικό επίπεδο στη διασυνοριακή περιοχή 

                 Ελλάδας-Βουλγαρίας (PROMO SAFE DRIVING) (αναμ.32) 

  

100-2014: ιε) για την εξόφληση οφειλής του 2ου Λογαριασμού του έργου: ¨Συντήρηση  

  επισκευή του 1ου Γυμνασίου Σερρών¨ (αναμ.33)  

 

101-2014:  ιστ) για την ενίσχυση πιστώσεων κωδικών εξόδων του  προϋπολογισμού έτους 

  2014(αναμ.34) 

 

102-2014: ιζ) για την εξόφληση οφειλής προμήθειας εξοπλισμού (equipment) στο 

            πλαίσιο του έργου EASY TRIP (αναμ.35)  

 

103-2014:     ιη) για την πληρωμή οφειλόμενων εισφορών έτους 2013 (αναμ.36) 

 

104-2014: ιθ) για την εξόφληση οφειλής αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας στους  

      κ.κ. Καρακίζη Μαρία, Τσαμπάζη Νικόλαο και Τσαμπάζη Ολύμπιο. (αναμ.37) 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

105-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας και εργασιών για την επέκταση και  

 αναβάθμιση του δικτύου υπολογιστών στο κτήριο της Περιφερειακής 

 Ενότητας  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

106-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας λαμπτήρων και ηλεκτρολογικού υλικού τους  

                        2014.   
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107-2014: Εκμίσθωση δια δημοπρασίας σχολικών αγρών: 

  α) Τοπικής Κοινότητας Άνω Βροντούς και 

 

108-2014: β) Τοπικών Κοινοτήτων: Κουβουκλίου, Βαμβακούσσας, Κωνσταντινάτου 

  και Δημοτικής Κοινότητας Σκουτάρεως. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΠΡΑΚΤ.  Έγκριση αποποίησης εκποιηθέντος οικοπέδου στην Τοπική Κοινότητα  

2-4-2012 Ορεινής. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

109-2014: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Συντήρηση, οργάνωση και  

  διαχείριση χώρων πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως του Δήμου  

  Σερρών¨, έτους 2014. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Δούκας Γ. 

 

 

 

 

 

110-2014: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: 

            ¨Εργασίες οδοστρωσίας έτους 2013¨. 

        Εισηγητής: O αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

111-2014: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: ¨Πεζοδρόμηση τμήματος οδού  

  Μεραρχίας¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

112-2014: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ¨Αποχέτευση λυμάτων  

  οικισμού Χριστός και ολοκλήρωση εξωτερικού αγωγού λυμάτων Δήμου  

  Λευκώνα¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

113-2014: Έγκριση αλλαγής χρεώστη από το όνομα του κ. Παπαδόπουλου Δημητρίου 

στα ονόματα της εταιρείας της οποία κάνει χρήση του αρ. 22  ισόγειο δημοτ. 

του Δημοτικού Μεγάρου Κατάστημα στην ΟΕ Αφοί Καριοφύλλη.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

114-2014: Έγκριση σχεδίου εκκένωσης κατοικημένων ορεινών περιοχών Δήμου Σερρών. 
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  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

115-2014: Έγκριση μνημονίων ενεργειών σχεδιασμού και δράσεις της Πολιτικής  

  Προστασίας του Δήμου Σερρών, για την αντιμετώπιση κινδύνων από την  

  εκδήλωση πυρκαγιών-χιονοπτώσεων-παγετών-πλημμυρών & σεισμικών  

  φαινομένων. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

116-2014: Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

Έγκριση διαγραφής οφειλετών από χρηματιστικούς –βεβαιωτικούς 

καταλόγους της εταιρείας Ιδανική Τεχνολ. Βιομάζας ΑΕ και λοιπών  

 

117-2014: Ομοίως των κ.κ. Αφοι Τεχιώλα και Σια ΟΕ και Καρακώτσιου Ιωάννη.  

 

118-2014: Ομοίως των κ. κ. Βασίλογλου Νικόλαου του Ανέστη και λοιπών.  

 

119-2014: Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Ιανουάριο 2014. 

 

120-2014: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης  εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά τους 

μήνες Σεπτέμβριο, Δεκέμβριου του 2013 καθώς και Ιανουάριο 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

121-2014: Ομοίως του Αντιδημάρχου κ. Γεωργιάδη κατά τον μήνα Απρίλιο του 2013 

 

122-2014: Ομοίως της νομικής συμβούλου του Δήμου κα. Τσινίκα Μαρίας 

 

123-2014: Ομοίως του νομικού συμβούλου του Δήμου Αμαξόπουλου Ηλία 

 

124-2014: Ομοίως των υπαλλήλων του Δήμου κατά τον μήνα Νοέμβριο 2013 

 

125-2014: Ομοίως κατά τον μήνα Δεκέμβριο του 2013.  

 

126-2014: Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην δημοτικούς υπαλλήλους, λόγω  

  συνταξιοδότησης. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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127-2014: Ενημέρωση σχετικά με το έργο: ¨Αναβάθμιση υποδομών Αυτοκινητοδρομίου  

  και πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Σερρών¨.  

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΠΡΑΚ. Ενημέρωση σχετικά με το έργο ¨Αναβάθμιση υποδομών Αυτοκινητόδρομου  

3-4-2014 και πάκου Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Σερρών.  

  

128-2014: Ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 

την υλοποίηση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης Ανάπτυξη Δομών και 

Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 

καταπολέμηση της βίας. Δημιουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης 

Γυναικών Θυμάτων Βίας σε τοπικό επίπεδο στον Άξονα Προτεραιότητας 08 

του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013 του 

Δήμου Σερρών. 

 

129-2014: Έγκριση της υπ΄ αριθμόν 34/2-13 απόφαση του Δ.Σ. της  Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με θέμα 

έγκριση ή μη αιτήματος υπαλλήλων του  Βοήθεια στο Σπίτι της Δ.Ε. 

Μητρουσίου για δαπάνες μετακίνησης  

Εισηγήτρια: Αρναούτογλου Φωτεινή Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.. 

 

 

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      

 

 

ΒΑΣ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ               
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ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆ .Σ.)    ……………..  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα    ……………..  

 

Αγοραστός Αγοραστός      ……………..  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος      ……………..  

 

Αναστασιάδης Ηλίας       ……………..  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος      ……………..  

 

 

Αρναούτογλου Φωτεινή      ……………..  

 

Γαλάνης Στέργιος       ……………..  

 

Γάτσιος Αθανάσιος       ……………..  

 

Γκότσης Ηλίας        ……………..  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης      ……………..  
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∆ηµητρίου Ευστράτιος      ……………..  

 

∆ούκας Γεώργιος       ……………..  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα       ……………..  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή      ……………..  

 

Θεοχάρης Μιχαήλ       ……………..  

 

Ίντος ∆ηµήτριος       ……………..  

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος      ……………..  

 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος      ……………..  

 

 

 

 

Μερετούδης ∆ηµήτριος      ……………..  

 

Μηλίδης Θεόδωρος       ……………..  

 

Μοσχολιός Ζωγράφος      ……………..  

 

Μπόικος Αθανάσιος       ……………..  
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Μυστακίδης Παύλος       ……………..  

 

Νεράντζης Βασίλειος       ……………..  

 

Νιζάµης ∆ηµήτριος       ……………..  

 

Παπαδοπούλου Φωτεινή      ……………..  

 

Σαραντίδου Ερµοφύλη       ……………..  

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος     ……………..  

 

Στεργίου Νικόλαος       ……………..  

 

 

 

 

 

 

Φωτιάδης Στέφανος       ……………..  

 

Χασαπίδης Κων/νος       ……………..  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης     ……………..  

 

Χράπας Παντελής       ……………..  
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Χρυσανθίδης Βασίλειος      ……………..  


