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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 6/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 26 η  του μηνός 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και 

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

την αριθµ. 6/20 -02-2014 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, παρόντες ήταν 37,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

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

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας ∆.Σ.)   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αγοραστός Αγοραστός  
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Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αναστασιάδης  Ηλίας  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Αρναούτογλου Φωτεινή  

Βαλτσάνης ∆ηµήτριος  

Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

∆ηµητρίου Ευστράτιος  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή  

Θεοχάρης Μιχαήλ  

Ίντος ∆ηµήτριος  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  

Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μηλίδης Θεόδωρος  

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  

Μπόικος Αθανάσιος  

Μυστακίδης Παύλος  

Νεράντζης Βασίλειος  

Νιζάµης ∆ηµήτριος  

Σαραντίδου Ερµοφύλη  

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  
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Στεργίου Νικόλαος  

Φωτιάδης  Στέφανος  

Χασαπίδης Κων/νος  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1. ∆ήµου Ιωάννης  

2. Μοσχολιός Ζωγράφος  

3. Παπαδοπούλου Φωτεινή  

4. Σούζας Ζαχαρίας.  

 

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.  Ασσανακίδου -

Πανούδη Σταυρούλα, ∆ερµεντζής ∆ηµήτριος,  ∆εµερτζής Θωµάς και 

Χειµωνίδου Μαρία.    

 

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

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.  

 

 -  Κατά τη διάρκεια του κύκλου ερωτήσεων -ανακοινώσεων και πριν 

από τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης,  ο κ.  Πρόεδρος ανέγνωσε την 
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από 26-2-2014 επιστολή του κ.  Μπόικου Αθανασίου περί παραίτησής 

του από τη θέση του ∆ηµ. Συµβούλου.  

 -  Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. :  

• ∆ούκας Γεώργιος,  προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου 

θέµατος.  

• Στεργίου Νικόλαος,  προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19ου 

θέµατος.  

-  Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. :  

• Κατιρτζόγλου Βασίλειος,  αποχώρησε κατά τον κύκλο ερωτήσεων 

πριν από τα θέµατα της ημερήσιας διάταξης.  

• Αγοραστός Βασίλειος,  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του εκτός 

ημερήσιας διάταξης θέµατος.  

• Μερετούδης ∆ηµήτριος,  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 2ου 

θέµατος.  

• Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης,  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 

6ου θέµατος.  

• Καλαϊτζίδης Βασίλειος,  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 12ου 

θέµατος.  

• Αναστασιάδης Ηλίας,  αποχώρησε διαμαρτυρόμενος κατά τη διάρκεια 

τοποθέτηση του κ.  ∆ηµάρχου επί του 20ου θέµατος.  

• Μηλίδης Θεόδωρος,  αποχώρησε μετά την ολοκλήρωση του 20ου 

θέµατος.  

• Αναστασιάδης Αντώνιος,  αποχώρησε πριν την ολοκλήρωση του 23ου 

θέµατος.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
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ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο:  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων των οποίων η δαπάνη δεν 

υπερβαίνει τα 5.896,40 €, έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 15 του Π. . 171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Π. . 229/1999. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 2ο:  Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων πρ/σμού άνω 

των 5.896,41 €, έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16  του 

Π. . 171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Π. . 229/1999. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 3ο:          Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως μέλους στην επιτροπή παραλαβής των: 

    α) ¨Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου    

    Σερρών¨ και 

      β) παροχής υπηρεσιών 24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης στο   

     πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ¨Κοινωνικό Ολοκληρωμένο 

Πληροφοριακό  

      Σύστημα του Δήμου Σερρών¨. 

                              Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

 

ΘΕΜΑ 4ο:     Αντικατάσταση δύο (2) τακτικών και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους  

 λόγω παραίτησής τους από την συγκροτηθείσα επιτροπή παραλαβής 

 καυσίμων. 

               Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 5ο:         Ορισμός και αντικατάσταση μελών Δ/κών Συμβουλίων των Ενιαίων  

                              Σχολικών Επιτροπών: 

      α) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών και  

      β) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. Εισηγητής:  

      Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης . 
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ΘΕΜΑ 6ο:  Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών για το έτος 

 2014. 

                   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων αφιερωμένων στην Παγκόσμια 

 ημέρα της γυναίκας (8 Μαρτίου) στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης ¨

 Ανάπτυξη  δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος 

  των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας¨. 

                     Εισηγήτρια: Η Δημ. Σύμβουλος κ. Αγιαννίδου Στ. 

 

ΘΕΜΑ 8ο:  Έγκριση πραγματοποίησης Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου εφήβων 

 – νεανίδων στις 28 και 29 Ιουνίου 2014 στην πόλη μας.  

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

 

ΘΕΜΑ 9ο:  Αποδοχή συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 

 Προγραμματική Σύμβαση που συνάπτει το Υπουργείο Πολιτισμού και 

 Αθλητισμού με το Δήμο Σερρών και τη ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ Σερρών. 

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

 

ΘΕΜΑ 10ο:      Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: Υπουργείου  

        Πολιτισμού και Αθλητισμού – Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας   

        Δήμου Σερρών και ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 

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

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Ορισμός μέλους για την επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής 

 σύμβασης μεταξύ των: Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – 

 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Δήμου Σερρών και ΔΗ.Κ.Ε. 

 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 

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

 

ΘΕΜΑ 12ο:       Έγκριση της υπ' αριθμ. 31/2014 απόφασης του .Σ. της .Ε.Υ.Α.Σ. με τίτλο:  

        ¨Έγκριση τεχνοοικονομικής μελέτης για διαγωνισμό του έργου με τίτλο  

        ''Κατασκευή βαρυτικών αγωγών συγκέντρωσης λυμάτων στις .Ε.  

        Μητρουσίου και Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών''¨. 

                    Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ. 

 

ΘΕΜΑ 13ο: Αποδοχή χρηματοδότησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨. 

       Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Αρναούτογλου Φ. 
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ΘΕΜΑ 14ο:        Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2013 κληροδοτήματος Ι. 

       Αποστολίδη. 

       Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

 α) φαρμάκων και ειδών για τις ανάγκες του δημοτικού κυνοκομείου, 

 β) ζωοτροφών για τις ανάγκες του δημοτικού κυνοκομείου έτους 2014. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

 γ) ειδών γραφείου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 δ) λαμπτήρων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Απομαγνητοφώνηση 

 συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2013¨. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:   Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού 

 έτους 2014: 

 α) για την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν τακτικές αποδοχές 

 υπαλλήλων αορίστου χρόνου της τεχνικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας 

 καθαριότητας και ενίσχυση του κωδικού για την παρακράτηση 

 έναντι προκαταβολής ΚΑΠ  και 

 β) για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση δημιουργίας κωδικών εσόδου με την ένδειξη: ¨Έσοδα από τη 

   χρήση του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 του Δήμου  

   Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:   Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σερρών έτους  

  2014. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών  

 και του Εργαστηρίου Οδοποιίας του Ε.Μ.Π. με τίτλο: ¨Πιλοτική 

 εφαρμογή της μεθόδου αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα 

 κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρομίου Σερρών¨. 
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  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 21ο:  Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση μιας αίθουσας του Δημαρχείου  

 Σκουτάρεως στον Πολιτιστικό Σύλλογο ¨ΑΚΟΥΕΟΡΑ¨.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:           Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών κλήρων. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης . 

 

ΘΕΜΑ 23ο       Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των: α) υπ’ αρ. 3, 9, 13, 18, 20 &  

        22 καταστημάτων του Δημοτικού Μεγάρου, β) του «Κοινοτικού  

        Καφενείου (ταβέρνα), ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ», γ) της αίθουσας δεξιώσεων των  

        Α’ Νεκροταφείων και δ) της αίθουσας δεξιώσεων των Β’ Νεκροταφείων. 

        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:         Έγκριση απ' ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην  

      ιδιοκτησία του κ. Τζίμητρα Ανδρέα. 

                               Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

  

ΘΕΜΑ 25ο:     Έγκριση κατασκευής προστατευτικού τοιχίου σε δημοτικό οικόπεδο από   

                               ιδιώτη και αποδοχή της δωρεάς. 

                   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:        Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού στην εκτός σχεδίου περιοχή και εντός 

ορίων         Γ.Π.Σ. .Ε. Σερρών, Δήμου Σερρών, για τον καθορισμό χώρου νέου  

        κοιμητηρίου και καθορισμός όρων δόμησης. 

                  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:        Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ¨Ένταξη κυρωμένης πράξης  

        εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Καμενίκια του Δήμου Σερρών στο  

        λειτουργούν κτηματολόγιο¨. 

                   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 28ο:        Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος εκπόνησης μελέτης με τίτλο:  

        ¨Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στον χείμαρρο Αγίων Αναργύρων¨.  

         Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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ΘΕΜΑ 29ο:        Παράταση της προθεσμίας περαίωσης – υλοποίησης της πράξης:  

        ¨Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των  

         Σερρών και Konce¨. 

                    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 30ο:        Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων: 

α) Διαμόρφωση χώρου κεντρικής πλατείας και πλατείας 

Αναγνωστοπούλου  Τ.Κ. Προβατά, 

                               β) Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας, 

                               γ) Εργασίες οδοστρωσίας έτους 2013  και 

                               δ) Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου Σερρών. 

                               Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 31ο:       Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

       ¨Συντήρηση αγροτικών δρόμων του Δήμου μας έτους 2012¨. 

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 32ο:        Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

        Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 33ο:   Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του  

        Δήμου. 

                 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 34ο:        Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Φεβρουάριο 2014. 

                    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:        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) υπαλλήλων του Δήμου. 

                   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:        Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην δημοτική υπάλληλο, λόγω  

        συνταξιοδότησης. 

        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 37ο:        Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ. 
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        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Πρόταση για προσθήκες ομάδων προσανατολισμού τομέων και ειδικοτήτων 

στα ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014-2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας ο κ. Μερετούδης Δημήτρης  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

 

6Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα σας.   Θα ξεκινήσουμε με 

κάποιες ανακοινώσεις.  Σύμφωνα με το άρθρο 4,  παράγραφος 1 του 

Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου.   Ο λόγος σε σας 

κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια ανακοίνωση –ενημέρωση ήθελα να κάνω. Σχετικά με τις  

καθαρίστριες των σχολείων, ανακοίνωση –ενημέρωση που ήθελα να 

την κάνω πολύ νωρίτερα αλλά περίμενα να προηγηθεί η επίσκεψή μου 

στην Αθήνα στο Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης για να διασταυ ρώσω 
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κάποια πράγματα και μετά ολοκληρωμένα να το θέσω στο Δημοτικό 

Συμβούλιο για ενημέρωση.  

 Πριν από αρκετές μέρες είχαμε αποφασίσει με τον Αντιδήμαρχο 

Παιδείας τον κ.  Μερετούδη από την στιγμή που ήρθαν κάποια χρήματα 

για τακτική επιχορήγηση στις  Σχολικές  Επιτροπές να ξεκινήσουμε την 

διαδικασία,  λόγω του ότι  το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει  πληρώσει τις  

καθαρίστριες των σχολείων, να ξεκινήσουμε κάποια διαδικασία από 

την στιγμή που ήρθε η τακτική επιχορήγηση στις  Σχολικές Επιτροπές 

και να χορηγήσουμε ένα ποσό  για να δώσουμε τα μηνιάτικα μέχρι και 

το τέλος του ΄13.   

 Όμως πριν αυτό το ανακοινώσουμε επίσημα ήθελα να επισκεφτώ 

το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης για να δω που ακριβώς κολλάει το 

θέμα και τι  γίνεται.  

 Λοιπόν,  επισκέφτηκα χθες το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθη σης,  

συναντήθηκα με τον Πρόεδρο τον κ.  Λέντζο Φίλιππα, ο οποίος μου 

είπε ότι  παρόλο που υπάρχουν τα χρήματα, 35 εκατ.  ευρώ για τις  

καθαρίστριες,  υπάρχει  όμως ένα έγγραφο που λέει  ότι  για να 

πληρώσει,  για να κάνει  την εκταμίευση και να πληρώσει τις  

καθαρίστριες πρέπει προηγουμένως να υπάρξει πράξη Υπουργικού 

Συμβουλίου.  Δηλαδή να έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ και κολλάει το 

θέμα εκεί .   

 Για να ξεκολλήσει το θέμα πρέπει να γίνει  τροπολογία,  να 

περάσει από την Βουλή τροπολογία,  ούτως ώστε,  να δίνεται η 

δυνατότητα  να πληρωθούν οι  καθαρίστριες και αυτές που δεν έχουν 

προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ.  

 Η τροπολογία θα κατατεθεί  την Παρασκευή στην Βουλή. Έχουν 

συνεννοηθεί η υπουργός Παιδείας με τον Σταϊκούρα, θα κατατεθεί  
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στην Βουλή και από εβδομάδα θα ψηφιστεί  η τροπολογία για να 

μπορέσει να γίνει  η εκταμίευση αυτών των χρημάτων και να 

πληρωθούν οι  καθαρίστριες.   

 Όμως μέχρι να γίνουν αυτά και επειδή ξέρετε οι  διαδικασίες 

αυτές είναι χρονοβόρες και δεν ξέρω πόσο μπορούν να 

καθυστερήσουν, εμείς  παράλληλα επειδή ήρθαν τα χρήματα γ ια τα 

λειτουργικά έξοδα των σχολείων, ένα μέρος από αυτά τα χρήματα, τα 

οποία και αυτά η διαδικασία είναι σε εξέλιξη,  τώρα 

ενταλματοποιούνται,  πάνε στον Επίτροπο να εγκριθούν και μετά να 

μπορέσουμε να τα πάρουμε.   

 Θα εισηγηθούμε στις  δυο Σχολικές Επιτροπέ ς,  την Α/θμια και 

Β/θμια ένα ποσό των 125.000 ευρώ που χρειάζεται για να πληρωθούν 

οι  καθαρίστριες μέχρι τέλος του έτους.  Αυτό το ποσό θα μοιραστεί  από 

την Α/θμια και από την Β/θμια προκειμένου να πληρωθούν. Αν τυχόν 

έρθουν πιο μπροστά τα χρήματα από το Υπ ουργείο,  από το Ινστιτούτο 

Δια Βίου Μάθησης,  θα δώσουμε εκείνα τα χρήματα. Εάν όμως 

καθυστερούν και εμείς  προλάβουμε πιο μπροστά θα δώσουμε τα 

χρήματα από τα λειτουργικά έξοδα και μετά τα χρήματα όταν θα 

έρθουν από το Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης θα τα βάλο υμε στην θέση 

των χρημάτων που θα έχουμε πάρει από τα λειτουργικά έξοδα των 

Σχολικών Επιτροπών.  

 Αυτή την ενημέρωση είχα να κάνω σχετικά με το θέμα των 

καθαριστριών των σχολείων. Δεν ξέρω εάν έχει  να προσθέσει κάτι  ο 

Αντιδήμαρχος Παιδείας.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ :  

Όχι,  κύριε Δήμαρχε,  δεν έχω κάτι  άλλο να προσθέσω, είναι αυτά που 

είπατε.  Θα κάνουμε την εισήγησή μας προς τις  Σχολικές Επιτροπές,  
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ώστε ένα μέρος των χρημάτων από την τακτική επιχορήγηση για τα 

λειτουργικά των σχολείων να διατεθεί  προς τις  καθαρίστριες,  125.000 

από τα 220 και τα οποία θα αντικατασταθούν μόλις θα έρθουν τα 

χρήματα για τις  καθαρίστριες.    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ξέχασα, θα ήθελα να προσθέσω ότι  το θέμα αυτό είναι πανελλαδικό.  

Ενδιαφέρει όλους τους Δήμους και ασφαλώς επειδή ήρθα σε επαφή και 

με τον Πρόεδρο της Κ.Ε.Δ.Ε. τον κ.  Ασκούνη και η Κ.Ε.Δ.Ε. εδώ και 

καιρό πιέζει  για να δοθεί  λύση και το θέμα βρίσκεται σε αυτό το 

σημείο που σας προανέφερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι κ.  Αναστασιάδη περιμένετε.  Ακολουθεί μια άλλη 

ανακοίνωση.  

 Από τον δημοτικό σύμβουλο Σερρών τον κ.  Αθανάσιο Μπόικο με 

ημερομηνία 26 -2-2014.  

 Προς κ.  Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.  

 Θέμα: Παραίτηση από την θέση του δημοτικού συμβούλου.   

 

 Κύριε Πρόεδρε,   

 Παρακαλώ να δεχθείτε  την παραίτησή μου από την θέση του 

δημοτικού συμβούλου στην οποία βρίσκομαι εκπροσωπώντας την 

δημοτική κίνηση Διάβαση Πεζών.  

 Η ενέργειά μου αυτή έχει  καθαρώς πολιτικά κίνητρα. Το 

πλειοψηφικό αυτή την στιγμή ρεύμα στην Διάβαση Πεζών κινείται 

ανεξέλεγκτα εκτός πολιτικής απόφασης της κίνησης,  η οποία λήφθηκε 

ομόφωνα στην Γενική μας Συνέλευση στις 6 -11-2013.  
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 Σύμφωνα με την πολιτική αυτή απόφαση της Διάβασης Πεζών στην 

πορεία μας προς τ ις  αυτοδιοικητικές εκλογές υποχρεούμαστε να 

αναδείξουμε τ ις  επιπτώσεις του μνημονίου και στο θεσμό της τοπικής 

αυτοδιοίκησης.  Βασική προγραμματική δέσμευση ενός αυθεντικά 

αυτόνομου αυτοδιοικητικού σχήματος δεν μπορεί παρά να είναι η 

κατάργηση του Καλλικράτη.  Αυτό όμως δεν αφορά μονάχα στις 

αναγκαίες διοικητικού χαρακτήρα αλλαγές.  Αφορά συνολικά στην 

αλλαγή του πολιτικού συστήματος στ ην χώρα.  

 Η αρχή αυτή έχει  πάψει να λειτουργεί  στην Διάβαση Πεζών με 

κύρια ευθύνη του επικεφαλής της κάτι  που έχει  ως αποτέλεσμα ο 

κίνδυνος ενσωμάτωσης της κίνησης στο υπάρχον σαθρό πολιτικό 

σύστημα να είναι πλέον ορατός.   

 Ωστόσο και παρά την πολιτική αυ τή εκτίμησή μου,  ε ίμαι 

υποχρεωμένος να αποδεχθώ την κυρίαρχη άποψη της πλειοψηφίας.   

 Επειδή λοιπόν είναι αντίθετο προς τ ις  αρχές μου να εκπροσωπώ 

κάτι  που καταστρατηγεί  αρχές και αποφάσεις της ίδιας της Διάβασης 

Πεζών, παραιτούμαι από την θέση του δημοτικ ού συμβούλου.   

 Εξακολουθώ να παραμένω μέλος της Διάβασης Πεζών 

διατηρώντας στο ακέραιο το δικαίωμα κριτικής συμμετοχής μου στην 

πολιτική ζωή της κίνησης προκειμένου αυτή να επανακτήσει  τα 

ριζοσπαστικά και συλλογικά χαρακτηριστικά της.   

 Με εκτίμηση  

 Αθανάσιος Μπόικος.   

 

 Εάν υπάρχει κάποιος από τους λοιπούς επικεφαλής των 

παρατάξεων να κάνει  κάποια ανακοίνωση, ερώτηση. Βεβαίως.  Άλλος 

κανείς;  Από τους δημοτικούς συμβούλους έχουν ήδη δηλώσει ο 
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αντιπρόεδρος,  ο κ.  Δινάκης,  ο κ.  Χασαπίδης,  ο κ.  Νιζάμης και ο κ .  

Αναστασιάδης Αντώνης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με την σειρά σας όμως κ.  Αναστασιάδη. Προηγείται ο επικεφαλής της 

παράταξης ο κ.  Φωτιάδης.  Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε προς τον Δήμαρχο η ερώτηση. Κύριε  Δήμαρχε 

προτίθεστε και πότε να φέρετε προς ενημέρωση το σχέδιο σύμβασης 

μιας και είμαστε από την πρώτη για την δεύτερη και τελική κύρωση 

της διαδικασίας για την επεξεργασία και διαχείριση των 

απορριμμάτων;  

 Και εάν έχετε ήδη εκπονήσει,  η δεύτερη ερώτηση κύριε Πρόεδρε,  

μελέτη για να μας πείτε ακριβώς πόσο θα στοιχίσει  σε κάθε Σερραϊκή 

οικογένεια,  μετά την κατασκευή αυτού του εργοστασίου,  η διαχείριση 

ανά μήνα. Σε ποσό παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όπως γνωρίζετε η διαχείριση των απορριμμάτων έχει  πάει  στον 

ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας.  Ε.Σ.Α.Ν.Σ. δεν υφίσταται πλέον.  

Ευχαρίστως όμως εάν θέλετε το σχέδιο σύμβασης που πρόκειται να 

υπογράψουν, όταν πρόκειται να το υπογράψουν, εφόσον το έχουν 

έτοιμο ευχαρίστως να το φέρω. Κανένα πρόβλημα, με μεγάλη χαρά.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ :  

Την δεύτερη ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην δεύτερη ερώτηση;  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ποια είναι η δεύτερη ερώτηση;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ανά οικογένεια …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε αυτά δόθηκαν απαντήσεις.  Δόθηκαν. Μα δόθηκαν απαντήσεις από 

τον τεχνικό σύμβουλο . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τα θυμάστε δηλαδή;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ορίστε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δεν θυμάστε πόσο είναι το κόστος ανά οικογένεια ανά μήνα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα τώρα θέλετε να απαντήσω; Θα συζητήσουμε το θέμα της 

διαχείρισης των απορριμμάτων; Ήρθε πέντε φορές στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Θέλετε να το ξανά φέρουμ ε;  Με μεγάλη χαρά να το 

ξαναφέρουμε.  Με πολύ μεγάλη χαρά εάν θέλετε.  Θέλετε στο επόμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο να ξανά συζητήσουμε το θέμα της διαχείρισης; 

Άμα θέλετε,  ορίστε καταθέστε την πρόταση σας να το φέρουμε.  Να το 

φέρουμε και να τα πούμε όλα. Είναι ευ καιρία τώρα προεκλογικά. Ποιοι  

έλεγαν όχι ,  ποιοι  έλεγαν ναι,  ποιοι  έλεγαν ξανά όχι  και ξανά ναι.   

 Καταθέστε την πρότασή σας εάν θέλετε να τα ξανά συζητήσουμε.  

Συζητήθηκαν αυτά, ειπώθηκαν, απαντήθηκαν.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Και το JUMBO θα έρθει  και η διαχείριση των απορριμμάτων θα ξανά 

έρθει .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

3.000 ευρώ να πληρώνουν οι  Σερραίοι  για τα σκουπίδια και για τα 

βαρυντικά,  για τους βαρυντικούς αγωγούς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας συνεχίσουμε σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σε ξεχωριστή συνεδρίαση θα έρθει  και το JUMBO ,  διότι  ήρθε η 

απάντηση από το ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.,  ήρθε η απάντηση από το ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ..  Και 

το JUMBO θα έρθει  και η διαχείριση των απορριμμάτων ξανά και 

ξανά. Δεν ξέρω πόση ενημέρωση θέλετε για την διαχείριση των 

απορριμμάτων; Πέντε φορές φέραμε την διαχείριση των 

απορριμμάτων. Θέλετε ξανά; Ξανά θα την φέρουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο λόγος στον αντιΠρόεδρο.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα ερώτημα στον Δήμαρχο θέλω να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλοι αυτοί που θέλουν να μιλήσουν ερώτημα θα υποβάλουν.  Θέλετ ε 

και εσείς  να υποβάλλετε;  Και ο κ.  Αναστασιάδης λοιπόν Ηλίας 

πέμπτος στην σειρά.  Ξεκινάμε από εσάς κ.  αντιπρόεδρε,  έχετε τον 

λόγο.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  αγαπητοί συνάδελφοι σύμβουλοι,  προ 

ημερών αλλά και σήμερα όλως τυχαία έγινε μάρτ υς ενός περιστατικού 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

20 

βλέποντας μια εικόνα η οποία δεν μου άρεσε στην πόλη μας καίτοι  είχε 

ξανά συμβεί στο παρελθόν.   

 Προ ημερών λοιπόν ένας συρφετός ανθρώπων με καρότσια και 

βαλίτσες ανέβαινε από τον σταθμό την Μεραρχίας προς την πόλη μας 

μέσα. Ο δρόμος δύσκολος,  δίχως πεζοδρόμιο,  δίχως τι  και πώς να . .Θα 

παρακαλούσα λοιπόν την δημοτική αρχή, τον Δήμαρχο, το Δημοτικό 

Συμβούλιο όλο, τέλος πάντων, να βρεθεί  ένας τρόπος εκεί  να πηγαίνει  

αστικό όταν έρχεται τραίνο.  Συμφωνώ ότι  μπορεί να μην έχει  το τραίνο 

συνεπείς ώρες,  αλλά, τέλος πάντων, πρέπει να βρούμε μια λύση. Αυτό 

που είδαν τα μάτια μου προ ημερών και το είδα και σήμερα πάλι όλως 

τυχαία,  με στεναχωρεί ιδιαίτερα το να λέγομαι ότι  είμαι δημοτικός 

σύμβουλος και εδώ στις  Σέρρες.   

 Θα παρακαλούσα, κύριε Δήμαρ χε και όλους τους υπεύθυνους να 

το δούμε το θέμα.  

 Ένα δεύτερο ερώτημα είναι το εξής:  Οι δρόμοι στον κάμπο των 

Σερρών, κύριε Δήμαρχε,  είναι απροσπέλαστοι κατ΄ εμέ.  Ελκυστήρας 

δεν μπορεί να κυκλοφορήσει πόσω μάλλον κάτι  άλλο. Και 

συγκεκριμένα ένας δρόμος που θα τον χαρακτηρίσω Μεραρχίας της 

πόλεως των Σερρών, που είναι μεταξύ του φυσικού αερίου και του 

βιολογικού καθαρισμού, μήκος γύρω στο 600, 700 μέτρων, ακόμη δεν 

έχει  χαλικοστρωθεί.   

 Προσωπικά εγώ τρία χρόνια προσπαθώ. Εάν πρέπει να 

προσπαθήσω στον τέταρτο χρόνο σας παρακαλώ θέλω να μου το πείτε,  

να περιμένουμε την άλλη δημοτική αρχή, εάν είστε εσείς ,  εάν είμαστε 

εμείς ,  δεν ξέρω ποιοι  θα είναι για να το κάνουμε τότε.   

 Θα σας παρακαλέσω, τώρα έγινε μια προσπάθεια,  πήγαινε και 

μαζέψανε κάποια χώματα, κάνα νε κάποια εργασία,  έπιασε η βροχή και 
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τώρα δεν μπορεί να περάσει ούτε τρακτέρ.  Μπουλντόζα μονάχα 

περνάει.    

 Σας ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Δινάκη, τώρα θα μιλήσω ως αντιπρόεδρος του ΚΤΕΑΛ, η 

ευαισθησία που δείχνει  το ΚΤΕΑΛ τα τελευταία χρόνια στην πόλη των 

Σερρών νομίζω ότι  είναι εμφανής και αξίζει  συγχαρητηρίων. Το θέμα 

που σας απασχόλησε μας απασχόλησε και εμάς.  Προβλημάτισε εδώ και 

περίπου επτά μήνες.  Και με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση σας ανακοινώνω 

ότι  από τις  11 Μαρτίου έχει  ήδη προγραμματιστεί  η εκτέλ εση 

τεσσάρων δρομολογίων στις  μέρες στις  οποίες οι  φοιτητές έρχονται 

και φεύγουν προς τις  ιδιαίτερες πατρίδες τους.   

 Νομίζω σας καλύπτω με αυτή την απάντηση.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Όχι,  δεν με καλύπτει .  Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλησπέρα σας.  Κύριε Δινάκη όπως γνωρί ζετε έκανα μια προσπάθεια 

να διορθώσω τα μηχανήματα. Αυτή την στιγμή είναι ετοιμοπόλεμα και 

ήδη ξεκινήσαμε αγροτικές οδοποιίες και ήταν και προγραμματισμένο 

αύριο στο σημείο που κάναμε την παρέμβαση και εσείς  αναφερθήκατε,  

στο οποίο χρόνια ολόκληρα ξηλωνόταν ο δρόμος και εκατέρωθεν το 

άξονα στα φρύδια μαζευόταν υλικό,  θέλετε τώρα να πάμε εμείς  μετά 

από χρόνια να σηκώσουμε εκείνο το υλικό.  Τέλος πάντων, κάναμε μια 

προσπάθεια τις  προ άλλες.   

Αύριο ήδη είναι προγραμματισμένο και όχι  επειδή το θέσατε το 

θέμα, είναι προγραμματισμένο, έχουμε κάποια παρακαταθήκη από 

χάλυβα και θα τα ρίχναμε εκεί .  Αύριο το πρωί θα πάνε εκεί  τα 
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μηχανήματα για να χαλικοστρώσουν και ότι  μπορούμε από τα φρύδια 

θα το σηκώσουμε για να υπάρχει αποχέτευση στο κανάλι.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Ευχαριστώ  κ. Αντιδήμαρχε για την υπόσχεσή σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μπορείτε να παίρνετε τον λόγο για το κάθε θέμα που μιλάει ο κάθε 

συνάδελφος.  Απαγορεύεται από τον Κανονισμό. τον λόγο ο κ.  

Χασαπίδης.  Παρακαλώ κ.  Χασαπιδη.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  σήμερα επισκέφτηκα τον οικισμό της 

Ορεινής για το πρόγραμμα αυτό που κάνουν στους παιδικούς σταθμούς 

για την προαγωγή της στοματικής υγείας και εκεί  με ενημέρωσαν οι  

γονείς  των νηπίων ότι  το νηπιαγωγείο του χωρ ιού εδώ και αρκετές 

ημέρες δεν λειτουργεί .  Δεν λειτουργεί  λόγω εγκυμοσύνης της 

νηπιαγωγού.  

 Επειδή το συζήτησα και με τον Πρόεδρο του Τοπικού 

Συμβουλίου,  φοβούνται οι  κάτοικοι ότι  εάν χαρακτηριστεί  η 

εγκυμοσύνη αυτή . .όλο το διάστημα θα είναι κλειστό το νη πιαγωγείο.  

Τι προτίθεται να κάνει  η δημοτική αρχή και αντιδημαρχία; 

Ενδεχομένως η αρμοδιότητα να ανήκει στην εκπαίδευση αλλά πρέπει 

και εμείς  να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση να μην κλείσει  τόσο 

πρόωρα το νηπιαγωγείο της Ορεινής.  Το ένα το θέμα ήταν αυτό.   

 Το δεύτερο θέμα απευθύνεται προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ..  

Μετά την μεταφορά των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στο νέο κτήριο που 

όλοι εισπράξαμε την ικανοποίησή μας από αυτό,  εάν είναι στις  
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προθέσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να δημιουργήσει μια θέση μόνο για 

είσπραξη στο κέντρο της πόλης,  ουσιαστικά στο Δημοτικό Μέγαρο και 

εάν αυτό είναι αδύνατο,  εάν είναι στις  προθέσεις της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. αυτό 

το κόστος που επωμίζονται οι  καταναλωτές το μισό ευρώ που δίνουν 

στα πρακτορεία ΠΡΟ –ΠΟ ή οπουδήποτε αλλού, δεν ξέρω ποιο θα εί ναι 

το οικονομικό κόστος για την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  εάν είναι στις  προσθέσεις 

της να το αναλάβει η ίδια,  όπως κάνουμε μέσω των τραπεζών 10% 

έκπτωση, να αναλάβει η ίδια το κόστος αυτό του μισό ευρώ που 

δίνουμε ανά τιμολόγιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μερετούδη απαντήστε στην πρώτη ερώτηση.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Είναι αλήθεια,  κύριε Πρόεδρε,  ότι  είναι ένα θέμα το οποίο δεν το 

γνωρίζω. Τώρα το άκουσα για πρώτα φορά. Ίσως και δυο μέρες τώρα 

επειδή λείπω από γραφείο να ήρθε κάποια ενημέρωση. Δεν το γνωρίζω. 

Είναι θέμα που άπτεται της Α/θμιας Εκπαίδευσης σίγουρα, δεν είναι  

δικό μας θέμα.  

 Εμείς θα κάνουμε μια προσπάθεια,  θα έρθουμε σε επαφή και με 

τον διευθυντή της Α/θμιας και με την σύμβουλο την ειδική που είναι 

για τα νηπιαγωγεία αλλά είναι τι  προτίθεται η Α/θμια εκπαίδευση να 

κάνει  για το θέμα αυτό.  Θα πιέσουμε όσο μπορούμε από την πλευρά 

μας για να μήπως μπορέσουν να στείλουν κάποια άλλη κυρία αλλά από 

αυτά που γνωρίζω υπήρχαν ελλείψεις στις  υποδομές,  γιατί  και κάποια 

άλλα νηπιαγωγεία μείνανε κλειστά.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε αντιδήμαρχε πίεση και ότι  είναι απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου γιατί  αλλιώς χωρίς πίεση δεν γίνεται τίποτα.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

24 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  μην πετάγεστε σας παρακαλώ όλοι.  Έδωσε απάντηση ο 

Αντιδήμαρχος.  Πάμε στην δεύτερη ερώτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε συγνώμη, πάνω σε αυτό έχω δεχθεί  και εγώ παράπονα 

για το μισό ευρώ. δηλαδή λέμε ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα δώσει απάντηση ο κ.  Αραμπατζής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέμε ότι  ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα δώσει απάντηση ο κ.  Αραμπατζής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θεωρούνε ότι  και το μισό ευρώ είναι κάτι  γι΄ αυτούς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Κύριε Αραμπατζή ως Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  συνάδελφοι,  κύριε Δήμαρχε,  είναι γνωστό το 

πρόβλημα που δημιουργήθηκε με την μεταφορά των υπηρεσιών στο 

παλαιό ορφανοτροφείο επί  της Βενιζέλου. Δεν είναι τόσο απλό αυτό 

την στιγμή να δημιουργήσουμε μια θυρίδα εισπρακτική, όπως 

αναφέρθηκε στον Δήμο σε κάποιο σημείο.  Υπάρχουν λόγοι ασφάλειας,  

λόγοι μεταφοράς χρημάτων και τα λοιπά και παράλληλα θα χρειαστεί  

και σύνδεση με το κεντρικό σύστημα της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. πράγμα που αυτά 

είναι δύσκολα.  
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 Κοιτάζουμε την περίπτωση αυτή. Βέβαια θέλω να τονίσω το 

εξής:  ότι  υπάρχουν εισπρακτικά σημεία σε δεκατέσσερα σημεία 

διαφορετικά μέσα στην πόλη. Εάν χρειαστεί  εμείς  δεν έχουμε κανένα 

πρόβλημα να δημιουργήσουμε και άλλο ένα,  αρκεί να υπάρχει 

ενδιαφέρον από καταστήματα ή ΠΡΟ -ΠΟ ή οτιδήποτε άλλο.  

 Όσον αφορά τα 50 λεπτά που εισπράττει  ο κάθε εισπράκτορας,  

θα μπορούσε κάλλιστα ο δημότης να πάει να δώσει πάγια εντολή και 

να έχει  και έκπτωση 10%. Δυστυχώς δεν  ανταποκρίνονται σε πολύ 

μεγάλο βαθμό οι  δημότες προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν θέλετε είναι 

επιφυλακτικοί,  δεν γνωρίζουν ακόμα το σύστημα αυτό το 

διατραπεζικό.   

 Εγώ θα κάνω μια έκκληση για μια φορά ακόμη ότι  καλό είναι να 

δώσουμε πάγιες εντολές.  Συμφέρει και για την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  συμφέρει 

και για τους δημότες.  Χωρίς να αποκλείουμε το γεγονός ότι  

μελλοντικά,  εάν μπορούμε να ξεπεράσουμε κάποια εμπόδια που 

υπάρχουν.  Το κοιτάζουμε το θέμα. Έχει συζητηθεί και με τον Δήμαρχο 

το πρόβλημα αυτό που δημιουργήθηκε με τ ην μεταφορά, το βλέπουμε 

αλλά δεν είναι άμεσα να προχωρήσουμε να κάνουμε τέτοιες ενέργειες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Νιζάμης.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  έχουμε δυο ερωτήσεις με δυο με τρία υπο -ερωτήματα.  

 Η ερώτηση απευθύνεται τόσο στον αρμόδιο κ.  Αντιδήμαρχο όσ ο 

και στον κ.  Δήμαρχο. Συγκεκριμένα. Με την αριθμό 4 απόφαση του 

Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που εδρεύει στην 

Θεσσαλονίκη, της Κεντρικής Μακεδονίας,  στις  24 Ιανουαρίου του ΄14 

ψηφίστηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός του φορέα ύψους 
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64.867.004,73 ευρώ. Από τον Δήμο συμμετείχε ο κ.  Δήμαρχος ενώ 

απουσίαζε ο αρμόδιος κ.  Αντιδήμαρχος Χράπας.   

 Ερωτώ λοιπόν,  επί  του προϋπολογισμού από το σκέλος των 

εσόδων δεν προκύπτει  ότι  η πρώην ΕΣΑΝΣ απέδωσε χρήματα, 

χρηματικό υπόλοιπο στον φορέα. Ως πρώην Πρόεδρος  της ΕΣΑΝΣ, 

κύριε Δήμαρχε,  η εταιρεία είχε χρηματικό υπόλοιπο και πόσο; Εάν 

είχε,  πότε θα αποδοθεί.  Μήπως απέδωσε μόνο υποχρεώσεις και πόσες;   

 Β. Από το σκέλος των εξόδων του προϋπολογισμού του φορέα 

και για το ποσό των 15.985.063,61 ευρώ που αφορά την λε ιτουργία του 

φορέα σε επίπεδο γενικών οικονομικών, διοικητικών και λοιπών 

υπηρεσιών, καθώς επίσης σε προβλέψεις και σύστασης αποθεματικού, 

τι  ποσό θα καταβάλει ο Δήμος μας; Πότε θα το καταβάλει και πόσο θα 

αυξηθούν τα δημοτικά τέλη συγκριτικά με το αναφερό μενο 

καταβαλλόμενο ποσό;  

 Γ. Με δεδομένο ότι  οι  προϋπολογισμοί και οι  απολογισμοί του 

φορέα κατά τα επόμενα έτη θα βαίνουν αυξανόμενα, μπορείτε να 

εκτιμήσετε κατά πόσο θα επιβαρυνθούν οι  δημότες τόσο από την 

λειτουργία του φορέα, όσο και από την λειτουργί α της μονάδας 

διαχείρισης των σκουπιδιών;  

 Να σας πω την προσωπική μου εκτίμηση, η αύξηση θα είναι από 

τα 12 ευρώ. σήμερα που είναι ανά 100 τετραγωνικά μέτρα διαμέρισμα, 

θα πάει στα 32.  

 Στις 23-1-14 ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής 

κατέθεσε ερώτηση στην Επιτροπή της Κομισιόν για την σύμβαση 

διαχείρισης απορριμμάτων της Πελοποννήσου αναφορικά με την 

χρηματοδότηση αυτής καθόσον αυτή καταστρατηγεί  την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία για την μείωση των αποβλήτων. Είναι η Οδηγία 2008/98 της 
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Ευρωπαϊκής Κοινότητας,  η οποία εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο 

έχει  αναφερθεί επανειλημμένα, τόσο από τον ερωτούντα όσο και από 

άλλους συμβούλους.   

 Αφού οι συμβάσεις αυτές έχουν υπογραφεί με τον όρο 

υποχρεωτικής παράδοσης απορριμμάτων 45.000 τόνους στην 

περίπτωσή μας,  δηλαδή εγγυημένη ποσότητα, εάν με αφορμή αυτό δεν 

χρηματοδοτηθεί η εν λόγω επένδυση που υπέγραψε, που προ -υπέγραψε 

η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. και θα υπογράψει ο φορέας στην τελική του,  έχουν 

εξεταστεί  ή εξετάζονται ανάλογες περιπτώσεις ή ανάλογα σενάρια από 

τον φορέα διαχείρισης ;   

 Προτιθέμεθα εμείς  ως Δήμος Σερρών την στιγμή που 

συμμετέχουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο του ΦΟ.Δ.Σ.Α. να θέσουμε το 

θέμα σε περίπτωση ευόδωσης,  που μακάρι,  κατά την άποψή μου της 

ερώτησης στην Κομισιόν του Νίκου Χουντή;  

 Ευχαριστώ.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Νιζάμη καταθέστε το ερώτημα αυτό για να απαντηθεί την άλλη 

φορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό δεν είναι μια ερώτηση η οποία μπορεί να απαντηθεί.  Εγγράφως 

στο επόμενο συμβούλιο.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Δεκτό. Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης έχει  τον λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου κάνουμε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ ήθελα να απαντήσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις κάνουμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  ερωτήσεις κάνουμε.  Δεν επιτρέπεται εδώ μέσα στο συμβούλιο να 

λέμε ανεύθυνες κουβέντες.  Δεν μπορεί να μπορεί να πει  όταν εγώ 

χιλιάδες κυβικά αμμοχάλικα έχω ρίξει  στον κάμπο της Καμινίκιας,  να 

λέτε ότι  δεν υπεύθυνοι.  Και ξέρεις ,  κύριε Δινάκη, εσύ πάρα πολύ καλά 

ότι  κάθε μέρα είμαι εκεί  μέσα. Δεν ρίξατε ούτε ένα κυβικό αμμοχάλικα 

και κάνετε και παράπονα;  Με τον αμμοχάλικα που είχα ρίξει  εγώ, 

αυτά ξύνουν το γκρέιντερ και μετά υπάρχει,  . .τρακτέρ στα χωράφια 

σας.  

 Αυτό ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε και είναι κρίμα να τα λένε 

αυτά τα πράγματα. Είστε μάρτυρας κ.  Δινάκη. Βεβαίως.   

 Και εγώ ενδιαφέρθηκα για τις  καθαρίστριες και πράγματι,  από 

τις  πληροφορίες που είχα από ανθρώπους από την Αθήνα μου είπαν ότι  

πολύ σύντομα θα τακτοποιηθεί  αυτό το θέμα.  

 Αυτό ήθελα να πω, τίποτα άλλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δυο ερωτήματα όμως βλέπω ότι  ο Πρόεδρος τους Ο.Π.Α.Κ.Π.Α; 

απουσιάζει ,  όπως και ο αντιπρόεδρος δεν υπάρχει.  Το ερώτημα το 

οποίο θέτω είναι στον κ.  Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε,  να σας ρωτήσω, 
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αυτό το οποίο προηγουμένως είπατε για τις  καθαρίστριες  το 

αποδέχομαι,  είναι μια κίνηση καλή. Όμως με ποια λογική θα το 

επιχειρήσετε;  Με έναν εξολογιστικό λογαριασμό ή με μια άλλη 

διαδικασία;  

 Το λέω αυτό και εφιστώ την προσοχή γιατί  υπάρχει  κίνδυνος 

μπλοκαρίσματος.  Το τι  σημαίνει  εξωλογιστικός λογαριασμός νομίζω 

ότι  το γνωρίζετε και θα ήθελα να το προσέξετε ιδιαίτερα σαν 

διαδικασία επίλυσης του προβλήματος.  Ουσιαστικά είναι και πρόταση 

και ερώτημα συγχρόνως.  

 Προς τον κ.  Χατζημαργαρίτη.  Κύριε Χατζημαργαρίτη έχω στα 

χέρια μου καταγγελίες οι  οποίες έχουν άμεση σχέση με την λειτουργία 

των Κ.Α.Π.Η. και ιδιαίτερα το Α΄ Κ.Α.Π.Η. χωρίς αυτό να σημαίνει  

ότι  δεν υπάρχουν,  δεν λαμβάνουν χώρα τα γεγονότα και στα άλλα 

Κ.Α.Π.Η..  

 Δεν θα μείνω ακριβώς στα γεγονότα γιατί  τα γνωρίζετε,  έχουν 

έρθει  καταγγελίες και σε σας,  τις  ξέρετε.  Εγώ θέτω ορισμένα  

ερωτήματα.  

 Πρώτον, εσείς  ως Πρόεδρος πως αφήνετε κάποιον πολίτη να 

κάνει  αντιποίηση αρχής κάνοντας χρήση του ονόματος Προέδρου 

Κ.Α.Π.Η.;   

 Δεύτερον.  Πώς επιτρέπετε στον εν λόγω κύριο να χρησιμοποιεί  

το Κ.Α.Π.Η. προς ίδιον όφελος με βάση τις  καταγγελίες;   

 Τρίτον.  Τι προτίθεστε σε τελική ανάλυση να κάνετε;  Να 

αναλάβετε τα ινία λειτουργίας του Κ.Α.Π.Η. ή να εκχωρήσετε το 

δικαίωμα διοίκησης των Κ.Α.Π.Η. σε οποιονδήποτε και για 

οποιονδήποτε λόγο;  
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 Θα σας καταθέσω ότι  έγγραφο έχω προς στήριξη όλων αυτών που 

είπα προηγούμενα. Να μην αναφερθώ συγκεκριμένα, δεν νομίζω ότι  

ενδιαφέρει άμεσα το σώμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη  μας ενδιαφέρει το όνομα. Μας ενδιαφέρει.  

Προσωπικά ενδιαφέρομαι πάρα πολύ να μάθω ποιος είναι αυτός ο 

κύριος που κάνει  αντιποίηση αρχής.  Ε υχαριστώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ας απαντήσετε κ.  Χατζημαργαρίτη και στην συνέχεια θα επανέλθω.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη να απαντήσω εγώ εκ μέρους κάποιου πολίτη που 

καταγγέλλετε ότι  παριστάνει  τον Πρόεδρο του Κ.Α.Π.Η.;  Νομίζω είναι 

αστείο να  το απαντήσω.  Εγώ είμαι στο Κ.Α.Π.Η.,  είμαι ο Πρόεδρος 

του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..  Από εκεί  και πέρα, τι  να απαντήσω;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έχω εδώ, Πρόεδρος Κ.Α.Π.Η..  Όνομα; Γκούρμης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γκούρμης είπατε;  Έτσι φωνάξτε το,  δεν ακούμε.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και σε κάποια ανακοίνωση αναφέρεται ως Πρόεδρος Κ.Α.Π.Η..    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε τι  ανακοίνωση;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ορίστε εδώ, Πρόεδρος Α΄ Κ.Α.Π.Η..  Ήταν αναρτημένο στον πίνακα 

ανακοινώσεων. Λίγο παρακάτω, εάν θα πάω, θα σας πω το εξής:  ότι  

εδώ υπάρχουν καταγγελ ίες και θα παρακαλούσα να το ψάξετε,  κύριε 

Χατζημαργαρίτη,  για εκδρομές οι  οποίες έκανε και το κόστος ήταν 5 
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ευρώ ύστερα από μειοδοτικό διαγωνισμό και η συμμετοχή των μελών 

του Κ.Α.Π.Η. ήταν 9 ευρώ. Υπάρχει άλλη εκδρομή η οποία έγινε,  που 

το κόστος ήταν 4 ευρώ και η συμμετοχή των εργαζομένων πήγε 2 ευρώ 

παραπάνω. Μάλιστα δε αυτός ο συγκεκριμένος κύριος ζητούσε 3 ευρώ 

επιπλέον για την σφράγιση της κάρτας μέλους.   

Εάν αυτά τα πράγματα δεν είναι αντιποίηση αρχής,  κύριε 

Πρόεδρε του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.,  πείτε μου, σας παρακαλώ, για να  ξέρω 

και εγώ πως θα πρέπει να αντιμετωπίζω την όλη κατάσταση. Απλώς το 

θέτω υπό τύπο προβληματισμού, ψάξτε το σας παρακαλώ, ψάξτε το,  

γιατί  εγώ προσωπικά δεν θα ανεχόμουν από κανέναν να με 

υποκαταστήσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Απαντήστε,  σας παρακαλώ.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Τώρα εάν εσείς  θεωρείτε σοβαρή καταγγελία κάποιον ο οποίος …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην τον διακόπτετε σας παρακαλώ.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Αφήστε με να τελειώσω. Ο οποίος μπορεί να δηλώνει Πρ όεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου,  μπορεί να δηλώνει Δήμαρχος …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και κλείστε το μικρόφωνό σας κ.  Αναστασιάδη.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Μπορεί να δηλώνει Πρωθυπουργός αυτής της χώρας,  μπορεί να 

δηλώνει οτιδήποτε,  εάν θεωρείτε ότι  ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ. Π.Α. …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα κινητά σας παρακαλώ κλείστε και βάλτε τα στις  τσέπες σας.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Με κάτι τέτοιο,  νομίζω ότι  είστε …Από εκεί  και πέρα οι  καταγγελίες 

που έρχονται στο Κ.Α.Π.Η. έχουν,   όποια καταγγελία υπάρχει στο 

Κ.Α.Π.Η. από τα μέλη του Κ.Α.Π.Η.,  η διαδικασία για να ξέρετε ποια 

είναι,  υπάρχει  προϊστάμενος,  υπάλληλος που βρίσκεται στο Α 

Κ.Α.Π.Η..  Εκεί  πάνε αυτές οι  καταγγελίες και μεταφέρονται στο Δ.Σ. .   

 Εγώ είμαι Πρόεδρος ενός Δ.Σ. ,  εάν το καταλαβαίνετε τι  σημαίνει  

αυτό.  Δηλαδή δεν είμαι αυτοκράτωρ. Όλα λοιπόν τα θέματα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Αφήστε με να ολοκληρώσω. Εσείς έχετε κάνει  διοίκηση, δεν έχετε 

κάνει  διοίκηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Ξέρετε τι  σημαίνει  Δ.Σ. .  Εγώ εκτελώ τις  απ οφάσεις του Δ.Σ..  Όλα 

λοιπόν τα θέματα και οι  καταγγελίες σοβαρές ή μη έρχονται στο Δ.Σ..  

Εγώ τις  φέρνω όλες.  Ο κ.  Χασαπίδης εδώ μπορεί να το επιβεβαιώσει.  

Ο κ.  . .  λείπει ,  ο κ.  Ίντος είναι δίπλα σας,  σας το επιβεβαιώνουν και ο 

κ.  . .δεν ξέρω εάν είναι εδώ.  

 Λοιπόν,  υπάρχει κάποιος στο Α΄ Κ.Α.Π.Η.,  ο οποίος ταλαιπωρεί 

συνεχόμενα το Δ.Σ. με συνεχείς  καταγγελίες.  Συνεχείς  για οτιδήποτε 

και έχουν πάει και στην Περιφέρεια και έχουν πάει παντού και έχουν 

πάρει . .  
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Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Πρόεδρε σε παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ καθίστε στην θέση σας.   

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ δεν σας έδωσε κανείς  τον λόγο.  Δεν σας έδωσε 

κανείς  τον λόγο μην τον παίρνετε αυθαίρετα.  Σας είπε τον τρόπο με 

τον οποίο θα κάνετε την διαδικασία.  Εδώ δεν χρειάζεται να την 

αναλύσουμε.   

 Δώσατε απάντηση και προχωράμε.   

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συνεχίζουμε λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο.  Επιτέλους,  θα 

σταματήσετε από εδώ η δεξιά πτέρυγα; Μιλάτε μεταξύ σ ας συνεχώς.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Μου είπατε,  με ρωτήσατε εάν έχει  πέσει στην αντίληψή μου 

αντιποίηση της θέσης μου. Σας είπα ότι  όχι .  Θα δω, θα επιληφθώ, θα 

το εξετάσω. Από την προϊσταμένη που εργάζεται στα Κ.Α.Π.Η. δεν 

υπάρχει κάτι  τέτοιο.  Από την υπηρεσ ία δηλαδή.  

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας παρακαλώ πολύ μην διακόπτετε το Δημοτικό Συμβούλιο.  Μην το 

διακόπτετε.  Σας επαναλαμβάνω μην διακόπτετε το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Να απαντήσω για τις  συνδρομές;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ για τρίτη φορά μην διακόπτετε το Δημοτικό Συμβούλιο.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Να ολοκληρώσω. Στο δεύτερο σκέλος μου είπατε για τις  εκδρομές.  

Εκδρομές διοργανώνονται μόνο από τον φορέα, από το Κ.Α.Π.Η. εάν 

υπάρχουν χρήματα.  

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ δεν μπορεί να με διακόπτει  ένας 

άνθρωπος συνέχεια.  Διοργανώνονται από τον φορέα. Ο φορέας εάν 

μπορεί να τις  χρηματοδοτήσει τις  χρηματοδοτεί .  Τώρα, εάν από εκεί  

και πέρα μεταξύ τους κάποιοι  θέλουν να πηγα ίνουν εκδρομές,  δεν είναι 

απαγορευτικό αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Τελειώσαμε.  Αυτή είναι η απάντηση. Εμείς χρηματοδοτήσαμε με 

απόφαση του Δ.Σ. ομόφωνη μια εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτι κης  

πίτας με ένα ποσό. το υπόλοιπο το έλαβαν γνώση τα μέλη του 
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Κ.Α.Π.Η. που έκαναν αίτηση πριν διοργανωθεί ο χορός και το μέρος 

που τους αντιστοιχούσε το πληρώσανε.  Είχαμε υπάλληλο στην 

συγκεκριμένη εκδήλωση. Το συμβόλαιο με το συγκεκριμένο κατάστημα 

κατατέθηκε στην Εφορία,  φτάσαμε και σε αυτό.  Τα κάνουμε όλα τόσο 

καθαρά γιατί  στα Κ.Α.Π.Η. τελικά δεν επικρατεί  αυτό που λέμε 

ηρεμία,  επικρατεί  πόλεμος.  Ένα πολεμικό τοπίο,  όπως το 

καταλαβαίνετε.  Το αντιλαμβάνεστε δηλαδή. Είναι πολεμικό το τοπίο.   

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επιτέλους,  πόσες φορές πρέπει να σας κάνω παρατήρηση;  

Κος   :  

Μα λέει  ψέματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν μπορείτε να προσβάλετε τον Πρόεδρο του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. εδώ 

μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι τρόπος αυτός εδώ τώρα; Σας παρακαλώ πολύ για τελευτ αία 

φορά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και θα αναγκαστούμε να κατευθυνθούμε σε άλλους τρόπους πιο 

σοβαρούς.   

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε ζητήσει πενήντα φορές συγνώμη. Ξεφωνίζετε όλο το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Χατζημαργαρίτη θα σας δώσω τα στοιχεία που έχω να τα 

αξιολογήσετε και να κινηθείτε αναλόγως. Ευχαριστώ.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Τα λαμβάνουμε όλα σοβαρά υπόψη μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χατζημαργαρίτη δώστε ένας τέλος στην απάντησή σας.  Μισή 

ώρα μιλάτε,  δυο λεπτά έχετε δικαίωμα.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Μα με διακόπτουν συνέχεια Πρόεδρε,  τι  να κάνω δηλαδή;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δυο λεπτά έχετε δικαίωμα όπως όλοι οι  δημοτικοί σύμβουλοι.  Σε δυο 

λεπτά απαντάτε και εσείς .  Επιτέλους ολοκληρώστε την απάντησή σας 

χωρίς διάλογο.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Ολοκλήρωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήσετε,  κύριε Δήμαρχε,  στο άλλο σκέλος της ερώτησης του κ.  

Αναστασιάδη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σχετικά με την πληρωμή των καθαριστριών…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αναστασιάδη Ηλία,  συγνώμη, βεβαίως.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Αυτό το ρώτησα και στον Πρόεδρο του Ινστιτούτου Δια Βίου 

Μάθησης.  Μπορεί να γίνει  αλλά εμείς  εκφράζουμε την πολιτική 

βούληση από εκεί  και πέρα σε συνεργασία με τις  υπηρεσίες μας θα 

πράξουμε το νόμιμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήσεις …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορεί να γίνει  από την Σχολική Επιτροπή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήσεις σε επερωτήσεις σχετικά με τον εξοπλισμό του πρώην 

Ορφανοτροφείου Θηλέων.  

 

  Από την παράταξη Δυναμική Πορεία Ανάπτυξης Στέφανος 

Φωτιάδης.   

 

 Κύριε Δήμαρχε,   

 Όλοι γνωρίζουμε ότι  το κτίριο επί  της οδού Βενιζέλου,  πρώη ν 

Ορφανοτροφείο Θηλέων, όπου μετά την ανακαίνιση που προβήκατε θα 

στεγαστεί  η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. Σερρών υπήρχε εξοπλισμός (ψυγεία,  κουζίνες,  

πλυντήρια,  καθίσματα,  πάγκοι στο αμφιθέατρο και διάφορα άλλα υλικά,  

λευκά είδη,  σεντόνια,  στρώματα και τα λοιπά),  τα οποία 

χρησιμοποιούνταν για την σίτ ιση και φιλοξενία μαθητών.  

 Επίσης στο παραπάνω κτίριο υπήρχαν  επισκευάσιμα μουσικά 

όργανα της μπάντας την Δήμου Σερρών.  

 Ερωτάστε,  κύριε  Δήμαρχε,  τ ι  απέγινε αυτός όλος ο εξοπλισμός,  τα 

υλικά και τα μουσικά όργανα; Έχουν παρα ληφθεί από κάποια υπηρεσία 
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του Δήμου; Παραχωρήθηκαν πουθενά; Φυλάσσονται σε κάποιον χώρο 

του Δήμου; Παρακαλούμε για την ενημέρωσή μας.   

 Ο επικεφαλής της παράταξης  

 Με τιμή  

 Στέφανος Φωτιάδης.   

 

 Παρακαλώ κύριε Πρόεδρε της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.  απαντήστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  όταν ξεκινήσανε οι  εργασίες στο πρώην 

ορφανοτροφείο και εγκαταστάθηκε ο εργολάβος,  υπενθυμίζω πως η 

σύμβαση υπογράφτηκε 10 -10-2012.  

 Με την 275 απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ορίστηκε τριμελής 

Επιτροπή. Σκοπός της Επιτροπής ήταν να παρα δώσει σε φυλασσόμενο 

αποθηκευτικό χώρο του Δήμου Σερρών τα αποσπώμενα υλικά και 

αντικείμενα των κτιρίων τα οποία,  ενδεχομένως,  θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για άλλες χρήσεις και αυτό έπραξε η συγκεκριμένη 

Επιτροπή. Ότι υλικό,  όπως ξύλινα κουφώματα, κουφ ώματα αλουμινίου,  

κάγκελα από σίδερο, καθίσματα του αμφιθεάτρου, φωριαμοί,  ράφια,  

παλαιά πλυντήρια,  κατεστραμμένα βέβαια ακατάλληλα για χρήση, 

όπως κάποια πρέσα σιδερώματος,  από ότι  έχω δει  στο πρωτόκολλο 

παραλαβής,  κατεστραμμένα βέβαια από την πολυκαιρία και από την 

ακινησία.  Ακατάλληλα για χρήση ήταν καθαρά για να πεταχτούν.   

 Παρόλα αυτά όμως προχωρήσαμε,  όπως θα εξηγήσω στην 

παραλαβή και την παράδοση αυτών των υλικών.  

 Σώματα καλοριφέρ,  όπως καταλαβαίνετε παλαιά και ακατάλληλα 

να χρησιμοποιηθούν.  Παρόλα αυτά και ζυγίστηκαν και παραδόθηκαν 

στις  αποθήκες του Δήμου.  
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 Σημειωτέον ότι  δεν υπήρχαν σε καμία περίπτωση ούτε τραπέζια 

ούτε καρέκλες ούτε γραφεία πόσω μάλλον σεντόνια,  μαξιλάρια και 

κλινοσκεπάσματα όπως ανέφερε στην ερώτησή του ο κ.  Φωτιάδης.  Και 

πως  θα μπορούσαν, βέβαια,  να υπάρχουν όταν είναι γνωστό σε όλους 

μας ότι  το κτήριο ήταν αφύλακτο χρόνια ολόκληρα και είχε υποστεί  

τεράστιες καταστροφές;  

 Επίσης στο ερώτημα μουσικά όργανα και βέβαια ήταν 

κλειδωμένα σε κάποιο χώρο, παραδόθηκαν στο αρμόδιο τμή μα του 

Δήμου και από ότι  γνωρίζω δοθήκανε στην μπάντα για να τα 

χρησιμοποιήσει.   

 Σας καταθέτω την απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. όπως και τα 

πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης όλων των υλικών στις  

αποθήκες του Δήμου. Αυτή ήταν η υποχρέωσή μας,  καταγράφηκ αν με 

την παραμικρή λεπτομέρεια αλλά μην φανταστείτε ότι  ήταν υλικά που 

επρόκειτο να αξιοποιηθούν.  Ήταν όλα κατεστραμμένα. Ήταν γνωστό, 

επαναλαμβάνω ότι  είχαν λεηλατηθεί τα πάντα. Δεν είχε μείνει  

απολύτως τίποτα.  

 Σας καταθέτω, κύριε Πρόεδρε το πρωτόκολλο  παραλαβής.  

Μπορεί να ελεγχθεί  ή για οποιαδήποτε ερώτηση είμαι στην διάθεσή 

σας.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερη επερώτηση από την παράταξη του κ.  Φωτιάδη.  

 

 Προς τον κ.  Δήμαρχο δια μέσου του προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου.  
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 Επερώτηση σχετικά με την γνωμοδότηση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με την υπ ΄αριθμόν 66/2013 για τον ορισμό σε Τοπικές 

Κοινότητες των οικισμών Μετοχίου και Ξηροτόπου.  

 

 Κύριε Δήμαρχε,   

 Το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών με την υπ΄  αριθμόν 66/2013 

γνωμοδότησή του μετά από έγγραφο αίτημα των κατ οίκων των δυο 

οικισμών Μετοχίου και Ξηροτόπου γνωμοδότησε ομόφωνα για τον 

ορισμό τους σε Τοπικές Κοινότητες.   

 Λίγη ησυχία σας παρακαλώ και από την αριστερά πτέρυγα.  

 Ερωτάστε,  κύριε  Δήμαρχε,  που βρίσκεται το θέμα σχετικά με τους 

οικισμούς Μετοχίου και Ξηροτόπου όσον αφορά τον ορισμό τους σε 

Τοπικές Κοινότητες μετά την γνωμοδότηση 66/2013 του Δ.Σ.  Σερρών;  

 Δεύτερον,  ποιες ενέργειες κάνατε μέχρι σήμερα για την προώθηση 

του παραπάνω θέματος  ώστε να υλοποιηθεί  η γνωμοδότηση του 

Δημοτικού Συμβουλίου;  

 Με τιμή,   

 Ο επικεφαλής της παράταξης  

 Στέφανος Φωτιάδης.  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Από τις  21 Μαρτίου του ΄13 εστάλη το αίτημα στο αρμόδιο υπουργείο.  

Μάλιστα έγινε και επανάληψη στο ορθό όσον αφορά την ονομασία από 

Μετόχι σε Κάτω Μετόχι.  Έχουμε πάρει πολλές φορές τηλέφωνα, 

ρωτάμε που βρίσκεται το θέμα, μας λένε ότι  το θέμα είναι στο γραφείο 

του υπουργού. Είναι θέμα υπουργού πότε θα υπογράψει για να 

υλοποιηθεί  το αίτημα.  
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 Αυτή είναι η απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μια επερώτηση, εάν και απουσιάζει  η κυρία Σαραντίδου,  από την 

Λαϊκή  Συσπείρωση Δήμου Σερρών.  

 

 Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σερρών.  

 Θέμα: Για πληρωμή των δεδουλευμένων των καθαριστριών των 

σχολείων με συμβάσεις έργου.   

 

 Οι καθαρίστριες των σχολείων που έχουν προσληφθεί με σύμβαση 

έργου και εργάζονται από τον Σεπτέμβριο του ΄13 εξακολουθούν να 

παραμένουν απλήρωτες εδώ και έξι  μήνες μέχρι και σήμερα και δεν 

γνωρίζουμε μέχρι πότε θα συνεχιστεί  αυτή η απαράδεκτη τακτική από 

τον Δήμο μας.   

 Αυτό έχει  σαν συνέπεια να παραμένουν ανασφάλιστες και να μην 

μπορούν να επισκεφτούν γιατρό του ΕΟΠΥΥ, να πληρώνουν στο ακέραιο 

γιατρό και φάρμακα. Να σκεφτούμε ότι  οι  συνθήκες εργασίας τους είναι 

τέτοιες που απαιτούν τακτικότερη ιατρική παρακολούθηση λόγω σκόνης 

και έκθεσής τους σε μολυσμένες τουαλέτες και τα λοιπά.  

 Η Λαϊκή Συσπείρωση για άλλη μια φορά τονίζει  ότι  ε ίναι κάθετα 

αντίθετη με τ ις  σχέσεις εργασίας που ισχύουν για τ ις  καθαρίστριες 

σχολείων και εφόσον καλύπτουν μόνιμες και σταθερές ανάγκες θα 

έπρεπε να υπάρχει  και μόνιμη σταθερή δουλειά,  πόσω μάλιστα όταν 

αυτή αβεβαιότητα για την συνέχεια της εργασίας τους επιβαρύνεται και 

με απλήρωτη και ανασφάλιστη δουλειά,  η οποία πολλές φορές εκτός από 

τον υφέρποντα και διάχυτο φόβο της απόλυσης που δημιουργεί  

καλλιεργείται και με απειλές του τύπου ότι  μην μιλάς γιατί  ουρά 
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περιμένουν άλλες να πιάσουν δουλειά.  Δεν μιλάμε φυσικά και γ ια 

ψηφοθηρικά οφέλη σε περιόδους μάλιστα προεκλογικές.   

Για μας σαν παράταξη η απλήρωτη δουλειά θεωρείται ο 

εκφοβισμός των εργαζόμενων στον Δήμο τον μετατρέπει  αυτόματα σε 

έναν από τους χειρότερους εργοδότες που συναγωνίζεται σε 

εκμετάλλευση τους πιο αδίστακτους που υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα.  

Για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους ερωτάται ο κ.  Δήμαρχος,  

τ ι  μέτρα σκοπεύει  να πάρει ώστε να σταματήσει αυτός ο εμπαιγμός και η 

υποσχεσιολογία και να πληρωθού ν τα δεδουλευμένα τους οι  

καθαρίστριες;  Να ασφαλιστούν για να έχουν επιτέλους αυτό που 

δικαιούνται,  την αμοιβή τους για την δουλειά που πρόσφεραν;  

Για την Λαϊκή Συσπείρωση.  

Φιλιώ Σαραντίδου,   

Δημοτική σύμβουλος.   

 

Ήδη όμως έχει  απαντηθεί η κυρία Σαραντίδ ου.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιες;  Ότι ο Δήμος δεν πληρώνει τις  καθαρίστριες;   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Όχι υπάρχει και ένας εκφοβισμός και μια τρομοκρατία…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από ποιους;  Ονόματα.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  
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Καταγγελίες με ονοματεπώνυμο και εγγράφως.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να έρθουν να τα πουν εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με ονοματεπώνυμο και εγγράφως οι  καταγγελίες στο προεδρείο.  

Αλλιώς και εμένα μου είπαν στο τάδε καφενείο άλλα πράγματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγγράφως.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εάν συνεχιστεί…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι εάν συνεχιστεί .  Αυτά που συνέβησαν κυρία Σαραντίδου.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κυρία Σαραντίδου αυτά που λέτε είναι σοβαρά. Εάν έχουν γίνει .  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Είναι σοβαρά και δεν μπορεί να τα λέμε έτσι …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία.  Επειδή είναι σοβαρά δεν είνα ι σωστό, δεν είναι πιο σωστό και 

υπεύθυνο εγγράφως να κατατεθούν οι  καταγγελίες;  Διαφορετικά ποιος 

θα πιστέψει ποιον; Για πείτε μου; Όταν λέει  κάποιος αόριστα ότι  τον 

εκφοβίζουν; Να έρθει  να πει  ακριβώς τι  συμβαίνει  για να γίνε 

πιστευτός,  αλλιώς δεν γίνετα ι πιστευτός.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ωραία.  Ας έρθουν να τα καταγγείλουν επώνυμα και εγγράφως, αλλιώς 

δεν γίνονται πιστευτοί δυστυχώς.  
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Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Σαραντίδου ας μην κάνουμε διάλογο, δεν οδηγεί  πουθενά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μπορεί κάποιος εύκολα να πει  ότι  είναι και συκοφαντίες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να κάνω ένα σχόλιο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  κανένα σχόλιο.  Απαντήθηκε.  Είναι μια απάντηση που δόθηκε στην 

επερώτηση και δεν επιδέχετα ι σχόλια σύμφωνα με τον Κανονισμό κ.  

Γαλάνη.  

 Ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης έρχεται ως κατεπείγον.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην βιάζεστε κ.  Γκότση, μην βιάζεστε.  Την έχω υπόψη μου την κυρία 

Πρόεδρο. Το θέμα αφορά ακριβώς το ΕΠΑ Λ. Αυτό το κατεπείγον θέμα 

το οποίο φέρνω είναι προ ημερήσιας διάταξης και πάντα με την 

σύμφωνη γνώμη του σώματος θα συζητηθεί.  Έτσι;   

 Αυτό το κατεπείγον θέμα αφορά:  

  

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Πρόταση για προσθήκες ομάδων προσανατολισμού τομέων  
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 και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ για το σχολικό έτος 2014 -2015.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Παιδείας ο κ.  Μερετούδης Δημήτρης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να εξηγήσω τον λόγο του κατεπείγοντος.  Ότι το έγγραφο του 

Υπουργείου Παιδείας αναφέρει ότι  να γνωμοδοτήσουν έγκαιρα τα 

Δημοτικά  Συμβούλια,  ακούστε λοιπόν,  μέχρι 28 -2-2014 στο Υπουργείο 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και στις  οικείες Περιφερειακές 

Διευθύνσεις.   

 Γι΄ αυτό το φέρνω το θέμα κατεπειγόντως.  Έτσι;   

 Εδώ βέβαια η Πρόεδρος της ΕΛΜΕ, η κυρία Ελευθερία Πάνου, 

εκτός από αυτά τα οποία υπάρχουν στην εισήγηση, δηλαδή προτάσεις 

προσθήκες ομάδος προσανατολισμού των νέων και ειδικοτήτων στα 

ΕΠΑΛ για το έτος 2014 -2015, πριν ξεκινήσουμε το Δημοτικό 

Συμβούλιο μου έφερε και μια επιπλέον πρόταση η οποία πρέπει να 

ενσωματωθεί σε αυτό το θέμα και την διαβάζω:  

 Αναφορικά με την υπ΄  αριθμό πρωτοκόλλου 31310/Δ4 -14-2-2014 

εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα: Προσθήκες ομάδων 

προσανατολισμού τομέων και ε ιδικοτήτων στα ΕΠΑΛ για το σχολικό 

έτος 2014-2015, θεωρούμε χρήσιμο τόσο για την μαθητική και  

εκπαιδευτική κοινότητα όσο και γ ια την τοπική κοινωνία να 

καταθέσουμε την πρόταση για την ίδρυση και λειτουργία των τομέων 

Υγείας και Πρόνοιας Εφαρμοσμένων Τεχνών και Αισθητικής 

Κομμωτικής στα Επαγγελματικά Λύκεια των σχολείων αρμοδιότητά μας 

1ο  ΕΠΑΛ, 2ο  ΕΠΑΛ και 4 ο  Εσπερινό ΕΠΑΛ Σερρών.  

 Η πρόταση αυτή βασίζεται στην ύπαρξη του διαθέσιμου 

εργαστηριακού εξοπλισμού των σχολικών μονάδων και στο γεγονός ότι  
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οι προτεινόμενοι τομείς ενδιέφεραν και προσέλκυαν μεγάλο αριθμό του 

μαθητικού δυναμικού.   

 Επιπλέον τα  επαγγέλματα αυτών των τομέων παρουσιάζουν υψηλή 

ζήτηση και απορρόφηση στην αγορά εργασίας.   

 Από την ΕΛΜΕ Σερρών και ΕΛΤΕ Σερρών  

 Η Πρόεδρος,   

 Ελευθερία Πάνου.  

 

 Νομίζω ότι ,  πρώτα από όλα ομόφωνα το θέμα να συζητηθεί στο 

Δημοτικό Συμβούλιο; Και δεύτερον ,  να δώσω τον λόγο στον 

Αντιδήμαρχο εάν θέλει  να πει  δυο λόγια για το θέμα αυτό και αμέσως 

μετά στην Πρόεδρο της ΕΛΜΕ.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριοι  δημοτικοί σύμβουλοι είναι ένα θέμα στο οποίο 

πρέπει να γνωμοδοτήσουμε.  Ήταν ειδικότητες οι  οποίες προϋπήρχαν 

και καταργήθηκαν. Είναι ένα αίτημα από την ΕΛΜΕ των Σερρών ώστε 

να ξανά ζητήσουμε να επαναλειτουργήσουν αυτές οι  ειδικότητες.   

 Πιστεύω ότι  θα μας βρει  σύμφωνους όλους πάνω σε αυτό το θέμα 

οι  ειδικότητες αυτές ότι  είναι χρήσιμες και κάλο είναι ν α ξανά 

επανέλθουν στα σχολεία γιατί  είναι ειδικότητες που πράγματι μπορούν 

να βρουν τα παιδιά δουλειά μετά από αυτές τις  ειδικότητες.   

 Εμείς πιστεύω να στηρίξουμε την πρόταση της ΕΛΜΕ Σερρών.  

 Αυτό, δεν έχω κάτι  άλλο να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ την κυρία Πάνου. Έχετε τον λόγο.   

Κα ΠΑΝΟΥ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  δημοτικοί σύμβουλοι,  σας 

ευχαριστούμε πάρα πολύ για την δυνατότητα που μας δίνετε σήμερα να 

παρευρεθούμε κοντά σας.  Πρόκειται πραγματικά για τομείς που 

προσέλκυαν μεγάλο αριθμό μαθητών και φ υσικά οι  μαθητές μετά την 

φοίτησή τους στα Επαγγελματικά Σχολεία και τις  Επαγγελματικές 

Σχολές έβρισκαν στην αγορά εργασίας μια θέση.  

 Δυστυχώς, το Υπουργείο Παιδείας κατήργησε τους  

συγκεκριμένους τομείς και στα πλαίσια των προσπαθειών που κάνουμε 

ώστε και οι  συνάδελφοί μας να βρουν,  να λήξει  το μέτρο της 

διαθεσιμότητας γι΄ αυτούς και να επανέλθουν στα σχολεία αλλά και οι  

μαθητές μας να συνεχίσουν τις  σπουδές τους,  ζητάμε από το Δημοτικό 

Συμβούλιο να λάβετε πολιτική απόφαση, έτσι ώστε να πιεστεί  από ένα 

μεγάλο Δήμο το Υπουργείο Παιδείας και να αποφασίσει ξανά την 

λειτουργία των τομέων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,   …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορούμε να κάνουμε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως και ερωτήσεις,  τα πάντα. Ποιοι  θέλουν να υποβάλλουν 

ερωτήσεις;  Μόνο ο κ .  Νιζάμης; Η κυρία Μπιτζίδου και ο κ.  Γκότσης 

και ο κ.  Χασαπίδης.  Κύριε Νιζάμη από εσάς.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Πρόεδρο, ως ειδική επί του θέματος είναι,  

εμείς  δεν είμαστε ειδικοί για να λέμε,  τα παιδιά τα οποία 

αποφοιτούσαν από τα καταργηθέντα τμήματα, έπαιρναν επάρκεια,  
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ούτως ώστε να μπορούν την επομένη να ανοίξουν,  ας πούμε,  ένα 

κομμωτήριο; Μια ερώτηση είναι αυτή.  

Κα ΠΑΝΟΥ:  

Βέβαια.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Μπορούσαν δηλαδή να πάρουν.  Η δεύτερη ερώτηση έχει  να κάνει  με 

ένα τμήμα το οποίο ζητάτε.  Διοί κηση Επιχειρήσεων. Εάν το είδα καλά 

στην εισήγηση. Αυτή η ειδικότητα, Διοίκηση Επιχειρήσεων, εσείς  ως 

Πρόεδρος θεωρείτε ότι  μπορεί να ανταποκριθεί  στην αγορά γι΄ αυτά τα 

παιδιά ή απλώς να διευκολυνθούν κάποια άλλες καταστάσεις τις  οποίες 

εσείς  είστε υποχρεωμένη να υπερασπιστείτε;   

 Ευχαριστώ. Για την Διοίκηση Επιχειρήσεων.  

Κα ΠΑΝΟΥ:  

Καταρχάς να απαντήσω στο πρώτο ερώτημά σας για την επάρκεια.  Ναι,  

οι μαθητές που φοιτούσαν στα επαγγελματικά σχολεία έπαιρνα 

επάρκεια στο τέλος που λάμβαναν και το απολυτήριό τ ους και 

μπορούσαν να εργαστούν και να δουλέψουν.  

 Τώρα το δεύτερο σε ότι  αφορά την Διοίκηση Επιχειρήσεων, να 

σας ενημερώσω για το εξής:  οι  προτάσεις που σας έχουν κατατεθεί  από 

τα σχολεία,  εγώ δεν τις  γνωρίζω, δεν είμαι γνώστης,  είναι προτάσεις 

που κατατέθηκαν από τους διευθυντές και τους Συλλόγους 

Διδασκόντων και επομένως οι  ίδιοι  γνωρίζουν για ποιους λόγους και 

νομίζω είναι και αναλυτικοί μέσα.  

 Εμείς ήρθαμε μόνο για την συγκεκριμένη πρόταση της 

προσθήκης των καταργηθέντων τομέων, δεν είμαι αρμόδια να 

απαντήσω για το υπόλοιπο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Προς την κυρία Πρόεδρο. Έχουν καταργήσει τους τομείς αυτούς που 

είπατε.  Τα παιδιά τα οποία φοιτούσαν τι  έγινε τώρα; Μείνανε στον 

αέρα; Δεν σπουδάζουν; Πήγαν κάπου αλλού; Αυτό.  

Κα ΠΑΝΟΥ:  

Οι μαθητές οι  οποίοι  ήταν στην τελευταία τάξη, δηλαδή στην Γ΄ 

Λυκείου συνεχίζουν με τους συγκεκριμένους τομείς με ωρομίσθιου 

καθηγητές προκειμένου να ολοκληρώσουν τις  σπουδές τους.  

 Οι μαθητές οι  οποίοι  είχαν επιλέξει  βέβαια τον συγκεκριμένο 

τομέα στις  υπόλοιπες  τάξεις ,  αναγκάστηκαν είτε να φύγουν σε ιδιωτικά 

ΙΕΚ είτε να αλλάξουν τομέα και ειδικότητα. Τους κατεύθυνε δηλαδή 

το Υπουργείο …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Οπότε αλλάζουν….  

Κα ΠΑΝΟΥ:  

Επέλεγαν οι  μαθητές ανάλογα με το ενδιαφέρον τους και την ζήτηση 

εργασίας μετά και δυστυχώς κατευθύνθηκαν σε άλλους τομείς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ναι.  Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.  Θέλω να ρωτήσω την Πρόεδρο της 

ΕΛΜΕ, η οποία πρωτοστατεί  και στην προσπάθεια αυτή μαζί με όλο το 

συμβούλιο και όλα τα μέλη και την  συνεργασία που  έχουν με το 

Υπουργείο και ενημέρωση ανάλογη προς την κατεύθυνση την εξής:  

Ξέρουμε ότι  αλλάζει  το σύστημα γενικότερα στα Γενικά Λύκεια και 

στα σχολεία και ότι  πλέον τα θέματα και η εξέταση των μαθητών μας 
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γίνεται πιο αυστηρή από την 1 η  Λυκείου με Τράπεζα Θεμάτων και τα 

λοιπά.  

 Αυτό προϋποθέτει  ένα άλλο σχολείο και μια άλλη πορεία που 

ενδεχομένως να οδηγήσει πολλούς μαθητές στην τεχνική εκπαίδευση. 

Άρα το Υπουργείο γνωρίζει  ότι  χρειάζεται να στρέψει το βλέμμα του 

και την προσπάθειά του να στελεχώσει μια τεχ νική εκπαίδευση η οποία 

να είναι υψηλών προδιαγραφών;  

 Επίσης γνωρίζει  ότι  αυτές οι  ειδικότητες οι  οποίες επιλέγονται 

πολύ συχνά από τους μαθητές,  γιατί  υπάρχει  ζήτηση στην αγορά 

εργασίας,  ότι  οδηγούν τις  μαθητές σε ιδιωτική εκπαίδευση και δεν 

δίνουν εναλλακτικές λύσεις για τις  σπουδές αυτών των μαθητών;  

 Ποιες εναλλακτικές λύσεις δίνουν στα θέματα, στις  σπουδές 

θεμάτων υγείας ή σε τέτοια αντίστοιχα τμήματα; Σχετικά με το 

Υπουργείο εάν είναι γνώστης όλων αυτών; Ευχαριστώ.  

Κα ΠΑΝΟΥ:  

Κυρία Μπιτζίδου σε ότι  αφορά την Τράπεζα Θεμάτων να ενημερώσω 

το Δημοτικό Συμβούλιο ότι  αφορά και τα Γενικά Λύκεια και τα 

Επαγγελματικά Λύκεια,  επομένως ο βαθμός δυσκολίας και στους δυο 

τύπους των Λυκείων θα είναι πάρα πολύ υψηλός με αποτέλεσμα να 

παρουσιαστεί  έντονη μαθητική δ ιαρροή τα επόμενα χρόνια.  Μιλάμε για 

πανελλαδικού τύπου εξετάσεων και στις  τρεις  τάξεις  των Γενικών και 

Επαγγελματικών Λυκείων.  

 Το Υπουργείο Παιδείας γνωρίζει  πάρα πολύ καλά τι  ακριβώς 

πράττει  και μάλιστα έχει  ιδρύσει την λεγόμενη Μεταγυμνασιακή 

Εκπαίδευση, δηλαδή τα ΙΕΚ και τα ΣΕΚ σε αντικατάσταση των τομέων 

και ειδικοτήτων που κατήργησε από τα Επαγγελματικά Σχολεία και τις  

Επαγγελματικές Σχολές.  Μεταγυμνασιακή Εκπαίδευση σημαίνει  
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μαθητές χωρίς απολυτήριο Λυκείου,  χωρίς Γενικό Λύκειο,  χωρίς 

Επαγγελματικό Λύκειο,  δηλαδή μόλις το παιδί  θα τελειώνει το 

Γυμνάσιο θα κατευθύνεται προς αυτή την Μεταγυμνασιακή 

Εκπαίδευση και αντιλαμβάνεστε ότι  δεν θα παίρνει  βασικά μαθήματα 

γενικής παιδείας.  Δεν θα κάνει  μαθηματικά, δεν θα κάνει  γλώσσα, δεν 

θα κάνει  ξένη γλώσσα. Βασικά μαθήματα τα οποία χρειάζεται για να 

είναι ένα ολοκληρωμένος πολίτης.    

 Επομένως το Υπουργείο γνωρίζει  πάρα πολύ καλά τι  σχεδίαζε και 

φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση, από ότι  βλέπουμε και εμείς  να κάνει  

βήμα πίσω. Ελπίζουμε όμως ότι  με την βοήθεια μεγάλ ων Δήμων, όπως 

είναι ο Δήμος Σερρών, ενδεχομένως να ασκήσουμε τις  κατάλληλες 

πιέσεις  .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος τοποθετήσεις;  Εάν θέλει  κανείς  να τοποθετηθεί;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Μια κουβέντα μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Θα ήθελα να πω ότι  αυτά που ανέφερε η Πρόεδρος,  η κυρία Πάνου ότι  

είναι εξαιρετικά σημαντικά. Έχουμε ενημερωθεί για το θέμα για τις  

ειδικότητες,  όπως λέτε και πιστεύω ότι  ως ένας από τους μεγαλύτερους 

Δήμους που είμαστε να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια,  να 

ενστερνιστούμε την άποψη της ΕΛΜΕ και της προέδρου και να 

κατευθυνθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, διότι  η προσφορά σε αυτά 

τα ειδικά τμήματα γνωρίζω ότι  είναι πάρα πολύ μεγάλη. Τα 

περισσότερα νομίζω τα ξέρει  η ίδια η Β/θμιας,  η οποία μπορεί,  εάν 
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χρειαστεί ,  να κάνουν και κάπο ιο έγγραφο προς το Υπουργείο,  

οπουδήποτε,  είμαστε διατεθειμένοι ως αξιωματική αντιπολίτευση να 

συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε τέτοια συζήτηση και εκπόνηση, δεν θα 

το έλεγα ψήφισμα, αίτημα σοβαρό και στοχευμένο.  

 Συμφωνούμε απόλυτα κυρία Πάνου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είπατε όχι  προηγουμένως. Τώρα θέλετε….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ομόφωνα ναι το θέμα 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: 199/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε. Εξάλλου, έληξε και ο χρόνος για τα εκτός ημερήσιας,  

όλα. Ακριβώς τον φτάσαμε μια ώρα. Να χαιρετίσουμε την  Πρόεδρο της 

ΕΛΜΕ. Να είστε καλά, καλή επιτυχία στο έργο σας.  Γεια σας.   
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 Μπαίνουμε λοιπόν στα θέματα της ημερήσια διάταξης.  

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων των οποίων  

η δαπάνη δεν υπερβαίνει τα5.896,40 €,  έτους 2014, σύμφωνα με  

 τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 15 του  

Π.171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Π. 229/1999.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  με κλήρωση θα εκλεγούν δυο δημοτικοί σύμβουλοι 

με τους αναπληρωτές τους.  Θα παρακαλούσα κάπο ιο συνάδελφο να 

έρθει  εδώ κοντά. Μια και βγαίνετε έξω κ.  Σταυρόπουλε.  Τα μάτια 

αλλού, όχι  εδώ.  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Μπιτζίδου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Άλλο ένα;  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Μερετούδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε με τον κ.  Δινάκη το κεφάλι από εκεί ,  τραβήξτε δυο.  Σαραν τίδου 

πρώτη αναπληρωματική. Η τύχη της δουλεύει και Αγιαννίδου 

Σταυρούλα.  

 Παρακαλώ τον αντιπρόεδρο να τα ξανά ανακατώσει γιατί  έχουμε 

και άλλη κλήρωση μετά όλα μαζί.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ο κ. Μερετούδης είναι τακτικό μέλος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπιτζίδου πρώτα. Μπιτζίδου Σοφ ία.  Και Μερετούδης ως τακτικά μέλη. 

Μερετουδης και πρώτη αναπληρωματική η κυρία Σαραντίδου και 

δεύτερο η κυρία Αγιαννίδου.  Σαραντίδου.  Αγιαννίδου.  Μισό λεπτάκι 

να τα σημειώσω και εγώ.  

 Ως τακτικό μέλος ο υπάλληλος του Δήμου είναι ο κ.  Βαριάκας 

Πολυχρόνης με αναπληρωματικό μέλος την κυρία Τζίμη Κυριακή.  

 Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  130/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων 

πρ/σμού   

άνω των 5.896,41 €,  έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 16 του Π. .  171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Π. .  

229/1999.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάλι με κλήρωση. Παρακαλώ τον κ.  Γαλάνη. Αυτό είναι το τακτικό 

μέλος.  Γάτσιος Αθανάσιος και ένα ο κ.  Μυστακίδης το 

αναπληρωματικό μέλος; Καλαϊτζίδης Βασίλειος αναπληρωματικός.   

 Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 131/2014)  

…………………  

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως μέλους στην επιτροπή παραλαβής 

των:  

α) ¨Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου 

Σερρών¨  και  

β) παροχής υπηρεσιών 24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης  

στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης  

¨Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμο 

Σερρών¨ .  

Εισηγητής:  Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εισηγητής είναι ο κ.  Μερετούδης αλλά ως δημοτικός σύμβουλος 

ορίζεται ο ίδιος ο κ.  Μερετούδης εάν και βγήκε έξω. Έφυγε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελ ών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 132/2014)  

…………………  

 

ΘΕΜΑ 4ο  

Αντικατάσταση δύο (2) τακτικών και ενός (1) αναπληρωματικού 

μέλους  

λόγω παραίτησής τους από την συγκροτηθείσα επιτροπή παραλαβής 

καυσίμων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά την κλήρωση …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  εγώ εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από 

αποφάσεις ανάλογες και της Οικονομικής Επιτροπής να μην  πάρουμε 

αυτή την απόφαση, με το εξής αιτιολογικό.  Όπως αντιλαμβάνεστε εάν 
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υπάρξει αυτή συνεχόμενη τακτική της δήλωσης παραίτησης από τις  

διάφορες Επιτροπές των υπαλλήλων που συμμετέχουν με κλήρωση σε 

διάφορες Επιτροπές Παραλαβής,  τότε θα έχουμε,  αυτό το σ υχνό 

φαινόμενο θα συνεχιστεί  με αποτέλεσμα να μην μπορεί η διοίκηση να 

έχει  ολοκληρωμένο αποτέλεσμα σε όλες τις  ενέργειες που κάνει .   

 Δηλαδή φανταστείτε στις  διάφορες Επιτροπές να έχουμε συνεχείς  

παραιτήσεις των υπαλλήλων και να έρχονται τα θέματα αυτά στ ο 

Δημοτικό Συμβούλιο στο τέλος δεν θα μπορεί να κινηθεί η διοικητική 

μηχανή του Δήμου σε όποιες αποφάσεις παίρνουμε εμείς  είτε 

Οικονομική Επιτροπή είτε το Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Θα ήθελα όπως ομοφώνως αποφασίζει  η Οικονομική Επιτροπή 

και δεν δέχεται τις  παραιτήσεις από διάφορες Επιτροπές,  εισηγούμαι 

στο σώμα να μην γίνει  δεκτή,  να μην γίνουν δεκτές οι  παραιτήσεις οι  

συγκεκριμένες και να προχωρήσουμε κανονικά στα καθήκοντά τους 

όσοι έχουν κληρωθεί από τις  διαδικασίες τις  νόμιμες.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του θέματος.  Ποιος θέλει  να ρωτήσει;  Ο κ.  

Χρυσανθίδης,  ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης,  ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  

Ερωτήσεις και ο κ.  Δινάκης.  Άλλος κανείς;   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Να ρωτήσω κάτι τον κ.  Γαλάνη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτώ κ.  Μηλίδη, απαντήστε μου εάν ρωτ άτε.  Θέλετε να ρωτήσετε;  

Ωραία.  Άρα και εσείς .  Και ο κ.  Μηλίδης.  Που είναι ο γραμματέας; 

Ποιος θα σημειώνει τα ονόματα;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  
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Να πω εγώ κάτι.  Λόγω..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  έχει  δίκαιο ο κ.  Αντιδήμαρχος ότι  θα πρέ πει να 

προχωράει να δουλέψει το σύστημα. Λέω όμως το εξής:  θα ήθελα να 

παρακαλέσω το σώμα,  επειδή οι  αρχηγοί των παρατάξεων είναι 

επιφορτισμένοι με πάρα πολλά θέματα, εάν είναι δυνατόν να 

εξαιρεθούν των κληρώσεων; Όπως ο κ.  Δήμαρχος και φυσικά λογικό 

είναι να μην συμμετέχει ,  για τους τέσσερις αρχηγούς των παρατάξεων. 

Δεν ξέρω εάν συμφωνεί ο κ.  Φωτιάδης;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάμε για υπαλλήλους όμως και Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Στα άλλα θέματα που έχουν γίνει  προηγουμένως. Αυτό είναι μόνο για 

υπαλλήλους;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι μόνο για υπαλλήλους.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Εντάξει,  εντάξει .  Δεν το άκουσα ότι  είναι μόνο για υπαλλήλους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

…με την σειρά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί  δεν το έχουμε στις  εισηγήσεις,  δεν έχουμε 

στις  εισηγήσεις που πήραμε λέω, τους λόγους  παραίτησης που 

επικαλούνται;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ένας λέει  ότι  είμαι εργάτης καθαριότητας.  Ο δεύτερος λέει  ότι  δεν 

είμαι εκεί  όταν γίνεται η παραλαβή. Μα είναι δυνατόν να είναι κανείς  

εκεί  όταν γίνεται η παραλαβή; Με αυτή την λογική δηλαδή θα πρέπει 

να τρέχει  κανείς  πίσω από κάθε όχημα όταν πηγαίνει  στο πρατήριο για 

να κάνει  την παραλαβή των καυσίμων. Μα εδώ υπάρχει άνθρωπος που 

ασχολείται,  το ξέρει  ο κ.  Αντιδήμαρχος,  το ξέρει  ο κ.  Χράπας που 

προΐσταται του τμήματος Κίνησης Οχημάτων, είναι ο πατέρας 

Χρήστος,  ο οποίος είναι μόνιμος υπάλληλος του Δήμου Σερρών, ο 

οποίος ασχολείται εμπεριστατωμένα και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

στο έλεγχο της προμήθειας καυσίμων και του δελτίου κίνησης και 

γίνεται μια πολύ σοβαρή και τεκμηριωμένη δουλειά και γι΄ αυτό 

προχωράνε μέχρι τώρα όλες οι  εργασίες.   

 Δεν νομίζω να διαφωνεί κανείς  σε αυτό.  Δεν είναι δυνατόν να 

είναι κανείς  πίσω, δηλαδή είναι αδύνατον να είναι κανείς  πίσω από 

κάθε όχημα που πηγαίνει  στο πρατήριο να βάζει  καύσιμα. Υπάρχουν τα 

δελτία κίνησης,  υπάρχουν τα ανάλογα παραστατικά κάθε φορά, όλα 

είναι τακτοποιημένα, μπορεί και ο κ.  Αντιδήμαρχος να βοηθήσει σε 

αυτό,  οι  παραλαβές.  Μέχρι τώρα έτσι γινόταν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αυτό που γίνεται είναι εγκληματική ενέργεια,  

ανορθόδοξος τρόπος.  Είναι εξευτελισμός για το Δημοτικό Συμβούλιο 

να παραλαμβάνουν οι  υπάλληλοι τις  προμήθειες.  Παρακάλεσα πάρα 

πολλές φορές να κάνετε ένα έγγραφο στο Υπουργείο κάτω εκεί  στους 

υδροκέφαλους,  δεν είναι λογικό οι  υπάλληλοι να παραλαμβάνουν τα 

προϊόντα του Δήμου. Ακούτε; Είναι ντροπή αυτό το πράγμα που 
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γίνεται.  Εξαιρείται το Δημοτικό Συμβούλιο; Ποιοι  είναι αυτοί δηλαδή 

που νομοθετούν;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι τριακόσιοι της Βουλής νομοθετούν.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ να κάνετε ένα έγγραφο  ότι εμείς  

διαμαρτυρόμαστε γι΄ αυτή την συμπεριφορά. Είναι ντροπή για το 

Δημοτικό Συμβούλιο να …Εγώ δεν θα μπορώ να πάω να παραλάβω. 

Είναι ξευτίλα.  Δεν το καταλαβαίνετε κύριε Πρόεδρε;  

 Σας παρακαλώ θερμά να κάνουμε ένα έγγραφο στο Υπουργείο 

κάτω να σταματήσει αυτή η αθλιότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε έγγραφο προς το Υπουργείο.  Δεν 

μπορούμε να κάνουμε έγγραφο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να πάνε στο καλό αυτοί στην Αθήνα. Δεν ντρέπονται λίγο; Οι 

υπάλληλοι να παραλάβουν υλικά εκατομμυρίων; Ποιοι είναι αυτοί;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η Κεντρική Ένωση….  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εκεί στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, εκεί…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω απριόρι ότι  κάποιος υπάλληλος δεν θα 

κάνει  καλά την δουλειά του όταν προκύπτει…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Υπάρχουν Επιτροπές που συμμετέχουμε και αιρετοί και έχουν,  

υπάρχουν Επιτροπές,  κύριε Πρόεδρε,  άμα μου επιτρέπετε,  υπάρχουν 

Επιτροπές που συμμετέχουν αιρετοί και υπάρχουν και Επιτροπές που 

συμμετέχουν μόνο οι  υπάλληλοι .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε σε εσάς απευθύνομαι…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να τοποθετηθώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει καταγραφεί αυτό το οποίο είπατε κ.  Αναστασιάδη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και εγώ σε σας απευθύνομαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ απευθύνομαι σε σας,  κύριε Πρόεδρε και δεν θέλω να με διακόψει 

κανείς ,  όπως ευλαβικά ακούω πολλούς,  σας λέω το εξής:  υπάρχουν 

Επιτροπές που συμμετέχουν και αιρετοί και είναι έτσι ο νόμος,  

υπάρχουν άλλες Επιτροπές που είναι μόνο υπάλληλοι.  Εδώ όλα 

προκύπτουν μέσα από έγγραφα, από δελτία κίνησης.  Υπάρχουν 

υπεύθυνοι άνθρωποι στο τμήμα Κίνησης Οχημάτων, ελέγχονται είτε 

από την Οικονομική Υπηρεσία είτε από τον Επίτροπο, η δουλειά 

γίνεται σωστά και τεκμηριωμένα. Εάν κάποιος έχει  κάτι  να πει  γι΄ 

αυτό να το πει  τώρα, αλλιώς να σιωπήσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να συνεχίσουμε με τις  ερωτήσεις.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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 Εμένα η πρότασή μου είναι αυτή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ καλύφθηκα γιατί  αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι το αιτιολογικό.  

Δώσατε απάντηση, όμως εδώ θα ήθελα να σας βοηθήσω στο εξής,  κ.  

Γαλάνη. Γνωρίζετε ότι  ο Κώδικας Υπαλλήλων ΟΤΑ λέει  σε αυτή την 

φάση πως είναι υποχρεωμένος να εκτελεί  την εντολή,  αλλά εάν έχει  

διαφωνία το σημειώνει απλά και μόνο. Το αιτιολογικό το θεωρώ ότι  

είναι ανόητο έτσι όπως το θέτουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος τοποθετήσεις δεν χρειάζονται νομίζω. Ομόφωνα ναι 

συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δηλαδή θέλετε να τοποθετηθείτε.  Άλλος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να μην γίνει  αντικατάσταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αρχικά και στην Οικονομική Επιτροπή που ήρθε το θέμα που το 

συζητήσαμε προχθές εγώ είχα μια διαφορετική άποψη από το σώμα για 

τις  Επιτροπές γενικά και τις  παραιτήσεις . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για μια Επιτροπή που κάνει…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γενικότερα μίλησα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Όχι γενικότερα, για ένα θέμα συγκεκριμένο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτές οι  παραιτήσεις τώρα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν όπως 

εφαρμόζουμε τον νόμο με την κλήρωση που πληρώθηκαν κάποιοι  

υπάλληλοι να συμμετέχουν στις  Επιτροπές Παραλαβής Καυσίμων και 

διάφορες άλλες Παραλαβές Υλικών, κάποιοι  έχουν αντιρρήσεις,  είναι 

ΥΕ, είναι ξέρω εγώ χρόνια στην υπηρεσία,  τριάντα χρόνια 

αγράμματος,  πώς θα υπογράψω ότι  μπήκε πετρέλαιο στην Κοινότητα 

Ορεινής;  Ότι προβλέπει ο νόμος.  Θα πάρεις αυτοκίνητο,  όταν θα πάει 

το βυτίο να αδειάσει γεμάτο θα πας και εσύ να παραλάβεις μαζί με τον 

υπάλληλο τον μόνιμο που είναι εκεί .  Αυτά προβλέπονται.   

 Αρχικά και εγώ πίστευα ότι  θα έπρεπε να αντικατασταθούν αλλά 

δυστυχώς άμα το κάνουμε αυτό μια φορά συνεχώς θα έχουμε τέτοια 

θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Γι΄ αυτό και εγώ εισηγούμαι και 

ταυτίζομαι με την άποψη του κ.  Γαλάνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κύριε Αναστασιάδη Αντώνη τοποθέτηση, έτσι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  επαναλαμβάνω ότι  ο νόμος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Παρακαλώ. Θα με αφήσετε να μιλήσω σας παρακαλώ.  Ο νόμος είναι 

ανορθόδοξος.  Είναι ντροπή και προσβολή. Εγώ δεν θέλω για κανέναν 
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άνθρωπο να πω καμία μομφή αλλά δεν μπορούν αγράμματοι άνθρωποι 

να παραλαμβάνουν υλικά αξίας εκατομμυρίων. Δεν υπάρχει χε ιρότερος 

νόμος.  Παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει  εισήγηση στο 

Υπουργείο κάτω και να σταματήσει αυτή η αθλιότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την πρόταση του αντιδημάρχου του κ.  Γαλάνη; Να μην αντικαθίσταται 

ο υπάλληλος χωρίς σοβαρή αιτιολογία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μέχρι που να αλλάξει ο νόμος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  μέχρι που να αλλάξει ο νόμος.  Ναι,  ναι.  Κύριε Σταυρόπουλε; Ναι,  

ναι.  Όχι ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.  Ναι ο κ.  Χρυσανθίδης,  ναι ο κ.  

Γάτσιος.  Ναι η κυρία Δρίγκα. Ναι,  ναι η κυρία Μπιτζίδου 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: 133/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 5ο  

Ορισμός και αντικατάσταση μελών Δ/κών Συμβουλίων των  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

65 

Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών:  

α) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών και  

β) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μια και λείπει  ο κ.  Μερετούδης,  κυρίες και κύριοι  συ νάδελφοι,  θα σας 

το διαβάσω εγώ.  

 Για μεν την Α/θμια για τον ορισμό και αντικατάσταση μελών του 

Δ.Σ. της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου 

Σερρών:  

Α. Την αντικατάσταση του κ.  Λογοθετίδη Κοσμά εκπρόσωπο 

Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων με  αναπληρώτρια την κυρία Δάνδου 

Αναστασία εκπρόσωπο Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων με τους 

κυρίους Στεφανάκη Στέφανο εκπρόσωπο Ένωσης Γονέων και 

Κηδεμόνων με αναπληρωτή τον κ.  Μπερίτζη Ξενοφώντα, εκπρόσωπο 

Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων.  

Β. Την αντικατάσταση του  κ. Μακίνα Λεωνίδα, εκπρόσωπο 

Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων με αναπληρωτή  την κυρία 

Παχαδήρογλου Ολυμπία εκπρόσωπο Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων με  

τους κυρίους Δάγκου Αναστασία  εκπρόσωπο Ένωσης Γονέων και 

Κηδεμόνων με αναπληρωτή κ.  Μπεριτζή Ξενοφώντα, εκπρό σωπο 

Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων.  

Γ. Την αντικατάσταση του κ.  Αβελά Κωνσταντίνου,  εκπρόσωπο 

Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων με αναπληρωτή  τον κ.  Μπεριτζή 

Ξενοφώντα εκπρόσωπο Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων με τους 

κυρίους Δελεή Δημήτριο εκπρόσωπο  Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων 
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με αναπληρωτή την κυρία Παχαδήρογλου Ολυμπία εκπρόσωπο Ένωσης 

Γονέων και Κηδεμόνων.  

Αυτά για την Α/θμια.   

 

  Ορισμός και αντικατάσταση μελών Διοικητικών Συμβουλίων 

των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου Σερρών.  

 

Α. Την αντικατάσταση του κ.  Λογοθετίδη Κοσμά εκπρόσωπο 

Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων με αναπληρωτή τον κ.  Μακίνα 

Λεωνίδα εκπρόσωπο Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων με τους κυρίους 

Μπεριτζή Ξενοφώντα εκπρόσωπο Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων με 

αναπληρωτή την κυρία Δάγκου Αναστασί α,  εκπρόσωπο Ένωσης 

Γονέων και Κηδεμόνων.  

Β. Την αντικατάσταση της κυρίας Παχαδήρογλου Ολυμπίας 

εκπρόσωπο Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων με αναπληρωτή  τον κ.  

Αδελά Κωνσταντίνο εκπρόσωπο Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων με 

τους κυρίους Παχαδήρογλου Ολυμπία  εκπρό σωπο Ένωσης Γονέων και 

Κηδεμόνων με αναπληρωτή κ.  Στεφανάκη Στέφανο, εκπρόσωπο 

Ένωσης Γονέων και Κηδεμόνων.  

Ομόφωνα ναι,  έτσι;   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 134/2014)  
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…………………  

 

Ομοίως της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης.  

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: 135/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έκτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 6ο  

Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης  

Δήμου Σερρών για το έτος 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε,  αφού έγινε η διαδικασία όπως ακριβώς 

προβλέπεται από το πεπαλαιωμένο θα έλεγα βασιλικό διάταγμα, το 

ΒΔ28/ 3 και 15 -4-1957 ακολουθήσαμε πιστά ότι  προέβλεπε ο νόμος.  

Ανέβηκε στο Διαύγεια η συγκεκριμένη πρόσκληση υποβολής α ιτήσεων 
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για την πρόσληψη υδρονομέων, εκτελούσε νομίζω χρέη δημάρχου ο κ.  

Μερετούδης γιατί  τότε λείπαμε και ο κ.  Δήμαρχος και ο 

υποφαινόμενος και υποβλήθηκαν οι  αιτήσεις και τα νόμιμα 

δικαιολογητικά, έγινε η ανάρτηση και στα τοπικά καταστήματα σε 

συγκεκριμένα που μας ενδιέφερε όπου προβλεπόντουσαν οι  

συγκεκριμένες θέσεις και γνωρίζετε πολύ καλά, τα έχουμε πει  και 

άλλες φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο τα προσόντα που προβλέπονται 

είναι τυπικά από το ΒΔ του ΄57,  αναφέρονται συγκεκριμένα πράγματα 

σε συγκεκριμένα άρθρα και πρέπει να πάρουμε απόφαση από τον 

κατάλογο των ανθρώπων και στην Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα που 

είναι 16 οι  αιτήσεις,  δυο πρέπει να επιλέξουμε στην Δημοτική 

Κοινότητα Λευκών, δυο στην Δημοτική Κοινότητα του Μητρουσίου 

που είναι οκτώ οι αιτήσεις,  ένα στην Τοπική Κοινότητα Άνω Βροντούς 

και ένα στην Τοπική Κοινότητα Ορεινής.  Οι αιτήσεις εκεί  είναι επτά.   

 Νομίζω και από διάθεση και δική σας έγινε και έγγραφο και προς 

τις  Τοπικές Κοινότητες έτσι ώστε να υπάρχει,  όσο το δυνατόν,  να το 

πω έτσι,  ευρύτητα στην λήψη της απόφασης και συμμετοχή και με τα 

Τοπικά Συμβούλια είτε με τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων 

και των Δημοτικών και νομίζω ότι  ήρθε η ώρα σήμερα να 

αποφασίσουμε,  γιατί  όπως γνωρίζετε πολύ καλά οι  αγρότες μας,  όπως 

περιμένουν την αγροτική οδοποιία τάχιστα,  περιμένουν και τους 

υδρονομείς να τοποθετηθεί για να μπορέσουν να κάνουν τις  

απαραίτητες εργασίες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ θέλω να συμπληρώσω, κ.  Αντιδήμαρχε,  ότι  ενώ ο Διευθυντής του 

Δήμου έστειλε σε όλες τις  Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες να 

πάρουν απόφαση τα Τοπικά Συμβούλια και της Δημοτικής Κοινότητας 
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Λευκών και της Δημοτικής Κοινότητας Μητρουσίου και της Τοπικής 

Κοινότητας Άνω Βροντούς και της Τοπικής Κοινότητας Ορεινής,  από 

αυτούς όλους ανταποκρίθηκε μόνο η Δημοτική Κοινότητα Μητρουσίου 

και πήρε απόφαση το Τοπικό Συμβούλιο και έστειλε τις  εισηγήσεις των 

κυρίων υδρονομέων και η Τοπική Κοινότητα Άνω Βροντούς.   

 Η Τοπική Κοινότητα Ορεινής δεν ξέρω γιατί  δεν μπήκε στην 

διαδικασία να απαντήσει και να εισηγηθεί,  καθώς επίσης και η 

Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα. Δεν απάντησαν. Δεν ξέρω για ποιους 

λόγους.   

Όσο για την Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα για μεν τα 

αγροτεμάχια εισηγείται η δημοτική αρχή τον κ.  Βασσάκη Δημήτριο του 

Παντελή, όσο για τους κήπους τον κ.  Σαβαΐδη Ηλία του Αναστασίου.   

Για την Κοινότητα Μητρουσίου όπου υπήρχε και εισήγηση 

ομόφωνα εισηγήθηκε το Τοπικό Συμβούλιο,  η Δημοτική Κοινότητα 

Μητρουσίου,  συγνώμη, τον κ.  Σκάρλα Αθανάσιο του Σταύρου και τον 

κ.  Χαρίση Γεώργιο του Πασχάλη. Και οι  δυο είναι υδρονομείς για τα 

αγροτεμάχια.   

Από την Τοπική Κοινότητα Άνω Βροντούς ο κ.  Βάγια Βασίλειος 

του Εμμανουήλ και από την Τοπική Κοινότητα Ορεινής ορίζεται ο 

Δερβίσης Ζαχαρίας του Δημητρίου.   

Ερωτήσεις;  Παρακαλώ. Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας,  ο κ.  Γάτσιος 

και ο ΑντιΠρόεδρος.  Και ο κ.  Γκότσης.  Άλλος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γκότση γιατί  δεν κάθεστε στην θέση σας;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και ο κ.  Χασαπίδης.   Παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη Ηλία.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη γνωρίζετε υποθέτω τον νόμο τον Ν2190/94,  όπως και 

τον Ν3848/10.  Εκεί υπάρχει μια διαδικασία προσλήψεων. Αυτοί οι  

νόμοι,  όπως αντιλαμβάνεστε είναι πρόσφατοι.  Ο ένας είναι του ΄10 και 

ο άλλος είναι του ΄94 και ουδεμία σχέση έχουν με το Βασιλικό 

Διάταγμα στο οποίο αναφέρεστε.  

 Εδώ προσδιορίζεται ακριβώς η διαδικασία προσλήψεων 

προσωπικού ορισμένου χρόνου. Αυτό γιατί  το αγνοείτε;  Γιατί  εκεί  ο 

3828…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν ξέρω γιατί  ξεφεύγουμε από το θέμα. Υπάρχει 

εγκριτική απόφαση, με βάση το Βασιλικό Διάταγμα …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα υπάρχει πρόσληψη προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ. Α υτό δεν μπορώ να 

το καταλάβω  γιατί  δεν γίνεται.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτό,  κύριε Πρόεδρε δεν θα χάσουμε τώρα εδώ τον ειρμό του 

θέματος.  Υπάρχει έγκριση της αποφάσεως, πήρε απόφαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  υπάρχει  συγκεκριμένη διαδικασία για την πρόσληψη των 

υδρονομέων, εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, έγινε 

νόμιμα η πρόσκληση, ακολουθήθηκε πιστά όλη η διαδικασία 

πρόσκληση, έγινε η ανάρτηση στο si te.gr στην ιστοσελίδα μας,  στο 

Διαύγεια,  εστάλησαν με αποδεικτικό κοινοποίησης στα Τοπικά 

Καταστήματα, έχει  γίνει  άψογα η διαδικασία,  παρακαλώ όσοι δεν 

γνωρίζετε το θέμα να μιλήσετε και με τον κ.  Αλεξούδη, ακολουθήθηκε 

κατά γράμμα η διαδικασία όπως την ακολουθούμε και τα προηγούμενα 
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χρόνια,  νόμιμα, με εγκρίσεις  από την Αποκεντρωμένη, δεν μιλάμε για 

κάποιο άλλο πλαίσιο,  δεν είναι εδώ και ο κ.  Θεμιστοκλέους να σας τα 

πει ,  αλλά όπως ακριβώς το κάνουμε κάθε χρόνο με εγκριτικές 

ακολουθούμε αυτή την διαδικασία η οποία δεν έχει  καμία σχέση ούτε 

με το Α.Σ.Ε.Π. ούτε με όλα αυτά που αναφέρεται ο συνάδελφος.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νόμους αναφέρει ο κ.  συνάδελφος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας αναφέρω την διαδικασία.  Αποφασίσαμε …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με συγχωρείτε,  κύριε Πρόεδρε αλλάζουμε θέμα; Αυτό είναι το θέμα 

μας.  Πήραμε απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο,  εγ κρίθηκε από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ακολουθήσαμε πιστά την διαδικασία.  

Εγκεκριμένη απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εάν θέλει  κάποιος μετά από τρία χρόνια που παίρνουμε 

εγκρίσεις  από  την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και κάνουμε σωστά την 

δουλειά μας να κάνει  ένσταση και να ταλαιπωρήσει τους αγρότες,  ας 

το κάνει  να μην διοριστούν οι  υδρονομείς.  Εμείς ακολουθούμε πιστά 

αυτά που ενέκρινε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Καταρχάς πράγματι  φέτος από ότι  αντιλήφθηκα ακολουθήθηκε η 

διαδικασία που δεν ακολουθήθηκε άλλα χρόνια,  κύριε Δήμαρχε.  Πρώτη 

φορά ακολουθήθηκε και σωστά ακολουθήθηκε.   

 Το πρώτο ερώτημα είναι το εξής:  Όσοι απάντησαν, όσες Τοπικές 

ή Δημοτικές Κοινότητες απάντησαν πρότειναν τα ίδια πρόσωπα με 

αυτά που προτείνετε εσείς;  Και δεύτερον.  Δεν το ξέρω, εγώ ρωτάω. 

Δεν το ξέρω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μα δεν το ξέρω εγώ. τώρα μας το λέτε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Ότι πρότειναν οι  Κοινότητες κάνουμε.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ερώτηση κάνω. Και δεύτερον,  ακόμη όπως λέει  ο κ.  Αντιδήμαρχος να 

μην πραγματικά εξαιρείται βάσει του Βασιλικού Διατάγματος η 

συγκεκριμένη διαδικασία,  εμείς  όμως ως Δημοτικό Συμβούλιο εδώ δεν 

έπρεπε να εφαρμόσουμε από την στιγμή που καλούμαστε να 

αποφασίσουμε συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής; Δηλαδή οικογενειακής 

κατάστασης και οικονομικής κατάστασης;  

 Η πρότασή της παράταξής μας είναι να εφαρμοστούν,  αφού εσείς  

έχετε τις  αιτήσεις εκεί ,  σύμφωνα με τους αιτούντες,  τελειώνω και 

κιόλας την εισήγηση και δεν θα ξανά μι λήσω, παρόλο που 

καταστρατηγώ την διαδικασία,  να εφαρμοστούν τα κριτήρια λοιπόν 

αυτά σύμφωνα με την οικονομική και την οικογενειακή κατάσταση του 

καθενός.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε δυστυχώς οι  συνάδελφοι,  μετά λύπης μου το λέω, 

παρότι πήραμε απόφαση και εάν θυμάμαι καλά ομόφωνη για την 

συγκεκριμένη πρόσληψη και εγκρίθηκε από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση αγνοούν τον νόμο. Το Βασιλικό Διάταγμα λέει  συγκεκριμένα 

πράγματα καις το άρθρο 6 για τα προσόντα και παρακάτω, εάν θυμάμαι  

καλά, στο άρθρο 12 για τα καθήκο ντα των υδρονομέων και η 

πρόσκληση βγήκε από τον κ.  Μερετούδη καθότι έλειπε ο κ.  Δήμαρχος 

και ο υποφαινόμενος και λέει  συγκεκριμένα και για τα απαιτούμενα 

προσόντα και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να έχει  

κανείς  σύμφωνα με τον νόμο. Επαναλα μβάνω και την εγκριτική της 

πολιτείας που την εκπροσωπεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  

 Σε κάθε περίπτωση όμως στον κατάλογο που σας ενεχείρησα, 

κύριε Πρόεδρε,  εδώ υπάρχει στην κατάσταση των όσων υπέβαλαν 

αιτήσεις,  αναφέρεται και το έτος που έχουν εργαστεί  αυ τοί οι  

άνθρωποι που φαίνεται που έχουν μια εμπειρία και το γνωρίζουν το 

αντικείμενο αλλά και τον τόπο εργασίας.   

 Για τους μεν,  κύριε Πρόεδρε,  τον κ.  Σκάρλο που αναφερθήκατε 

σαν πρόταση της δημοτικής αρχής και τον κ.  Χαρίση που τους 

προτείνει  η Δημοτική Κοινότητα του Καπετάν Μητρούση έχουν 

δουλέψει τα προηγούμενα χρόνια και τόπος εργασίας μάλιστα ήταν 

εκεί  στο Μητρούση. Επομένως σας καλύπτω και σε αυτό ακόμη και εάν 

δεν το προέβλεπε ο νόμος είτε η προκήρυξη που ακολουθούσε πιστά 

τον νόμο.  

 Επίσης για την Τοπική Κοινότητα Βροντούς,  Άνω Βρονούς που 

επίσης υπήρξε πρόταση του κ.  Βάγια Βασιλείου από το Τοπικό 

Συμβούλιο και αυτός εργάστηκε και πάλι στον τόπο εργασίας εκεί  στην 

Βροντού. Και το ΄12 και το ΄13.  
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 Για την Τοπική Κοινότητα Ορεινής η πρόταση που κάνουμε  

αναφέρεται στον κ.  Δερβίση Ζαχαρία,  ο οποίος και αυτός δούλεψε και 

συγκεκριμένα στην Ορεινή.   

 Για την Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα από όσους υπέβαλαν 

αιτήσεις και ήταν δέκα έξι  άτομα, δηλαδή υπήρξε συμμετοχή μεγάλη, 

δεν υπήρξε κάποιος από αυτούς που να εργ άστηκε τα προηγούμενα 

χρόνια,  από ότι  βλέπω. Στο συγκεκριμένο δεν υπήρξε,  τουλάχιστον εδώ  

έτσι αναφέρεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη που θα πάρω πάλι τον λόγο,  εάν και δεν μου το επιτρέπει  το 

προεδρείο,  θα παραδώσω το προεδρείο για να κάνω και ένα σχόλιο 

εδώ. Παρακαλώ τον αντιπρόεδρο να αναλάβει την προεδρία για να 

κάνω μια τοποθέτηση επί του θέματος αυτού.  

 Μάλλον ερώτηση, συγνώμη κ.  Γκότση. Αφήστε,  θα πάω στην 

τοποθέτηση κατευθείαν,  δεν θέλω να σχολιάσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από τον κ.  Γάτσιο ότι  οι  προτάσεις ήρθαν από τις  Δημοτικές 

Κοινότητες.  Έτσι δεν είναι;  Από τις  δυο.  Οι άλλοι δεν έστειλαν.  Από 

ότι  θυμάμαι το θέμα πέρασε από την Οικονομική Επιτροπή; Παλαιά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πέρασε και από εμάς.  Θυμάμαι τα προσόντα που λέγαμε.  Και νομί ζω 

ότι  η απάντηση ήταν καλύτερα ξέρουν γι΄ αυτούς οι  τοπικοί.  Αυτή 

ήταν η απάντηση.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Να μην γίνεται όμως τώρα διάλογος.  Να δώσουμε τον λόγο,…  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ προσωπικά καλύφθηκα κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο κ. Χασαπίδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Καλύφθηκα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Καλύφθηκε ο κ.  Χασαπίδης.  Τώρα μπορείτε να κάνετε και εσείς  το 

σχόλιό σας.  Την ερώτησή σας,  ότι  είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Θα πάρουμε τοποθετήσεις τώρα. Τοποθετήσεις.  Κάποιος θέλει  να 

τοποθετηθεί;  Όχι.  Ο κ.  Πρόεδρος.  Κύριε Πρόεδρε ορίστε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετά λύπης μου σήμερα διαπίστωσα, διότι  αυτός κατάλογος ονομάτων 

μας έφερε σε δύσκολη θέση από την Δημοτική Κοινότητα Λευκώνα και 

από την Κοινότητα Ορεινής,  διότι  όπως αναφέραμε προηγουμένως η 

Κοινότητα Μητρουσίου και η Κοινότητα Άνω Βροντούς απάντησαν και 

έτσι είχαμε και ήσυχη την συνείδησή μας και ξαφνικά βρεθήκαμε να 

ψάχνουμε ποιος είναι ο ικανός μέσα από τους δέκα έξι  στην Δημοτική 

Κοινότητα Λευκωνα, όχι  ότι  οι  άλλοι δεν είναι καλοί,  ερωτώντας τον 

έναν και τον άλλο.  

 Θα παρακαλούσα εάν ήταν εδώ η Πρόεδρος να μας πει  τον λόγο 

για τον οποίο δεν μας έστειλε μια τέτοιε εισήγηση; Εάν οι  τοπικοί 

άρχοντες της Δημοτικής Κοινότητας Λευκώνα δεν μας φέρνουν τα 

αρμόδια,  τα κατάλληλα πρόσωπα θα ζητήσουν στην περίοδο αυτό που 
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θα αρδεύονται τα χωράφια και οι  τσιμενταύλακες και οι  κήποι,  θα 

ζητήσουν και τα ρέστα από την δημοτική αρχή;  

 Αυτό θα ήθελα να την ρωτήσω. Λυπάμαι όμως, απουσιάζει .   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν αλλάξαμε τίποτα κ.  Γάτσιο.  Δεν αλλάξ αμε τίποτα. Τίποτα 

απολύτως και μάλιστα άλλο ένα κομμάτι στην τοποθέτησή μου έχει  να 

κάνει  το εξής:  Παρά το γεγονός ότι  αναρτήθηκε στην Δημοτική 

Κοινότητα Λευκώνα η πρόσληψη αυτών των υδρονομέων, δεν έγινε 

γνωστό όμως ούτε στο Τοπικό Συμβούλιο,  μπορούσε κα ι να μην το 

αναφέρει στο Τοπικό Συμβούλιο αλλά δεν έγινε γνωστό στην κοινωνία 

του Λευκώνα.  

Και οι  προηγούμενοι συνάδελφοι υδρονομείς …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βλέπετε λείπει  η Πρόεδρος,  οφείλω όμως να κάνω το σχόλιο γιατί  το 

θέμα θα  περάσει και θα περάσει ασχολίαστο.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Στο σώμα το λέτε αυτό,  όχι  στον κ.  Γάτσιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο σώμα φυσικά. Δεν απευθύνομαι στον κ.  Γάτσιο.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Γιατί  βλέπετε τον κ.  Γάτσιο.  Συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Απλώς  επειδή με κοιτάζει .  Όχι,  όχι ,  δεν έ χω τι  να προσάψω τίποτα 

στον κ.  Γάτσιο,  το καταθέτω στο σώμα. Καλό θα ήταν λοιπόν οι  

Πρόεδροι,  μια και είναι και εδώ ο Πρόεδρος της Ορεινής,  δεν ξέρω εάν 

έχει  κάποιο αιτιολογικό που δεν μας έστειλε απόφαση του Τοπικού 

Συμβουλίου για να μας βγάλει από το αδ ιέξοδο, διότι  εμείς  εσάς 

εμπιστευόμαστε.   

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Εάν καθ’ όλη την διάρκεια της δημοτικής αρχής τρεισήμισι χρόνια 

απαξιώσατε …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απαξιώσατε τους προέδρους.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Πρόεδρε ολοκληρώσατε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε συνάδελφοι σας παρακαλώ λίγη ησυχία.  Σας παρακαλώ κύριοι  

συνάδελφοι.  Τον λόγο έχει  ο Πρόεδρος της Ορεινής.  Της Τοπικής 

Κοινότητας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Αντιπρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  δημοτικοί 

σύμβουλοι τρία χρόνια πέρασαν δεν μας παίρνατε με τα ονόματα. Τον 

τέταρτο χρόνο γιατί ,  τι  άλλαξε ξαφνικά; Για να πάρουμε εμείς  την 

ευθύνη; Θα βάλατε όποιον θέλατε,  όπως έγινε και πέρυσι που είχαμε 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

78 

τσακωθεί εδώ. Πάλι το ίδιο.  Άλλον προτείναμε,  στους δημότες μας 

έχει  με τέσσερα παιδ ιά κύριος και με ειδικές ανάγκες ήταν αυτό το 

παιδί .  Γιατί  θα βάζατε αυτόν τον ίδιο που βάλατε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα βάλετε τον ίδιο κύριε Πρόεδρε.  Θα βάλετε τον ίδιο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Να μην προεξοφλούμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο Κλάμπας Σταύρος δούλεψε το ΄12.  Δεν έχει  εμπειρία; Με τέσσερα 

παιδιά.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Τελειώσατε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τελειώσαμε,  ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κλείσε το μικρόφωνο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Αντιπρόεδρε εγώ καταλαβαίνω, πράγματι ο κ.  Πρόεδρος 

εντόπισε την δυσκολία της επιλογής.  Π άντα όταν είναι μια επιλογή 

δεκάξι υποψήφιοι υπάρχει δυσκολία στην επιλογή. Όμως εδώ υπήρξε 

και μια σχετική υποκρισία.  Δηλαδή δεν μπορείς σαν επιχείρημα να 

χρησιμοποιείται ότι  τα προηγούμενα χρόνια δεν σας στέλναμε τα 

ενδιαφερόμενα, τα μέλη τα οποία υπέβαλ αν αιτήσεις και τώρα που σας 

τα στείλαμε δεν πήρατε απόφαση επειδή δεν σας τα στέλναμε τα 
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προηγούμενα χρόνια.  Αυτό με συγχωρείτε είναι ένα επιχείρημα που 

δεν στέκει .  Αφήστε που πάντα γινόταν και τηλεφωνική συνεννόηση.  

 Αλλά όπως και να έχει  σίγουρα υπάρχο υν άνθρωποι,  δεν είναι,  

στην μια περίπτωση είναι δεκαέξι,  στην Δημοτική Ενότητα Λευκώνα 

και στην Τοπική Κοινότητα Ορεινής είναι επτά.  Δεν είναι εύκολο να 

διαλέξεις  τον έναν από τους επτά.  Το αντιλαμβάνομαι.  Αλλά γι΄ αυτό 

ακριβώς σας στείλαμε,  επειδή μας κά νατε προτάσεις και θέλετε και 

εμείς  να βελτιωνόμαστε και εμείς  θέλουμε να πετυχαίνουμε το 

καλύτερο δυνατό,  σας στείλαμε όλη αυτή την διαδικασία που κάναμε 

και θελήσαμε να πάρετε μια απόφαση για να τεθεί  στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

 Όπως είδατε στην Δημοτική Κο ινότητα Μητρουσίου και στην 

Τοπική Κοινότητα Βροντούς που πήραν αποφάσεις τις  υλοποιήσαμε,  

τουλάχιστον σαν πρόταση της Δημοτικής Αρχής τις  υλοποιούμε.  

Επομένως δεν έχουμε κάτι  να σας μέμψουμε.  Από αγωνία ο κ.  

Πρόεδρος τα είπε όσα είπε,  γιατί  τις  προηγούμεν ες ημέρες 

ακολουθώντας αυτή την διαδικασία που έκανε το τμήμα Διοίκησης,  

θέλησε να ανοίξει  και να αποκτήσει μεγαλύτερη συναίνεση να το πω 

έτσι και μεγαλύτερη συμμετοχή η λήψη απόφασης για τους υδρονομείς.   

 Εγώ νομίζω ότι  εκεί  ορμώμενος ο κ.  Πρόεδρος έκανε  ότι κινήσεις 

έκανε και δεν έχουμε κάτι  να μέμψουμε σε κάποιον,  απλά οι  αποφάσεις  

δεν ήρθαν και πρέπει να το πούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Νομίζω ότι  επαναλαμβανόμαστε.  Για να κλείσουμε το θέμα ποιος θέλει  

να μιλήσει για να μην θεωρηθεί ότι  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ αφήστε με.  Δυο λεπτάκια.  Δεν θα κάνουμε τίποτα τώρα. 

Από μισό λεπτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και εγώ, κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Και εσύ και εσύ.  Μισό λεπτάκι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εδώ, κύριε Πρόεδρε απεικονίζεται η κατάντια ε νός κράτους να μιλάτε 

όλοι σας εδώ μέσα για ένα εργάτη που θα δουλέψει πέντε μήνες.  

Ντροπή δεν είναι;  Είναι ξευτίλα αυτή. Σαράντα άτομα ασχολούμαστε 

και να μην έχει  το δικαίωμα ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας να 

πει  ότι  εγώ θα πάρω αυτόν διότι  ξέρει  καλά  ποιος είναι.  Είναι 

κατάντια μιας χώρας,  κύριε Πρόεδρε να μιλάμε για έναν εργάτη που θα 

δουλέψει πέντε μήνες.  Είναι προσβολή δεν το καταλαβαίνετε;  

Ξεφτιλιζόμαστε δηλαδή.  

 Κύριε Πρόεδρε σε παρακαλώ ο Πρόεδρος της κάθε Κοινότητας 

έχει  το δικαίωμα να επιλέξε ι  τον ικανότερο.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Αυτό κάναμε.  Ευχαριστώ πολύ. Ο κ.  Γάτσιος  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Για μισό λεπτό κύριε Πρόεδρε,  εάν αποκόψουμε όλα τα προβλήματα 

εγώ θα συμφωνήσω με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου στις  

παρατηρήσεις του,  όμως ο κ.  Αντιδήμαρχος προηγ ουμένως είπε ότι  

όπως κάναμε και όλα τα προηγούμενα χρόνια.  Σας παρακαλούμε πολύ, 

δεν κάναμε έτσι τα προηγούμενα χρόνια.  Τα προηγούμενα χρόνια 

κάναμε εντελώς διαφορετικά πράγματα και να ξανά επαναλάβω γιατί  
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μου είπατε μισό λεπτό,  η πρότασή μας είναι να εφα ρμοστούν 

αντικειμενικά κριτήρια.  Αυτή είναι η πρότασή μας.  Δηλαδή σύμφωνα 

με την οικογενειακή και την οικονομική κατάσταση του καθενός.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ωραία.  Νομίζω ότι  το θέμα ολοκληρώθηκε.  Δίνω τον λόγο ο  κ.  

Μυστακίδης για μια κουβέντα.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ απλά ήθελα να καταθέσω την εμπειρία μου όσο ήμουνα κατά τόπο 

Αντιδήμαρχος Λευκώνα και Ορεινής και  Βροντούς.  Και στα τρία 

χωριά συνεννοήθηκα με τους προέδρους και πήρα αυτούς που μου 

υπέδειξαν.  Αυτούς που μου υπέδειξε η κυρία Πλατίδου στον Λευκώνα, 

αυτόν που μου υπέδειξε ο Πρόεδρος της Βροντούς ο κ.  Κυριάκος 

Καρδιμιτζόγλου και με τον Πρόεδρο της Ορεινής συνεννοήθηκα και 

μου είπε ότι  θα πάρουμε κάποιον ο οποίος ποτίζει  όποτε του πούμε το 

γήπεδο και τα λοιπά και τα λοιπά, δεν θυμάμαι καλά την ιστορία και 

του λέω βεβαίως να τον πάρετε.   

 Δεν ξέρω τι  έγινε με την ανταλλαγή εγγράφων αλλά η ουσία η 

αυτή, ότι  έγινε προφορική συνεννόηση και υλοποιήθηκε η επιθυμία 

των τοπικών προέδρων.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Μυστακίδη.  Νομίζω ότι  το θέμα ολοκληρώθηκε.  Δεν 

πρέπει να μπούμε σε διαδικασία περισσότερη. Να μπει σε ψηφοφορία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η πρόταση που…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Η πρόταση κ.  Μυστακίδη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Σταυρόπουλε; Ναι.  Ο κ.  Δούκας εκεί ,  ναι;  Ο κ.  

Ίντος;  ότι  πρότεινε ο κ.  Αναστασιάδης.  Κυρία Σαραντίδου; Ναι.  ο κ.  

Αναστασιάδης;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Αυτό έγινε,  ναι.  Να εφαρμοστούν τα κριτήρια η παράταξη του κ.  

Φωτιάδη. Ο κ.  Δημητρίου ναι,  η κυρία ναι,  όλοι ναι.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ όχι.  Όχι στην Κοινότητα Μητρουσίου και ψηφίζω το δυο και το 

τέσσερα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο κ. Χράπας όχι  στην Κοινότητα Μητρουσίου και αντί  των 

προτεινομένων προτείνει  το δυο και το τέσσερα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κυρία Μπιτζίδου με την παράταξη και ο υποφαινόμενος ναι.   

 

 Ο κ. Χράπας όχι στην Κοινότητα Μητρουσίου και αντί των 

προτεινομένων προτείνει το δυο και το τέσσερα.   

 

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: 136/2014)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Συνεχίστε κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έβδομο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 7ο  

Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων αφιερωμένων στην  

Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (8 Μαρτίου) στο πλαίσιο της  

ενταγμένης πράξης ¨Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της Τοπικής  

 Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την 

καταπολέμηση  

 της βίας¨ .  

Εισηγήτρια: Η Δημ. Σύμβουλος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγήτρια η δημοτική σύμβουλος κυρία Αγιαννίδου Σταυρούλα.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας στις  8 του Μάρτη 

ζητώ την έγκριση 150 ευρώ για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων. Τι 
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να πω τώρα; Νομίζω ότι  δεν υπάρχει λόγος να πω κάτι άλλο. Εάν 

θέλετε να ρωτήσετε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε θέλω να τοποθετηθώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Και τα χρήματα είναι από το πρόγραμμα έτσι;  Απλά θέλω να πω επειδή 

πάρα πολλά χρόνια ασχολούμαι με το Γυναικείο Κίνημα από το 1996 

μέσα στον Σύλλογο  Γυναικών, μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών 

Ελλάδος,  θα ήθελα να πω και να ενημερώσω ότι  αυτή η ημέρα 

καθιερώθηκε να γιορτάζεται σαν Ημέρα της Γυναίκας αφιερωμένη στην  

εργαζόμενη γυναίκα, η οποία πραγματικά αγωνίστηκε για τα 

δικαιώματά της στην δουλειά για το οκτάωρο, για  καλύτερες συνθήκες 

δουλειάς γι΄ αυτήν και για τα παιδιά της.   

 Καθιερώθηκε το 1910 μετά από την μεγάλη σφαγή των γυναικών 

το 1886 στο Σικάγο. Καθιερώθηκε το 1910 για να τιμήσει ακριβώς την 

εργαζόμενη γυναίκα. Από εκεί  και πέρα,   αναπτύχθηκ ε ένα μεγάλο 

γυναικείο κίνημα πραγματικά για την χειραφέτηση της γυναίκας που 

φτάνει  μέχρι και στις  μέρες μας που η γυναίκα αντιμετωπίζει  κάποια 

ιδιαίτερα προβλήματα.  

 Θα ήταν άδικο εάν συμφωνούσαμε σαν παράταξη με τέτοιου 

τύπου εκδηλώσεις όπως το να αντιμετωπίσουμε την βία με βία γιατί  

έτσι το θεωρώ με αυτά τα μαθήματα αυτοάμυνας δεν κολλάνε καθόλου 

με την Ημέρα της Γυναίκας.  Ο Δήμος θα έπρεπε να κάνει  μια 
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εκδήλωση που πραγματικά να δείχνει  τι  σημαίνει  αυτή η ημέρα για την 

γυναίκα και την εργαζόμενη γυναί κα. Οι γυναίκες έχουν θέση πάνω 

στην βία και στην ενδοοικογενειακή βία και πρέπει να γνωρίζουμε ότι  

εάν δεν ψάξουμε τα αίτια που την δημιουργούν,  δεν πρόκειται να γίνει  

και να διορθωθεί τίποτα ούτε με μαθήματα αυτοάμυνας ούτε με λαβές 

Ζίου ζίτσου.  

 Δεν εγκρίνουμε λοιπόν και πραγματικά λέμε όχι  σε αυτή την 

πρόταση.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Ειλικρινά,  κυρία Σαραντίδου,  δεν περίμενα από εσάς να ευτελίσετε 

έτσι όπως το είπατε,  Ζίου ζίτσου. Από εσάς δεν το περίμενα. Έχω 

παρακολουθήσει δικές σας εκδηλώσεις και νομίζω ότι  τις  τίμησα. Δεν 

σας επιτρέπω την αυτοπροστασία να την αποκαλείτε έτσι όπως την 

αποκαλείτε.  Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι λοιπόν για το έβδομο θέμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι η κυρία Σαραντίδου.  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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 137/2014)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 8ο  

Έγκριση πραγματοποίησης Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου  

εφήβων –  νεανίδων στις 28 και 29 Ιουνίου 2014 στην πόλη μας.   

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγήτρια η Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Εάν υπάρχει καμία ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν; Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  προχωράμε παρακάτω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. αυτό κ.  Αντώνη.  

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: 138/2014)  
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…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ένατο.  

 

ΘΕΜΑ 9ο  

Αποδοχή συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην  

Προγραμματική Σύμβαση που συνάπτει το Υπουρ γείο Πολιτισμού 

και  

Αθλητισμού με το Δήμο Σερρών και τη ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨  

Σερρών.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαγράψτε το «Παιδείας και Θρησκευμάτων». Εκ παραδρομής.  

«Πολιτισμού και Αθλητισμού».  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνω μια ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Ερωτήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα έλεγα ενημερωτική περισσότερο. Επειδή ότι  έχει  σχέση με τον 

αθλητισμό και τις  εγκαταστάσεις υπεύθυνος είναι ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.,  

γιατί  εισηγήτρια είναι η κυρία Μπιτζίδου; Εισηγητής είναι η κυρία 

Μπιτζίδου; Μήπως θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε να γίνει  πιο 

κατανοητό όλο αυτό;  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  
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Στον Δήμο Σερρών υπάρχει ο τομέας Πολιτισμού –Αθλητισμού και δια 

Βίου Μάθησης και Παιδείας.  Αυτά εδώ είναι τμήματα ξεχωριστά τα 

οποία έχουμε το οργανωτικό κομμάτι των  εκδηλώσεων. Ο 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. είναι  αυτός που διατηρεί τις  εγκαταστάσεις και παρέχει  

τις  εγκαταστάσεις.  Δεν είναι ο διοργανωτής των εκδηλώσεων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κατάλαβα, ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω, «Αποδοχή συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας στην προγραμματική σύμβαση». Επειδή έχω διαβάσει το 

προσχέδιο,  δεν ξέρω εάν μου διέφυγε,  η Περιφέρεια δεν συμμετέχει  με 

κανένα ποσό. Τίποτα. Δεν αναφέρει ποσό η Μπία.  Λέει  αόριστα ότι  θα 

βοηθήσει στις  όποιες δράσεις.  Γιατί  να την βάλουμε συμμέτοχο;  

 Και εδώ θέλω να πω ότι  το Υπουργείο ευτελίζει  αυτή την 

προγραμματική σύμβαση. Η χρηματοδότηση είναι μόνο 46.000 για το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. φέτος,  εάν δεν κάνω λάθος.  Από 104 και 250 που 

ξεκινήσαμε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε όλοι μαζί  σας παρακαλώ, δεν ακούγεται κανένας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Υποχρεωτική είναι δηλαδή η συμμετοχή της Περιφέρειας;  Τώρα πρέπει 

να είναι καινούργιο αυτό τότε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα απαντήσει η κυρία Μπιτζίδου.  Παρακαλώ κυρία Μπιτζίδου.   

Κα  ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Να σας απαντήσω και να πω ότι  είναι μέσα στην προγραμματική 

σύμβαση υποχρεωτική και η συμμετοχή της Περιφέρειας γιατί  το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι ένα Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο το οποίο 

απευθύνεται όχι  μόνο στην πόλη και στον Δήμο Σερρών αλλά και σε 

όλη την περιφέρεια.  

 Άρα μέσα στην προγραμματική σύμβαση υπάρχει και η 

δυνατότητα μετακίνησης των παραστάσεων στην Περιφέρεια,  εφόσον 

το επιτρέπει  η οικονομική κατάσταση.  

 Δεύτερον.  Δεν βάλαμε δεσμευτικό ποσό και βάλαμε απλώς την 

συμμετοχή της Περιφέρειας με ένα ποσό μηδενικό γιατί  η 

περιφερειακή ενότητα λόγω της δυσλειτουργίας που παρουσιάζει  το 

όλο κομμάτι της Περιφέρειας με αποφάσεις κάτω στην Θεσσαλονίκη, 

αυτά προγραμματίζονται για τον Μάιο.  Μετά τον Μάρτιο,  Απρίλιο.  

Άρα εάν εμείς  βάλουμε κάποιο προϋπολ ογιζόμενο ποσό, το οποίο ήταν 

πέρυσι 10.000, ενδεχομένως να μας μπλοκάρει γιατί  δεν θα το έχουμε 

σαν απόφαση, δεν θα το έχουμε πάρει απόφαση στον Περιφερειακό 

Συμβούλιο.  Άρα βάζουμε την συμμετοχή και ανά πάσα στιγμή 

μπορούμε να ενσωματώσουμε το ποσό οπότε υπάρχει σαν κωδικός.   

 Επίσης για την πολύ σωστή παρατήρηση του κ.  Χασαπίδη, θα 

ήθελα και εγώ να το επισημάνω, με το που ανέλαβα το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

είδα ότι  το ΄12 η επιχορήγηση ήταν 117.000 από το Υπουργείο 

Πολιτισμού. Φέτος το ΄13 τα λεφτά που ήρθαν ήταν 88 κα ι το επόμενο 
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είναι μόνο 46.  Είναι δηλαδή εξευτελιστικό το ότι  αυτός ο χώρος 

πολιτισμού, που είναι ο μοναδικός στον Νομό, δυστυχώς 

χρηματοδοτείται με πενιχρά έσοδα. Από εκεί  τα συμπεράσματα δικά 

σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εκτός από την πενιχρή χρηματοδότηση που δίνετ αι,  γιατί  μιλάμε για το 

θέατρο, το θέατρο το ότι  λειτουργεί ,  γιατί  είμαι μέλος του Δ.Σ. είναι 

θαύμα δηλαδή. Θαύμα από την άποψη ότι  όλοι εκεί  που εργάζονται,  

εργάζονται χωρίς αμοιβές,  με σκηνοθεσίες και τα λοιπά που τις  κάνουν 

από μόνοι τους αλλά και αξιοπ οιείται εδώ παρακαλώ, γιατί  μόνο 

φωνάζουμε και δεν το λαμβάνουμε αυτό,  όλο το ντόπιο δυναμικό.  Όλοι 

οι  ηθοποιοί  και τα λοιπά είναι από εδώ, παιδιά από τις  Σέρρες.  Αυτό 

και μάλιστα βγήκε και η κυρία,  η προηγούμενη ηθοποιός,  πως την λέμε 

την,  η Ευαγγελίδου και είπε ότι  μπράβο, το σφάλμα το δικό μας,  το 

δικό μου λέει  ήταν ότι  δεν αξιοποίησα το ντόπιο δυναμικό.  Το είπε 

στην τηλεόραση. Και μπράβο της δηλαδή.  

 Θέλω να πω δηλαδή ότι  καλά δεν βάλαμε τις  10.000, γιατί   εάν 

τις  βάζαμε και δεν ερχόταν θα γίνονταν κατα γγελία στον εισαγγελέα 

και θα λένε ότι  που πήγαν τα δέκα χιλιάρικα που πήρατε και τα λοιπά, 

ενώ δεν τα πήραμε.  Και γι΄ αυτό ακριβώς τον λόγο δεν μπαίνουν τα 

δέκα χιλιάρικα.  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.  Οι υπόλοιποι ναι.   

Εγκρίνεται  βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 139/2014)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο.   

 

ΘΕΜΑ 10ο  

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των:  

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού –   

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –  Δήμου Σερρών  

και ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Όχι ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδ ης.   

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: 140/2014)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 11ο  

Ορισμός μέλους για την επιτροπή παρακολούθησης της 

προγραμματικής  

σύμβασης μεταξύ των: Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού –   

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –  Δήμου Σερρών και  

ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κυρία Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Επειδή η εμπειρία του κ.  Γκότση είναι γνωστή και χρόνια μέλος του 

Δ.Σ.,  ορίζεται σαν μέλος αυτής της Επιτροπής Παρακολούθησης και σε 

συνεργασία με άλλα μέλη από την Περιφέρεια και από το Υπουργείο 

Πολιτισμού και αναπληρωτής ο κ.  Θετικόπουλος Απόστολος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κ. Μπασδάνης είναι,  πέστε το από την Περιφέρεια.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Προς το παρόν ναι,  από την Περιφέρεια είναι ο κ.  Μπασδάνης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  Όχι ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

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: 141/2014)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 12ο  

Έγκριση της υπ' αριθμ. 31/2014 απόφασης του .Σ. της .Ε.Υ.Α.Σ. με 

τίτλο:  

Έγκριση τεχνοοικονομικής μελέτης για διαγωνισμό του έργου με 

τίτλο  

' 'Κατασκευή βαρυτικών αγωγών συγκέντρωσης λυμάτων στις .Ε.  

Μητρουσίου και Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών''¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπα τζής Θ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το δωδέκατο θέμα αποσύρεται και ο λόγος σε σας κ.  Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Προτείνω να αποσυρθεί προσωρινά για λίγο καιρό,  επειδή γίνεται μια 

προσπάθεια να ενταχθεί  στο πρόγραμμα του ΕΠΠΕΡΑΑ το θέμα του 

βαρυντικού αγωγού γι΄ αυτό.  Για να δούμ ε πως θα πάει αυτή η 

προσπάθεια και αναλόγως το ξανά φέρνουμε το θέμα. Προσωρινά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

94 

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι να το αποσύρουμε;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται γ ια την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   Η ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ  

(ΠΡΑΚ. 1-6-2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 13ο  

Αποδοχή χρηματοδότησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ .  

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ.  Αρναούτογλου Φ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 142/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ 14ο  

Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2013  

κληροδοτήματος Ι.  Αποστολίδη.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ θα ψηφίσω  παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο νομικός σύμβουλος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ποιος νομικός σύμβουλος;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Γαλάνη, έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σε όλα αυτά τα χρόνια που το κληροδότημα το συγκεκριμένο  το 

διαχειρίζεται ο Δήμος Σερρών δεν έχουν γίνει  τόσες ενέργειες όσες 

έχουν γίνει  τα τελευταία τρία χρόνια.  Οι υπάλληλοι που έχουν 

αναλάβει το συγκεκριμένο κληροδότημα και κάνουν όλες τις  πράξ εις  

πάντα με αποφάσεις των οργάνων του Δήμου Σερρών αλλά και τις  

εγκρίσεις  της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων, έχουν κάνει  τις  

απαραίτητες εισηγήσεις οι  οποίες έχουν περάσει,  όπως σας είπα και 

από το Δημοτικό Συμβούλιο και από την Οικονομική Επιτροπή και 

είναι δεκάδες οι  διοικητικές ενέργειες που έχουν γίνει .  Και οι  

αποφάσεις που λάβαμε προς την σωστή κατεύθυνση, σύμφωνα με το 

νόμο και οι  εγκρίσεις  που πήραμε.   

 Ένας εκ των υπαλλήλων, ο κ.  Παζάς που νομίζω είναι εδώ, 

μπορεί να σας πει  περισσότερα. Εγώ αυτά που θ έλω να ολοκληρώσω 

λέγοντας,  μην το προσπερνάτε έτσι,  όχι  παρακάτω, τόσα και τόσα τα 

προσπερνάμε,  αυτό δεν θα το προσπεράσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το διαβάσαμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας ευχαριστώ που το διαβάσατε.  Εγώ θέλω να πω όμως την δουλειά 

που κάναμε.  Είναι η πρώτη  φορά που έχουμε μια πλήρη εικόνα για το 

τι  συμβαίνει .  Έχουν γίνει  δημοπρασίες για όλα τα ακίνητα. Έχουμε 

έσοδα, έχουμε έντοκες καταθέσεις,  γιατί  οι  καταθέσεις τα 

προηγούμενα χρόνια πριν αναλάβει αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ήταν 
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άτοκες,  έχουμε έντοκες καταθέσεις με 5,5 εάν θυμάμαι καλά απέξω 

επιτόκιο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ σας λέω πως έχουν τα πράγματα. Έχουμε έντοκες καταθέσεις και 

το αποτέλεσμα θα δώσουμε στο επόμενο διάστημα μετά από την 

έγκριση που πήραμε και την υποτροφί α για πρώτη φορά μετά από 

τριάντα και χρόνια και επίσης,  σας λέω για να ξέρετε το σύνολο των 

εσόδων και των εξόδων, είναι 137.987 ευρώ, φυσικά είναι 

ισοσκελισμένος ο ισολογισμός,  απλά το ποσό στο σύνολο των εξόδων 

πηγαίνει  στο αποθεματικό,  είναι 135.284,13 .  Τα μόνα έξοδα που 

έγιναν είναι 2.702,87 ευρώ και αφορούσαν δημοσιεύσεις σε 

εφημερίδες ή τα μόνιμα έξοδα των υπαλλήλων που ερχόντουσαν από 

την Θεσσαλονίκη, πάντα δηλαδή έδιναν τα πλέον απαραίτητα.  

 Από εκεί  και πέρα, όπως σας λέω έχουμε έσοδα και από την  

μίσθωση των ακινήτων και κάνουμε όλες τις  δημοπρασίες που πρέπει 

να κάνουμε και θέλω να πω εδώ και ας με διαψεύσει ο υπάλληλος που 

είναι ένας εις  εκ των υπαλλήλων, ο οποίος με απόφαση διαχειρίζεται 

το συγκεκριμένο κληροδότημα, έχουμε πάρει και τα εύσημα α πό την 

Αποκεντρωμένη, από την Διεύθυνση που ασχολείται με τα 

κληροδοτήματα και λειτουργούμε και σαν υπόδειγμα για άλλους 

Δήμους οι  οποίοι  έχουν κληροδοτήματα και δεν τα διαχειριζόντουσαν 

με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Υπάρχουν Δήμοι οι  οποίοι  μας ρωτάνε 

για  το πώς χειριζόμαστε τα διάφορα ζητήματα του κληροδοτήματος.   

 Αυτά ήθελα να τα πω γιατί  πολλοί από εσάς θα θέλατε να τα 

μάθετε.  Ευχαριστώ πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 143/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο πέμπτο.  

 

ΘΕΜΑ 15ο  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

α) φαρμάκων και ειδών για τις ανάγκες του δημοτικού 

κυνοκομείου,  

β) ζωοτροφών για τις ανάγκες του δημοτικού κυνοκομείου έτους 

2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Καλαϊτζίδης Β.  

γ) ειδών γραφείου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δ ήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

δ) λαμπτήρων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

α) φαρμάκων και ειδών για τις ανάγκες  του δημοτικού 

κυνοκομείου,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Καλαϊτζίδης Β.  

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: 144/2014)  

…………………  

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

β) ζωοτροφών για τις ανάγκες του δημοτικού κυνοκομείου έτους 

2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Καλαϊτζίδης Β.  

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: 145/2014)  

…………………  

 

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

γ) ειδών γραφείου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

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: 146/2014)  

…………………  

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

δ) λαμπτήρων, για τ ις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 147/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Υπάρχει και ένα Ε. Αργά το μεσημέρι μας ήρθε,  παράλειψή μου, ναι.   

 

Έγκριση διενέργειας προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού έτους 

2014.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποσού;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποσού 11.400 ευρώ. Ο κ.  Μυστακίδης ξέρει  το θέμα νο μίζω.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Παλαιά είχαμε ψηφίσει αυτή την πίστωση για την αγορά ενός GPS .  Εν 

τω μεταξύ έγινε η πρόσκληση ενδιαφέροντος.  Ο πλειοδότης 

παρουσίασε ένα όργανο το οποίο δεν το θέλαμε.  Γι΄ αυτό είπαμε τώρα 

ότι  ξανά έρχεται το θέμα. Πρέπει να πάρουμε το όργανο το οποίο 

θεωρεί η υπηρεσία αξιόπιστο.  Άσχετα εάν είναι και εκατό ευρώ πιο 

ακριβό από το άλλο, γιατί  υπάρχουν διάφορες μάρκες,  κινέζικες,  ξέρω 

εγώ, Ταιβάν.  Δεν θέλουμε τέτοια όργανα. Θέλουμε αξιόπιστα όργανα, 

αξιόπιστων εταιρειών. Γι΄ αυτό και επα νέρχεται το θέμα, γιατί  τώρα 

έχουμε ένα θέμα με τα νεκροταφεία τα οποία πρέπει να αποτυπωθούν 

και να γίνουν τοπογραφικά. Αυτό είναι ένα όργανο το οποίο πληροί 

και τις  σύγχρονες προδιαγραφές για την απόδοση συντεταγμένων σε 

παγκόσμιο σύστημα και μπορούν να γίνει  γρήγορα η δουλειά.  Η 

τεχνική υπηρεσία πνίγεται.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Χρυσανθίδη.  Άλλος ερώτηση, τοποθέτηση;  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

10

2 

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Για ψηφοφορία δεν είμαστε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όσον αφορά τα θέματα που είναι για πρόχειρους διαγωνισμούς εμείς  

λέμε ανοικτούς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο το μικρόφωνο σας παρακαλώ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το Α, Β, Γ,  μιλάνε οι  εισηγήσεις για πρόχειρους διαγωνισμούς και η 

παράταξή μου ψηφίζει  να γίνουν ανοικτοί διαγωνισμοί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Λοιπόν,  προχωράμε.  Οι υπόλοιποι ναι.   

Έγκριση διενέργειας προμήθεια τοπογραφικού εξοπλισμού 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: 148/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο.  
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ΘΕΜΑ 16ο  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: 

¨Απομαγνητοφώνηση  

συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2013¨ .  

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: 149/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 17ο  

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

 οικονομικού έτους 2014:  

α) για την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν τακτικές 

αποδοχές  

υπαλλήλων αορίστου χρόνου της τεχνικής υπηρεσίας και της  
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υπηρεσίας καθαριότητας και ενίσχυση του κωδικού  

 για  την παρακράτηση έναντι προκαταβολής ΚΑΠ  και  

β) για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

 οικονομικού έτους 2014:  

α) για την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν  

τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου  

της τεχνικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας καθαριότητας  

 και ενίσχυση του κωδικού για την παρακράτηση έναντι  

προκαταβολής ΚΑΠ  και  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

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: 150/2014)  

…………………  

 

 

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  
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οικονομικού έτους 2014:  

β) για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

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: 151/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 18ο  

Έγκριση δημιουργίας κωδικών εσόδου με την ένδειξη:  

 ¨Έσοδα από τηχρήση του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων  

στο Ο.Π. 181 του Δήμου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλά νης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ήθελα να ρωτήσω,…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πόσα είναι τα έσοδα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι 700 ευρώ το τελευταίο τρίμηνο του ΄13 και πρ οσμένουμε περί τα 

2.000 ευρώ τα πρώτα τρία τρίμηνα του ΄14.   Ανά τρίμηνο πηγαίνει .  

Πιστεύω είναι κατανοητό.  Δηλαδή εισπράττουμε το τελευταίο τρίμηνο 

της προηγούμενης χρονιάς και τα πρώτα τρία τρίμηνα της χρονιάς που 

τρέχει .    

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πω κάτι όμως. Επειδή αυτά τα έργα, κατά την δική μου άποψη, 

είναι σημαντικά  και πρέπει να συντηρηθούν και να διατηρηθούν,  

πρέπει ανάλογα να προσεχθούν με ανάλογες ενέργειες τις  οποίες 

μπορεί να κάνει  ο Δήμος.  Το πάρκιγνκ.  Γιατί  με 60.000 ευρώ τζίρο 

ετησίως δεν μπορεί να κρατηθεί αυτή η επιχείρηση και θα κλείσει .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν καταλαβαίνω τι  εννοείτε όμως. Αυτό το πάρκινγκ το διαχειρίζεται 

ιδιώτης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι ακριβώς.   Το διαχειρίζεται.  Έχει  όφελος όμως και ο Δήμος.  Ο 

ιδιώτης θα το έχει  κάποια χρόνια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ :  

Σωστά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μετά θα πάει στον Δήμο. Εμείς θα είμαστε ή δεν θα είμαστε.  Θα είναι 

τα παιδιά μας όμως και επειδή πρέπει να βλέπουμε μπροστά και αυτό 

το έργο πρέπει να παραμείνει  για πάρα πολλά χρόνια,  άρα θα πρέπει 

να προσεχθεί  αναλόγως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι φυσικά για την έγκριση δημιουργίας κωδικών.  

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: 152/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο.  

 

ΘΕΜΑ 19ο  

Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος  

του Δήμου Σερρών έτους 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι υπόλοιποι ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Μισό λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Έχετε τον λόγο για ερώτηση θέλετε ή τοποθέτηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξέρει ο κ.  Μυστακίδης τι  με καίει .   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος αφορά το εξής:  

το τεχνικό πρόγραμμα του ΄14 συντάχθηκε με στοιχεία τα οποία 

υπήρχαν μέχρι 30 -8-2013. Μέχρι τέλος Αυγούστου δηλαδή. Στο 

τετράμηνο αυτό από Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη και Δεκέμβριο 

του ΄13 εννοείται ότι  έγιναν κάποιες αλλαγές.  Τι αλλαγές έγιναν; Άλλα 

έργα ολοκληρώθηκαν και πληρώθηκαν, άλλα έργα εγκρίθηκαν και 

μπήκαν στο πρόγραμμα και  γι΄ αυτό και άμα δείτε στο τεύχος έχει  

τρεις  στήλες.  Όπου υπάρχει μηδέν στην πρώτη στήλη σημαίνει  ότι  έχει  

ολοκληρωθεί ή έχει  πληρωθεί το έργο και αφαιρείται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τώρα για ποια έργα, είναι ένα φυλλάδιο με δεκαπέντε σελίδες.  Ας 

πούμε ένα έργο καινούργιο που εγκρίθηκε τον Νοέμβριο του 13 είναι 

οι  Βιοκλιματικές Αναπλάσεις.  Τέτοιου είδους αλλαγές και 

επικαιροποιήσεις αφορά αυτή η τροποποίηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός του κ.  Αναστασιάδη οι  υπόλοιποι ναι;   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ερώτηση να κάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ερώτηση. Συγνώμη. Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω τον κ.  Αντιδήμαρχο, είδα σε μια,  στην στήλη εκεί  

από τις  χρηματοδοτήσεις του Υ.ΜΑ.Θ. που υπήρχαν δυο παλαιές 

χρηματοδοτήσεις της πρώην Κοινότητας Ορεινής και Βροντούς έχει  

ένα υπόλοιπο 17.790 για την Κοινότητα Ορεινής και ένα υπόλοιπο 

29.337 για την Κοινότητα Βροντούς.   

 Στην Κοινότητα Βροντούς από ότι  ξέρω το έργο δεν έχει  

υλοποιηθεί .  Μάλλον να ξεκινήσω αλλιώς.  Είσαστε βέβαιοι  ότι  

υπάρχουν ακόμα αυτές οι  χρηματοδοτήσεις;  Δ ιότι  εγώ γνωρίζω από την 

υπηρεσία ότι  ήρθε έγγραφο από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης που 

λέει  ότι  ότι  έγινε,  έγινε,  επιστρέφονται τα χρήματα. Και σας το είχα 

ξανά τονίσει  παλαιότερα αυτό.  Ένα αυτό.   

 Δεύτερη παρατήρηση. Βλέπω ότι  είχαμε ψηφίσει παλαιά επτ ά ή 

οκτώ αναθέσεις,  δεν θυμάμαι 120.000 ευρώ για την Κοινότητα του 

Ελαιώνα. Είχαμε ψηφίσει για τους συμβούλους εκεί  και τώρα βλέπω 

ότι  πληρώνονται από ΣΑΤΑ αυτές οι  αναθέσεις που είχαμε κάνει  τότε 

από 17,  18 χιλιάδες έξι  ή επτά.   

 Ένα τρίτο,  στην σελίδα τρ ία,  κύριε Αντιδήμαρχε,  μήπως έχει  

γίνει  κάποιο λάθος,  γι΄ αυτό λέω, υπάρχει μια χρηματοδότηση 

προτεινόμενη από την αρχή 93.000 ευρώ, μετά υπάρχουν 

προτεινόμενες για το νέο τεχνικό πρόγραμμα περίπου 80.000 ευρώ και 

στο τέλος βγάζουμε 39.  Από πού προκύπτουν οι  διαφορές αυτές;  Στην 

σελίδα τρία.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Στο σαράντα πέντε.  Από το σαράντα πέντε και κάτω. Και,  μπορώ να 

συνεχίσω;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μια –μια καλύτερα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μια-μια;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η πρώτη ερώτηση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Αυτό που λέει  53.271, μετά γίνεται 31,  σημαίνει  ότι  κάποια από αυτά 

τα έργα πληρώθηκε η διαφορά του ποσού.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι,  αλλά εάν προσθέσετε προς τα επάνω αυτά που προτείνετε τώρα 

είναι 80.000. 44,  15,  5,  6,  11 και τα λοιπά. Είναι στις  80.000 περίπου.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν μπήκα στην διαδικασία να κάνω. Εάν δηλαδή κάνουμε και τις  

προσθέσεις που κάνει  η υπηρεσία,  θα το δω αυτό.  11,  4,  3,  αυτό λέτε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το λογικό θα ήταν,  κ.  Αντιδήμαρχε όπως το λέτε,  αφού κάποια 

αποπληρώθηκαν να έχει  μειωθεί το ποσό. Εγώ βλέπω ότι  αυξάνεται.  

Γι΄ αυτό έγινε η ερώτηση. Δηλαδή είναι ουσιαστική, δεν είναι τυπική 

στην πρόσθεση μόνο. Δηλαδή το λογικό θα ήταν να έχουμε λιγότερα 

χρήματα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μηδενίζονται μέχρι την τέταρτη στήλη μηδενίζονται.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι.  Παρόλα αυτά αυξάνεται το ποσό.  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Γάτσιο τώρα θα το βρω λογιστικά πως το κάναμε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εντάξει.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τώρα για το θέμα που λέτε για τα χρήματα για τα προγράμματα 

Υ.ΜΑ.Θ. και παλαιότερα το είχαμε συζητήσει και είχαμε κάνει  

ενέργειες που απαιτούνταν για να συνεχιστεί ,  να υφίσταται το έργο,  

επειδή δεν είχε ξεκινήσει.  Βέβαια υπήρχε χρηματοδότηση αλλά δεν 

είχε ξεκινήσει το έργο.  Τότε είχε κάνει  η τεχνική υπηρεσία ότι  

χρειαζόταν για να εξακολουθεί να ισχύει  η χρηματοδότηση. Αυτό 

ξέρω.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν έχει  γίνει  αυτό το έργο μέχρι τώρα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Δεν έχει  γίνει  και σας λέω, εγώ σας απάντησα ότι  το συζητήσαμε 

τότε,  είχε έρθει  στο συμβούλιο κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι 

λεπτομέρειες αλλά για να μην χάσουμε την χρηματοδότηση κάτι  είχε 

κάνει  η τεχνική υπηρεσία.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι αλλά μου κάνει  εντύπωση, η χρηματοδότηση είναι 35.000 χωρία 

να έχει  γίνει  τίποτα από το έργο,  χωρίς να έχει  ξεκινήσει στο τεχνικό 

πρόγραμμα βάζουμε 29.337. Σημειώστε τα να τα δείτε αύρ ιο 

τουλάχιστον.   

 Ένα πιο ουσιαστικό είναι,  βλέπω ότι  υπάρχουν υπόλοιπα χωρίς 

κατανομή. Απαντήστε και μετά να σας πω.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Για τους συμβούλους,  για να πάρουμε χρήματα και για να ξεκινήσει το 

έργο πρέπει να υπάρχουν αυτές οι  μελέτες.  Άρα τους πλ ηρώνουμε αλλά 

τα καλύπτει  μετά το πρόγραμμα.  

 Κοιτάξτε μια απάντηση που μου είχε δώσει το Γραφείο 

Προγραμματισμού είναι ότι  εμείς  υποχρεούμαστε να τα βάλουμε τα 

χρήματα αλλά μέχρι να δοθούν έρχεται έγκριση και γίνεται η πρώτη 

χρηματοδότηση, οπότε καλύπτονται από το πρόγραμμα. Τα εγκρίνουμε 

εμείς  να υπάρχουν για να μπορέσει να προχωρήσει το έργο αλλά σας 

λέω πριν πληρωθούν από την ΣΑΤΑ πληρώνονται από το πρόγραμμα. 

Γίνεται η πρώτη χρηματοδότηση. Αυτή την απάντηση μου έχει  δώσει 

το Γραφείο Προγραμματισμού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στα χαρτιά φαίνεται μόνο. Χρειάζεται μια απόφαση να φαίνεται ότι  

υπάρχουν λεφτά. Τίποτα άλλο.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Διαπιστώνουμε ότι  υπάρχει  ένα υπόλοιπο από ΣΑΤΑ σχολείων που 

είναι χωρίς κατανομή στις  538.000 ευρώ και ένα υπόλοιπο,  βέβαια,  

από έσοδα του Δήμου, το  οποίο μάλλον είναι από τις  εισφορές σε γη 

και σε χρήμα 534.000 ευρώ. Γιατί  δεν κατανέμουμε τα συγκεκριμένα;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το υπόλοιπο είναι από την ΣΑΤΑ σχολείων και είναι χρήματα που θα 

ξοδευτούν στα σχολεία,  δεν μπορεί να προβλεφθεί σε τ ι  έργα θα 

κατανεμηθεί από την αρχή. Είναι κάποια έργα, νομίζω, τα οποία 

προκύπτουν στην πορεία του έτους και τα οποία είναι κατεπείγοντα,  

διότι  είναι σχολεία και πρέπει να γίνουν και χρηματοδοτούνται από 

αυτό το ποσό.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Εντάξει,  τα έργα είναι προγραμματισμένα συνήθως αλλά …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν είναι κανένα μεγάλο έργο.  Συμβαίνει  κάτι  έκτακτο στα σχολεία 

και πρέπει να το καλύψουμε.  Αυτό γινόταν.  Τουλάχιστον αυτά τα τρία 

χρόνια αυτό συνέβαινε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μια τελευταία ερώτηση. Από τους παρακρατ ηθέντες βλέπουμε στον 

προϋπολογισμό ότι  έχει  564.000. Από τους παρακρατηθέντες.  Τι 

χρήματα είναι αυτά; Είναι υπόλοιπα πέρα από τα ληξιπρόθεσμα που 

πληρώσαμε; Και βλέπω στην κατανομή τώρα από τους 

παρακρατηθέντες κατανέμουμε 127.000 ευρώ. Ίσως είναι και του  κ. 

Αντιδημάρχου, του κ.  Γαλάνη το συγκεκριμένο θέμα. Δηλαδή οι  

παρακρατηθέντες δεν πήγαν για ληξιπρόθεσμες οφειλές;  Έχουμε 

πλεόνασμα από τους παρακρατηθέντες;  Έτσι φαίνεται από το τεχνικό 

πρόγραμμα. Δηλαδή στον προϋπολογισμό μέχρι 31 -12 φαίνεται,  στο 

απολογισμό ότι  έχουμε 564.000 παρακρατηθέντα,  σήμερα κατανέμουμε 

127.000 παρακρατηθέντα.  Εάν μπορείτε να μας δώσετε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να σας πω για τους ληξιπρόθεσμους ότι  πληρώθηκαν 3.200.000, άλλες 

100.000 θα πληρωθούν τώρα από το Υπουργείο,  τα στείλαμε,  εάν 

θυμάμαι καλά ή χθες ή σήμερα γιατί  τα είχαμε στείλει  πέρυσι και αυτά 

τα 100.000 ευρώ και δεν πληρώθηκαν, δεν μπόρεσε το Υπουργείο να 

τα πληρώσει γιατί  ήταν τέλος της χρονιάς.  Αλλά τώρα για 

παρακρατηθέντες πόρους;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Στην σελίδα 10,  κύριε Αντιδήμαρχ ε εάν σας βοηθάει στην σελίδα 10 

είναι οι  παρακρατηθέντες.   
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Κοιτάξτε και στην ΣΑΤΑ και στους παρακρατηθέντες τα έργα που 

έγιναν από τέτοια χρηματοδότηση υπάρχουν υπόλοιπα από παρελθόντα 

έτη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για πληρωμές οφειλών. Ακόμη και εάν  υπάρχουν παρακρατηθέντες 

είναι για πληρωμές παλαιών οφειλών.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ναι αλλά βάζουμε σε έργα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μήπως είναι παλαιές οφειλές από έργο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι υπόλοιπα. Και η ΣΑΤΑ βλέπουμε από εκπτώσεις και από αυτά 

προηγουμένων ετών ΄11,  ΄12,  ΄13 ότι  η ΣΑΤΑ περίσσεψε τα βγάλαμε 

σε έργα. Το ίδιο και στους παρακρατηθέντες.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Απαντήσεις δόθηκαν κ.  Αναστασιάδη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε,  είναι ένα πρόγραμμα με δεκάξι σελίδες και είκοσι πέντε 

έργα σε κάθε σελίδα.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Γιατί  να ξανά έρθει  το θέμα; Όχι,  δεν θα ξανά έρθει  το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι;  Όχι.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι .  Κυρ ία 

Σαραντίδου,  όχι .  Αναστασιάδης Αντώνης,  όχι .  Ο κ.  Χρυσανθίδης,  όχι .  

Ο κ.  Γάτσιος,  όχι .  Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη, όχι .  Ο κ.  Δημητρίου,  

ναι.  Ναι η κυρία Αγιαννίδου.  Ναι,  ναι,  ναι  η κυρία Αρναούτογλου, 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: 153/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο που είναι το εικοστό θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 20ο  

Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου 

Σερρών  

και του Εργαστηρίου Οδοποιίας του Ε.Μ.Π. με τίτλο: ¨Πιλοτική 

εφαρμογή  

 της μεθόδου αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας του  

Αυτοκινητοδρομίου Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο Αντιδήμαρχος Σερρών ο κ.  Μυστακίδης.  Παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το θέμα είναι γνωστό. Εμείς φέραμε να εγκρίνει  το Δημοτικό 

Συμβούλιο την προγραμματική σύμβαση με τίτλο: Πιλοτική εφαρμογή 

της μεθόδου αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα κυκλοφορί ας του 

αυτοκινητοδρομίου Σερρών με το Εργαστήριο Οδοποιίας του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου.   

 Είναι μια σύμβαση των 20.000 ευρώ συν το Φ.Π.Α.,  δηλαδή μαζί 

με το Φ.Π.Α. 24.600, και αυτή η σύμβαση αφορά συγκεκριμένα την,  

όπως το λέει  και η λέξη,  την πιλοτ ική εφαρμογή της κατασκευής της 

πίστας.  Δηλαδή σε ένα μικρό κομμάτι,  σε μια στροφή όπου θα στρωθεί 

το αντιολισθηρό, θα είναι υπεύθυνο το Εργαστήριο της Οδοποιίας του 

Μετσόβιου τόσο για τον έλεγχο της σύνθεσης όσο και για την σωστή 

εφαρμογή επιτόπου της διάστρωσης και τον μετέπειτα έλεγχο από 

άποψη συμπύκνωσης και ότι  άλλο χρειάζεται.   

 Αυτό αφορά αυτή η σύμβαση και το ποσό όπως  σας είπε είναι 

24.600 μαζί  με το Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης,  ο κ.  

Χασαπίδης.  Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά πώς απαντάτε στο ερώτημα το εύλογο, όταν εμείς  

δημοπρατήσαμε με μια συγκεκριμένη μελέτη,  τώρα αναζητούμε άλλη 

μέθοδο, έτσι θα την ονομάσω, την ονομάσατε πιλοτική,  πώς απαντάτε 

αυτές τις  δυο ενέργειες;  Δεν θεωρείτε ότι  αυτή η επ ιλογή επί της 

ουσίας καταστρατηγεί  τα συμφέροντα του Δήμου;  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Καμία σχέση, κ.  Φωτιάδη. Δεν το αντιληφθήκατε το θέμα. Η μελέτη 

που έβγαλε η υπηρεσία αφορά τον τύπο του αντιολισθηρού. Δηλαδή 

τύπος ασφάλτου Α265 ανοικτού, κλειστού τύπου και τα λοιπά. Ο 

τύπος.  Τώρα μέσα σε αυτή την μελέτη υπάρχουν,  όπως είπα και άλλη 

φορά, δεν υπάρχει απόλυτο κοκκομετρία,  απόλυτο το ένα ή το άλλο, 

υπάρχουν κάποιες γραμμές,  ένα άνω και κάτω όριο μέσα στο οποίο θα 

κινούνται κάποιοι  έλεγχοι.   

Η συγκεκριμένη σύνθεση είναι ευθύνη του εργολάβου. Δηλαδή το 

πόσο υλικό θα βάλει ψιλόκκοκο, πόσο λεπτόκκοκο. Αυτά όλα, πόσο 

ασφαλτόμετρο θα βάλει.  Αυτά όλα ανήκουν στην σύνθεση η οποία 

είναι ευθύνη του εργολάβου. Αυτό πάμε να ελέγξουμε.  Το τελικό 

αποτέλεσμα όμως πρέπει να είναι σύμφωνα με την μελέτη η υφή του 

αντιολισθηρού και μέσα στα όρια πρέπει να είναι όλοι οι  έλεγχοι που 

θα γίνουν από επιμέρους αναλύσεις.   Κοκκομετρία,  συμπύκνωση, 

ποσοστό ασφάλτου και τα λοιπά. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Σας απάντησα. Σας άκουσα και στην τηλεόραση που λέγατε και το 

λέγατε λάθος αυτό.  Και εδώ μέσα εσείς  ο ίδιος κάνατε την ερώτηση 

και σας είπα ότι ,  μου είπατε ότι  με ποια μελέτη θα πάει ο εργολάβος 

εάν του ξανά δώσουμε εντολή; Σας είπα ότι  θα πάει με την παλαιά την 

μελέτη.  ακριβώς.  Και παρόλα αυτά εσείς  βγήκατε στην τηλεόραση και 

λέγατε ότι  θα κάνει  άλλη μελέτη και ο εργολάβος θα έχει  το ατού ότι  

πηγαίνει  σε άλλη μελέτη και άρα μπορεί να διεκδικήσει.  Αυτό το 
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λέγατε ψευδώς. Εδώ μέσα με ρωτήσα τε και απάντησα ότι  η ίδια μελέτη 

που δόθηκε στον εργολάβο, ίδια μελέτη είναι.  Δεν αλλάζει  τίποτα.   

Αυτό όμως δεν σημαίνει  ότι  κατά την διάρκεια της σύνθεσης 

πρέπει να γίνονται κάποιοι  έλεγχοι και να δίνονται κάποια στοιχεία.  

Θα πρέπει να τα δώσει ο εργολά βος για την κατασκευή του υλικού. 

Και αυτό ακριβώς θέλουμε να ελέγχει  το Μετσόβιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Αντώνης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δυο χρόνια 

ταλανίζει  την πόλη των Σερρών. Έγινε μεγάλο . .  στην πόλ η μας.  

Σύμφωνοι;  Όμως ένα πράγμα έχουμε βλέπω την αρχή. Τα πράγματα 

είναι πάρα πολύ απλά, γιατί  συνεχώς πέντε χρόνια και χάνετε 

τεράστιους χρόνους; Απλό πράγμα είναι.  Εμείς δεν μπορούμε να 

ελέγξουμε την αντοχή, την σκληρότητα των υλικών; Δεν μπορούμε να 

κάνουμε την κοκκομετρική διαβάθμιση; Εμείς δεν μπορούμε να 

ξέρουμε ποια ποσότητα και ποια ποιότητα θα είναι η άσφαλτος και με 

ποια θερμοκρασία θα πέφτει  επάνω ο τάπητας;  

 Είπαμε ότι  θα κάνουμε ένα δοκιμαστικό μόνοι μας και εάν εκείνο 

το πράγμα το δούμε ότι  είναι σωστό, θα συνεχίσουμε.  Είναι αυτά 

συνέχεια μελέτες και παραμύθια; Μάλλιασε η γλώσσα μου. Απλά 

πράγματα. Να φύγει  όλο από εκεί  στο κατάστρωμα, να γίνει  

καινούργια.  Φτάνει πλέον.  Μας κοροϊδεύετε.  Πίστεψέ με δηλαδή.  

 Κοίταξε μας πληγώσατε βαθιά γιατί  ε γώ με τον Βλάχο 

αγωνιστήκαμε γι΄ αυτό το πράγμα, ακούτε;  Εσύ δεν έχεις  καμία σχέση 

με αυτό το έργο.   
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 Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε,  απλό πράγμα είναι.  

Θα κάνουμε μια εμείς  μόνοι μας την σκληρότητα των υλικών, θα δούμε 

την κοκκομετρική διάσταση που  υπάρχει αυτή η συνταγή, θα βάλουμε 

την ποιότητα και την ποσότητα της πίσσας και θα δούμε πως θα 

δομηθεί.  Ποια θα είναι η κατάλληλη θερμοκρασία που θα βγει  από τον 

φούρνο για να πάει στο μηχάνημα για να στρωθεί και με ποιο 

μηχάνημα θα δομηθεί.   

 Για όλα τα  πράγματα υπάρχει μια λεπτομερειακή σχέση, την έχω 

πει  εκατό φορές.  Γιατί  να πηγαίνουμε συνέχεια,  τι  να πω τώρα, θα 

πάμε στην Αθήνα γι΄ αυτό το πράγμα παιδιά;  Τι είναι αυτό το πράγμα; 

Έχουμε,  μπορούμε,  κ.  Αντιδήμαρχε,  να κάνουμε ένα δικό μας μείγμα 

εμείς ,  ένα μαγείρεμα να δοκιμάσουμε ένα τμήμα 300 μέτρα, 400,  εκεί  

θα φανεί.   

 Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δηλαδή παρακαλώ έτσι,  είμαστε 

πράγματι πληγωμένοι εμείς  σε αυτό το έργο,  γιατί  ήταν το διαμάντι  

της Μακεδονίας,  το κόσμημα της Ελλάδας ήταν.  Κρίμα είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χασαπίδης.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  μου κάνει  εντύπωση γιατί  διάβασα την 

προγραμματική που θα ψηφίσουμε,  μου κάνει  εντύπωση ότι  σε κάποιο 

σημείο αναφέρει ότι  στα πλαίσια του ερευνητικού έργου του 

Πολυτεχνείου και μου κάνει  εντύπωση αρνητική αυτό,  γιατί  το Τμήμα 

Οδοποιίας του Πολυτεχνείου θα έρθει  να κάνει  έρευνα σε ότι  έχει  

σχέση με το γνωστικό το επίπεδο,  φαντάζομαι,  για το πώς θα γίνει  η 

οδοστρωσία του αυτοκινητοδρομίου; Δεν θα μπω στα τεχνικά 

ζητήματα, δεν τα ξέρω κιόλας.  Το ένα το ζήτημα είναι αυτό.  Δηλαδή 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

12

0 

δεν μας λέει  ότι  με βεβαιότητα ξέρετε εγώ θα έχω την ευθύνη ελέγχου 

και θα γίνει  τέλεια.  Εγώ αυτό καταλαβαίνω διαβάζοντας αυτή την 

παράγραφο.   

 Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω είναι,  γιατί  δωδεκάμηνη η 

σύμβαση αυτή; Εμείς ευελπιστούμε σε τρεις ,  τέσσερις μήνες θα 

ολοκληρωθεί το έργο.  Γιατί  να κάνουμε δωδεκάμηνη σύμβαση; Αυτό 

θέλω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε αντιδήμαρχε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να απαντήσω στον κ.  Αναστασιάδη πρώτα από όλα. Ποιος θα το κάνει  

το δοκιμαστικό; Δηλαδή θα πάνε οι  μηχανικοί του Δήμου; Έχουμε 

εμείς  εργαστήριο δικό μας στον Δήμο;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό όλα έγιναν στο παρελθόν και αναγκαστήκαμε…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τώρα μιλάω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη μην τον διακόπτετε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αποδείχθηκε ότι  τα σωστά αποτελέσματα μας τα έδωσε η TUV και ο 

Ε.Σ.Π.Ε.Λ. που σχεδόν ταυτίζονται μεταξύ τους,  οι  οποίοι  έχουν 
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κάποιες προηγμένες μεθόδους σε σχέση με αυτά που έχει  τ ο 

εργαστήριο το περιφερειακό.  

 Στον κ.  Χασαπίδη για τον χρόνο, δεν καταλαβαίνω πραγματικά 

ποιο είναι το ουσιαστικό πρόβλημα. Το ποσό δεν έχει  σχέση με τον 

χρόνο. Δηλαδή και έξι  μήνες να ήταν πάλι το ποσό θα ήταν ίδιο.  Έτσι 

γράψει η σύμβαση, έτσι εκτιμήσαμ ε ότι  έπρεπε να γράψουμε για ένα 

χρόνο και έτσι το γράψαμε. Αυτό δεν υπονοεί ότι  θα καθυστερήσει το 

Αυτοκινητοδρόμιο ένα χρόνο.  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Απάντησα ότι  δεν υπάρχει τίποτα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε σε κύκλο τοποθετήσεων.  Παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όσο για το εάν είναι στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μηλίδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια κουβέντα να πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περιμένετε την σειρά σας.  Τελείωσαν οι  απαντήσεις στις  ερωτήσεις.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν τελείωσαν, στον κ.  Χασαπίση, κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφού απαντήσατε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Δεν απάντησα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη. Παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είπαμε για το ερευνητικό πρόγραμμα και τα λοιπά. Όλα αυτά μπορεί 

να είναι λέξεις  οι  οποίοι  μπήκαν στο κείμε νο,  δεν έχουν καμία αξία επί  

της ουσίας.  Δεν θα ανεχόταν κανένας να έρθει  το Μετσόβιο να το 

πληρώσουμε και να κάνει  πειράματα εδώ πέρα. Είναι συγκεκριμένα 

αυτά που ζητάμε και είναι υπόλογοι και υπεύθυνοι γι΄ αυτά που θα 

κάνουν.   

 Τώρα τελείωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις.  Τοποθετήσεις.  Κύριε Μηλίδη. Κύριε Μηλίδη 

έχετε τον λόγο.  Τοποθέτηση.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  το θέμα του Αυτοκινητοδρομίου μας ταλανίζει  εδώ και 

ενάμιση χρόνο, πάμε στον δεύτερο. Νομίζω είναι,  εάν μη τι  άλλο, 

οδυνηρό για τον Δήμο  μας,  για την ευρύτερη περιοχή μας.  Πιστεύω ότι  

ακόμη και αυτή η σύμβαση που λέτε είναι μια παράταση χρόνου χωρίς 

ουσιαστικό αποτέλεσμα.  

 Θέλω να πω δηλαδή ότι  ήρθαν τα αποτελέσματα από τον 

Ε.Σ.Π.Ε.Λ.,  από την TUV ,  τι  άλλο παραπάνω θέλουμε.  Και εν πάση 

περιπτώσει,  είχε δεσμευτεί  η δημοτική αρχή ότι  μέσα στον Απρίλιο,  το 

πολύ τον Μάιο το Αυτοκινητοδρόμιο που το έχει  τόσο ανάγκη η 

περιοχή μας θα λειτουργήσει.  Στο κάτω –κάτω είναι και μια 

μοναδικότητα. Δεν δόθηκε αυτή η προτεραιότητα που έπρεπε να δοθεί .  

Καθυστερούμε πάρα –πάρα πολύ. Και αυτή η σύμβαση δεν δίνει  τα 
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εχέγγυα εκείνα στον Δήμο ώστε να διεκδικήσει ότι  πρέπει να 

διεκδικήσει από λάθος αστοχίας που έγινε.  Δεν το δίνει .  Δεν ξέρω εάν 

δίνει  και όπλα σε κάποια άλλη πλευρά. Είναι πιθανόν και αυτό.   

 Το δεύτερο που θέλω να πω, πρόλαβε ο κ.  Χασαπίδης,  κ.  

Χασαπίδη μπορώ να το χρησιμοποιήσω, το είπατε και εσείς ,  ήμουνα 

έξω εκείνη την στιγμή, ότι  βλέπω έρευνα, δηλαδή σαν ερευνητικό 

πρόγραμμα. Μα έτσι μπορεί να λειτουργήσουμε,  με ερευνητικά 

προγράμματα, όταν έχουμε οργανισμούς,  όπως ο Ε.Σ.Π.Ε.Λ. που είναι 

πιστοποιημένοι και είναι αποδεκτοί από παντού;  

 Ο χρόνος.  Πιέζει  πάρα πολύ ο χρόνος.  Το είχα πει  και το είχαμε 

πει  σαν παράταξη εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι  δεν θα προλάβουμε.  Θα 

φύγει  και δεύτερος χρόνος.  Αναλογί ζεστε αυτό σοβαρότατο πρόβλημα; 

Αυτή την οικονομική αιμορραγία για τον Δήμο μας; Δηλαδή τι  

περιμένουμε να γίνει  με αυτό; Εγώ δεν ευελπιστώ τίποτα κύριε 

Αντιδήμαρχε και κύριε Δήμαρχε που έχετε και την όλη από πάνω 

ευθύνη, την πολιτική ευθύνη εννοώ και μην μ ου πείτε πάλι ότι  είναι 

τεχνικό θέμα και δεν ξέρω και τα λοιπά. Η ευθύνη η πολιτική βαρύνει 

εσάς.   

 Λέω λοιπόν ότι  δεν πρόκειται να δώσει τίποτα περισσότερο. Δεν 

μπορεί να δώσει τίποτα περισσότερο αυτό που λέτε και εκείνο που 

ενδιαφέρει εν κατακλείδι  τον κόσμο και ιδιαίτερα τους επαγγελματίες 

της περιοχής μας,  οι  οποίοι  αγωνιούν τα μέγιστα,  είναι ότι  

καθυστερούνε.  Αργούμε πάρα πολύ και αυτό νομίζω που κάνετε είναι 

να δώσετε μόνο πίστωση χρόνου για τα λάθη που έγιναν.  Γίνεται 

πίστωση χρόνου την οποία όμως δεν αντέχει  η κοινωνία.  Η κοινωνία 

για αυτό το θέμα του Αυτοκινητοδρομίου βοά. Βοά έξω, κατακρίνει ,  

κατακρίνει  όλους μας αλλά κυρίως κατακρίνει  εσάς για τα λάθη, τις  
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παλινωδίες,  τις  καθυστερήσεις και ότι  το κρατούσατε μυστικό και 

κρυφό και τώρα βιάζεστε.  Θα δείτε λοιπόν ότι  θα φύγει .  

 Κύριε Γαλάνη μην σχολιάζετε αυτά που λέω. Έπρεπε τότε να τα 

σχολιάζατε όταν θα έπρεπε κ.  Γαλάνη. Τότε ποιήσατε την νήσσα. Τότε 

ποιούσατε την νήσσα.  

 Λέω λοιπόν,  έχω τον χρόνο να πω ότι  θέλω και όπως νομίζω εγώ 

να το πω. Τότε ποιούσατε την νήσσα. Δεν καταλαβαίνω, το 

κρατούσατε κρυφό και είχε πει  ο Πρόεδρος του Αυτοκινητοδρομίου ότι  

ένα μικρό σφαλματάκι και διορθώθηκε.   

 Λέω λοιπόν ότι  αυτό που φέρνετε προς ψήφιση δεν έχει  να 

προσθέσει τίποτα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση το υ 

Αυτοκινητοδρομίου.  Πιστεύω ότι  δεν μπορεί να κάνει  τίποτα 

παραπάνω. Έχουμε όλα τα στοιχεία και να προχωρήσουμε με 

διαφορετικό τρόπο. Γι΄ αυτό νομίζω ότι  είναι περιττά έξοδα και χάσιμο 

χρόνου και θα δείτε ότι  θα φύγει  και άλλος χρόνος χωρίς να 

λειτουργήσει το Αυτοκινητοδρόμιο.  Εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλούμαστε να ψηφίσουμε μια ανάθεση 

στο Μετσόβιο για να πραγματοποιήσει μια δοκιμαστική παραγωγή και 

διάστρωση. Ξεκάθαρα δηλαδή παραδεχόμαστε ότι  η μελέτη και  η όλη 

διαδικασία ήταν άστοχη και αναζητούμε τώρα έναν καινούργιο τρόπο, 

μια πιλοτική λύση και εφαρμογή.  

 Εάν αυτό κάνετε ότι  δεν καταλαβαίνετε τι  σημαίνει ,  είναι μια 

επιλογή πολιτική.  Εάν πραγματικά δεν καταλαβαίνετε ότι  αυτό επί της 

ουσίας καταστρατηγεί ,  ακυρώνει την όποια δυνατότητα έχουμε ως 

Δήμος για να έχουμε εμείς  το πάνω χέρι στην διαδικασία περαιτέρω 

του έργου, λυπάμαι.   
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 Εγώ είμαι σίγουρος ότι  κάνετε ότι  δεν καταλαβαίνετε.  Κάνετε 

όμως ένα τελευταίο λάθος,  διότι  δεν έχετε περιθώρια χρόνου πλέον κα ι 

είναι η τρίτη ανάθεση.  

 Υπενθυμίζω στους Σερραίους μαζί με τα πέντε χιλιάρικα από το 

Δ.Σ. τα δυο,  τρία που δώσατε εδώ στο ΤΕΕ περάσατε τα 80.000 ευρώ 

και βεβαίως όλη αυτή η διαδικασία δεν θα μας βγάλει πουθενά, διότι  

είναι ξεκάθαρο και η πρώτη δικαστική  απόφαση το λέει ,  ότι  εμείς  

πρέπει να επιμείνουμε και καθόλου δεν είναι κύριε εισηγητά έτσι όπως 

τα λέτε,  σε αυτή την μελέτη την οποία και είναι δυνατόν να λέτε ότι  

δεν ξέραμε ποια είναι τεχνοτροπία,  ποια είναι η σύνθεση, ποια πρέπει 

να είναι η παρουσία σε  διατομή και σε συμπεριφορά των αδρανών 

μέσα. είναι δυνατόν να τα λέτε και να ακούγονται και να το ακούν και 

οι  Σερραίοι;   Είναι δυνατόν η υπηρεσία να μην έχει  αυτή την 

στοιχειώδη δηλαδή ικανότητα; Είναι δυνατόν να μην μπορεί δηλαδή το 

κράτος τόσα χρόνια έχουν γίνει  τόσα έργα, να μην μπορεί να 

υποστηρίξει  αυτό το στοιχειώδες;  

 Είναι τρεις  τύποι.  Ανοικτός,  κλειστός και κλασσικός τάπητας.  

Τόσο απλά. Κάνετε λοιπόν ένα θέμα επειδή θα είναι δύσκολο. Άλλοτε 

δεν το ξέρετε,  άλλοτε το ξέρετε σε πολλές λεπτομέρειες.  Τελικά ένα 

έργο το οποίο,  εάν θέλετε,  μια πληγή είναι,  μια αστοχία έπρεπε να 

κλείσει  σε έξι  μήνες,  την συνεχίζεται και αιμορραγεί και θα πάμε στα 

δυο χρόνια.   

 Μπαίνει  το ερώτημα, πόσα εκατομμύρια βλάβη έχει  υποστεί   η 

πόλη και ο Νομός; Δεν ξέρει  κανείς  πό σα εκατομμύρια έχουμε χάσει.  

Και κυρίως από την εικόνα και από την γενική αίσθηση και όλο αυτό 

που ονομάζουμε Φίλοι του Αυτοκινητοδρομίου,  κανείς  δεν ξέρει  πόσο 
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καιρό και πόσα χρήματα θα πρέπει να ξοδέψουμε για να αποκτηθεί 

στοιχειωδώς εκείνη η αίγλη και η  φήμη που υπήρχε.   

 Να σας χρεώσω τι  τάχα; Λυπάμαι διότι  πραγματοποιήσατε κάτι  

το οποίο,  να πω από απειρία,  να πω από πολυπραγμοσύνη, τι  να σας 

θυμίσω; Την παρουσία του τεχνικού συμβούλου; Την απουσία μέσα 

στην αίθουσα του τεχνικού συμβούλου από το έργο πο υ οφείλαμε να 

τον έχουμε εδώ; Τι να σας θυμίσω; Όταν σας μίλησα για τον 

Ε.Σ.Π.Ε.Λ. θυμάστε πώς είχατε συμπεριφερθεί.   

 Εάν είχατε λοιπόν,  δεν θα συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε,  γιατί  είναι 

γνωστά, εάν είχατε την στοιχειώδη πρόνοια να πάει ο Δήμαρχος ευθύς 

εξαρχής  και να μην κάνει  εκείνες τις  απίθανες περιοδείες να ζητάει 

χρήματα να καλύψει αστοχία σε ένα ενταγμένο έργο.  Όσοι γνωρίζανε 

μόνο μειδίαμα είχαν και πόνο ψυχής.  Δεν μπορείς να πάρεις άλλη 

χρηματοδότηση να καλύψεις μια αστοχία ποτέ και όμως αυτά 

συνέβαιναν και στο Υπουργείο Μακεδονίας και αλλού.  

 Φτάσαμε λοιπόν σήμερα πραγματικά επί της ουσίας να αφήνουμε 

ένα γραμμάτιο,  να αφήνουμε μια επιταγή λευκή για την επόμενη 

δημοτική αρχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν,  δεν πρόκειται να ψηφίσουμε αυτή την ανάθεση. Είναι σε 

λάθος κατεύθυνση, είναι λάθος οι  επιλογές σας και θα το πληρώσει και 

περαιτέρω η κοινωνία των Σερρών, ο εμπορικός κόσμος και γενικά όλη 

αυτή η προσπάθεια που έχει  γίνει  τόσα χρόνια τείνει  να τιναχθεί  στον 

αέρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Αναστασιάδη Ηλία.  Κύριε Αναστασιάδη δεν ζητήσατε τον λόγο 

για τοποθέτηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σοβαρά μιλάς τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ σοβαρά μιλάω πάντα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι είναι αυτά που λέτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη Ηλία.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε και κύριε Δήμαρχε θα ήθελα σας παρακαλώ την 

προσοχή σας.  Διαβάζω το θέμα ως έχει .  «Πιλοτική εφαρμογή της 

μεθόδου αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα». Αντιλαμβάνεστε ότι  με 

αυτό το θέμα ουσιαστικά ακυρώνετε όλη την τεχνική υπηρεσία και 

δίνετε όπλα στον εργολάβο, ο οποίος έκανε αυτό το οποίο έκανε;  

 Λίγο ως πολύ δίνετε ένα μεγάλο δώρο στον εργολάβο. Του δίνετε 

την δυνατότητα ανά πάσα στιγμή και ώρα να επικαλεστεί  τι ;  Αυτό το 

οποίο εσείς  φέρνετε ως θέμα για να το ψηφίσουμε.  Κύριοι  δεν φταίει  ο 

εργολάβος,  ορίστε εμείς  παραδεχόμαστε ότι  κάναμε λάθος στην 

μελέτη.  Παραδεχόμαστε ότι  υπήρχαν αστοχίες.   

 Μα είναι δυνατόν;  Είναι δυνατόν να γίνονται αυτά τα πράγματα 

και θεωρείτε ότι  αυτό το θέμα, έτσι όπως έρχεται από την στιγμή που 

υπάρχει και η θέση της Ε.Σ.Π.Ε.Λ. αλλά και της TUV ΕΛΛΑΣ, όπου 

από εκεί  μπορούμε να αντλήσουμε στοιχεία που θα γεμίσουν την 

φαρέτρα του Δήμου σε μια διεκδίκηση;  
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 Με το ζόρι,  με το . .που λένε και στο χωριό μου, πρέπει την δική 

μας την φαρέτρα να την αδειάσουμε και να γεμίσουμε  την φαρέτρα του 

εργολάβου;  

 Έχω την αίσθηση πως είναι λάθος αυτό το οποίο κάνετε,  όπως 

και κατά το παρελθόν κάνατε πολλά λάθη. Γι΄ αυτό εξάλλου και δεν 

μπορούμε να συνταχθούμε με αυτό το οποίο εσείς  ζητάτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  ένα πράγμα να ξέρετε.  Πηγή γνώσεως είναι η εμπειρία 

και η παρατηρητικότητα. Όταν ήρθε το θέμα εδώ εγώ είπα ότι  όχι ,  να 

μην το πειράξετε,  διότι  εμείς  το κάναμε,  με τον κ.  Βλάχο όταν το 

κάναμε περάσανε δεκατέσσερα χρόνια και ποτέ δ εν έφυγε ούτε ένα  

σπυράκι.  Και δεν ζητήσαμε κανενός γνώμη, ούτε από τα Πολυτεχνεία,  

ούτε αυτές τις  αηδίες που λέτε εσείς  εδώ μέσα. Εμείς το κάναμε και 

υπάρχει και υπήρχε και κακώς μπλέξατε εκεί  μέσα. Δεν έπρεπε να το 

κάνετε.   

Εγώ ο μόνος ήμουνα που μειοψήφησα και είπα ότι  όχι .  Ναι στην 

αποδοχή των χρημάτων αλλά όχι  στην εκτέλεση, διότι  δεν έχετε την 

εμπειρία,  δεν έχετε την γνώση, δεν έχετε την ικανότητα και φάνηκε 

περίτρανα.  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ εάν δεν χαλάσει το έργο και γίνει  από 

την αρχή, όπως το έχουμε πει ,  ποτέ δεν θα κάνετε τίποτα.  Μια 

δοκιμαστική πίστα θα κάνουμε 300 μέτρα και θα φανεί κύριε Πρόεδρε.  

. .Και μην μας βασανίζετε άλλο. καταλάβετέ το βαθιά.  Να δώσετε 

εντολή στην τεχνική υπηρεσία που έχουν γνώση. Σαράντα μηχανικοί 
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είναι μέσα στον Δήμο. Αυτοί δεν έχουν γνώση να γίνει  ένας απλός 

τάπητας;  

Γι΄ αυτό τον λόγο εμείς  δεν θα ψηφίσουμε,  κύριε Πρόεδρε.  

Ακούτε; Και καταγγέλλουμε στην Σερραϊκή κοινωνία,  καταγγέλλουμε 

στην Σερραϊκή κοινωνία το μεγάλο έγκλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θα μου επιτρέψετε να πω ότι ,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε 

Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  δημοτικοί σύμβουλοι ότι  όλοι αυτοί 

πολιτικολογούν.  Καμία πρόταση. Από κανένα στόμα δεν άκουσα, όλοι 

εμφανίζονται ως ειδικοί στους τάπητες,  στην άσφαλτο, στις  συνθέσεις,  

στην κοκκομετρία,  αλλά πρόταση καμία.  Για όλα ευθύνεται ο κ.  

Δήμαρχος,  για όλα ευθύνεται η δημοτική αρχή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σας άκουσα με πολύ προσοχή και δεν σας διέκοψα. Για όλα ευθύνεται 

η δημοτική αρχή, για όλα ευθύνετα ι ο κ.  Δήμαρχος,  πρόταση ουδεμία.  

Καμία πρόταση, κύριε Πρόεδρε.   

 Επειδή έχει  πιάσει πολλούς το άγχος για τις  δημοτικές εκλογές 

εμείς  δεν βιαζόμαστε,  κύριε Πρόεδρε για να κάνουμε το οποιοδήποτε 

διαδικαστικό λάθος.   Με πάρα πολύ προσοχή από την πρώτη στιγμή  

και όπως είπε ο Πρόεδρος του Αυτοκινητοδρομίου που εντόπισε το 

πρόβλημα και κάλεσε Δ.Σ. και ο κ.  Δήμαρχος και ο αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος και όποιοι  άλλοι υπεύθυνοι είτε της Τεχνικής 

Διεύθυνσης είτε του Δήμου προσπάθησαν, γιατί  πρόκειται για μια 
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μοναδική περίπτωση, το Αυτοκινητοδρόμιο δεν είναι κανένα σύνηθες 

έργο όπως θέλουν να το παρουσιάσουν πολλοί εδώ ότι  είναι η 

επίστρωση ενός τάπητα και πολύ εύκολα μπορεί ο καθένας να το 

πραγματοποιήσει.  Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και να λέμε την 

αλήθεια ότι  η ίδια  μελέτη με την ίδια μελέτη είχε γίνει  επί  της θητείας 

του κ.  Βλάχου όταν έγινε το Αυτοκινητοδρόμιο.  Την ίδια μελέτη η 

Τεχνική Διεύθυνση εφήρμοσε και για την συντήρηση. Με την ίδια 

μελέτη.   

 Ο κ. Αντιδήμαρχος δεν είπε,  κύριε Πρόεδρε ότι  αυτή η πιλοτική 

εφαρμογή θα αλλάξει την μελέτη ή ότι  δεν θα δώσει ειδική διαταγή η 

Τεχνική Διεύθυνση ή ότι  δεν θα παλέψει ο Δήμος για να υπερασπιστεί  

τα δικαιώματά του και τα συμφέροντά του;  

 Ήδη σας ενημερώνω ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

ότι  έχουμε πάρει και αποφάσεις και για να καταθέσουμε προσφυγές 

εναντίον τυχόν αποφάσεων που εν μέρει  μπορεί να δικαιώνουν ή να 

απορρίπτουν τα συγκεκριμένα ζητήματα που βάζει  ο ανάδοχος και 

προσπαθούμε να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα του Δήμου.  

 Σε κάθε περίπτωση, κύριε Πρόεδρε,  εί μαι βέβαιος και το λέω από 

τώρα ότι  οι  Σερραίοι  θα ακούν τις  παρατάξεις  της αντιπολίτευσης να 

μιλούν για έστω τις  εκλογές και για την άσφαλτο και για τις  συνθέσεις 

και για την κοκκομετρία.  

Κάνετε ότι  μπορείτε για να βλάψετε την φήμη του 

Αυτοκινητοδρομίου.  Εάν θέλετε να στηρίξετε την φήμη του θα βάζατε 

πλάτες και θα ήμασταν ενωμένοι σαν γροθιά,  σας το έχει  πει  πολλές 

φορές ο κ.  Δήμαρχος.  Δεν το θέλετε αυτό.  Θέλετε να αντλήσετε 

πολιτικά οφέλη  από ένα τεχνικό λάθος και το ξέρετε όλοι ότι  ήταν ένα 

τεχνικό λάθος και ειλικρινά εγώ περίμενα ότι  μέσα από αυτή την 
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ειλικρινή κατάθεση των απόψεων και του κ.  δημάρχου αλλά και του 

αρμοδίου αντιδημάρχου και της Τεχνικής Διεύθυνσης να στηρίξετε 

αυτή την προσπάθεια που γίνεται που το Εθνικό Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο είναι ο πλέον ειδικός.   

Ποιον να φωνάξουμε; Πείτε μας εσείς  ποιον να φωνάξουμε άλλο;  

Επομένως, κύριε Πρόεδρε,  να είμαστε ειλικρινείς  μεταξύ μας,  το 

ξέρουμε πολύ καλά όλοι ότι  είναι ένα τεχνικό θέμα, προέκυψε ένα 

τεχνικό σφάλμα και θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι.  Εγώ έτσι κρίνω.  

Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ απορώ γιατί  ακούγονται εδώ μέσα τα ίδια και τα ίδια.  Άλλοι 

κάνουν ότι  δεν καταλαβαίνουν και λένε εμάς ότι  δεν καταλαβαίνουμε,  

κύριε Φωτιάδη. Άλλοι πάλι επανέρχονται σε θέμα τα τα οποία έχουν 

απαντηθεί σαφώς εδώ μέσα και σαν να μην ήταν τότε θέλουν να τα 

ξανά ακούν.  Δεν ξέρω για ποιους λόγους.  Για λόγους εντυπωσιασμού;  

 Εγώ δυο λόγια θα πω συγκεκριμένα. Για να μην αιωρούνται και 

να μην γίνεται συζήτηση χωρίς νόημα, είπαμε ότι  δώσαμε εντολή και 

δεν καθυστερούμε,  δεν χάνουμε χρόνο, διότι  δεν μπορούμε να κάνουμε 

τίποτα αυτή την στιγμή. Δώσαμε εντολή, την ειδική διαταγή στον 

εργολάβο να αποκαταστήσει το Αυτοκινητοδρόμιο όταν θα είναι 

δόκιμες και καλές οι  καιρικές συνθήκες με την ί δια μελέτη που είχαμε 

δημοπρατήσει.  Αυτή η μελέτη ταυτίζεται με την μελέτη που είχε γίνει ,  

όπως λέει  ο κ.  Αναστασιάδης πριν δεκαπέντε χρόνια.  Είναι η ίδια 

μελέτη.   
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 Γιατί  στρέφεστε εναντίον όλων αυτών που κάνουμε την στιγμή 

που εσείς  λέτε ότι  σας είπαμε ότ ι  πάτε στον Ε.Σ.Π.Ε.Λ..  Πήγαμε.  Και 

τι  λέει  ο TUV και ο Ε.Σ.Π.Ε.Λ.;  Ότι δεν ήταν σωστή η συμπύκνωση, 

δεν ήταν καλή η κοκκομετρία,  δεν είχε το σωστό ποσοστό ασφάλτου. 

Άρα δεν ήταν έντεχνα φτιαγμένο.  Και γι΄ αυτό του δώσαμε εντολή να 

πάει να αποκαταστήσει την πίστα με έντεχνο τρόπο. Που σημαίνει  να 

είναι και η κοκκομετρία σωστή και η θερμοκρασία που θα πέφτει  και ο 

ποσοστό ασφάλτου και η συμπύκνωση και εάν τότε είναι όλα αυτά 

σωστά από εργαστήρια,  όπως είναι η TUV και η Ε.Σ.Π.Ε.Λ. 

διαπιστωμένα και εξακολουθεί  να υπάρχει πρόβλημα, τότε θα πούμε 

ότι  ναι,  ήταν λάθος η μελέτη.  Γιατί  δεν το καταλαβαίνετε αυτό;  Δεν 

το λέω με σαφήνεια;  

 Ύστερα δεν δίνουμε στον εργολάβο καμία λαβή. Ότι είναι να 

κάνουμε το κάνουμε για να προστατεύσουμε τον Δήμο. Δεν κάνουμε 

ενέργειες  που θα δώσουν στην φαρέτρα του εργολάβου στοιχεία,  γιατί  

είμαστε απολύτως σαφείς και λέμε ότι  με την ίδια μελέτη ξανά φτιάξτε 

το.   

 Άκουσα και τον κ.  Φωτιάδη που λέγατε κ.  Φωτιάδη ότι  στην 

τηλεόραση ότι  ο Δήμαρχος έδωσε εντολή τον εργολάβο να το κάνει  με 

τροποποιημένη μέθοδο. Είναι αλήθεια αυτό;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει μέσα στο εισηγητικό που μας δώσατε.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Μα είναι δυνατόν; Ο Δήμαρχος…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Μα ήμουν παρών. Ο Δήμαρχος ….  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει μέσα στο εισηγητικό που μας έδωσε η υπηρεσία.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ακούστε να δείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Μα δεν ξέρω τι  γράψαμε;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν θα κάνετε διάλογο όμως. Στην δ ευτερολογία σας.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όταν προέκυψε το πρόβλημα της αποκόλλησης δώσαμε εντολή στον 

εργολάβο να το αποκαταστήσει με έντεχνο τρόπο και ο εργολάβος 

θεώρησε ότι  ο έντεχνος τρόπος ήταν να αγοράσει τροποποιημένη 

άσφαλτο. Την αγόρασε,  την είχε στα καζ άνια του και ο Δήμαρχος,  

συγκεκριμένα του είπε ότι  δεν θέλω να ακούω διαφορετικά πράγματα 

που είναι ψεύδη, ο Δήμαρχος είπε αυτός ο εργολάβος ότι  ξέρετε εγώ 

την έχω δέκα μέρες,  πόσες μέρες την άσφαλτό και  θα χαλάσει και του 

είπε τότε ότι  μην περιμένεις  άλλ ο τον καιρό,  πήγαινε και κάντο.  Κάνε 

το με αυτή την τροποποιημένη, με ότι  θες,  με τον έντεχνο τρόπο. Δεν 

το είπε ότι  κάνε το έτσι ή αλλιώς.  Κάνε το όπως θεωρείς εσύ ότι  είναι 

έντεχνος ο τρόπος και είναι δόκιμος.  Αυτό του είπε.  Εκεί έδωσε 

εντολή ο Δήμαρχος και σε αυτό πώς θα με πείσει  κάποιος όταν ήμουν 

παρών και εγώ ο ίδιος διάβασα τα έγγραφα;  
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 Δεν του έδωσε καμία εντολή να το κάνει  έτσι η αλλιώς και 

πραγματικά εάν το έκανε αυτό ο Δήμαρχος τότε πραγματικά θα 

μειονεκτούμε από άποψη επιχειρημάτων σε ενδεχόμε νη διαμάχη στο 

δικαστήριο.  Θα μας πει  ο εργολάβος ότι  μου είπατε να το κάνω με 

τσιμέντο ή με τροποποιημένη. Ναι.  Ο ίδιος έβγαλε την σύνθεση και 

θεώρησε ότι  ήταν μέσα στα πλαίσια του έντεχνου τρόπου και του είπε 

ο Δήμαρχος ότι  μην το αφήσεις να χαλάσει το υ λικό,  οι  θερμοκρασίες 

είναι κατάλληλες,  πάνε και κάνε το τώρα. Για τον χρόνο του έδωσε 

εντολή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Ο κ.  Φωτιάδης και ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  Άλλος 

κανείς .  Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε κάνατε προσπάθεια να μας π είτε δεν ξέρω τι  αλλά 

τα πράγματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Το εισηγητικό,  δεν το έχω μαζί 

μου γιατί  ήταν από τον Νοέμβριο του ΄13,  λέει  ξεκάθαρα ότι  η εντολή 

της υπηρεσίας ήταν για τοπική και εν μέρει  εφαρμογή και 

αποκατάσταση με την τροποποιημένη άσφαλτο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Έχουμε τις  αποφάσεις.  Με την τροποποιημένη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Σε καμία περίπτωση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Έρχεται ο Δήμαρχος…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Την έχετε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τώρα που να την έχω;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αύριο θα σας την φέρω.  

Κος  ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  εγώ θα σας την φέρω. Θα σας την φέρω εγώ την απόφαση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

 Μπερδεύετε το δεύτερο έγγραφο, την δεύτερη εντολή. Την πρώτη τον 

Σεπτέμβριο πήγε και το έκανε από μόνος του μετά από υπόδειξη του  

καθηγητή με τροποποιημένη. Τώρα που το δίνει  η τεχνική υπηρεσία 

την δεύτερη εντολή του λέει  ότι  πάνε και κάνε το όπως εσύ νομίζεις  ή 

σύμφωνα με την μελέτη και με την δεύτερη φορά όπως το έκανες με 

τροποποιημένη. Αυτό λέει  η δεύτερη εντολή. Μπερδεύετε την δεύτερη 

εντολή που δίνει  η τεχνική υπηρεσία κ αι του λέει  ότι  κάνε το όπως το 

έκανες πάλι με δική σου πρωτοβουλία.  Ή με τροποποιημένη ή με την 

μελέτη την αρχική. Αυτό μπερδεύετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μέσα στο ΄13 ο Δήμαρχος δίνει  εντολή, κύριοι  συνάδελφοι,  να 

αδειάσει τα καζάνια του ο εργολάβος αφού πρώτα έ χει  κάνει  μια 

τοπική, εν μέρει  δηλαδή εφαρμογή αποκατάστασης.  Θεωρεί ο 

Δήμαρχος ότι  έχει  λύσει το θέμα και δίνει  εντολή όλοι οι  τόνοι που 

ήταν μέσα στα καζάνια να γίνει  μείγμα και να στρωθεί και στρώθηκαν 

περίπου στα 300 μέτρα σε μήκος με το εύρος εκείνη ό λη η στροφή που 

είχε παρουσιάσει το μεγάλο πρόβλημα.  

 Εγώ μιλάω γι΄ αυτή την συγκεκριμένη εντολή, η οποία ήρθε μετά 

από την επιμέρους εντολή σε εφαρμογή και αποκατάσταση.  Γι΄ αυτές 
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τις  ποσότητες μίλησα και αυτή η εντολή υπάρχει.  Διότι  έρχεται μετά η 

τεχνική υπηρεσία και λέει  στον εργολάβο άλλα πράγματα.  

 Στην ουσία τώρα. Αυτά επειδή είναι τόσο συγκεκριμένα και 

επειδή υπάρχουν και τα έχω, θα σας τα φέρω εγώ. Θα σας τα στείλω. 

Μην κάνετε ότι  δεν τα ξέρετε.  Μην κάνετε ότι  δεν τα ξέρετε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλά-  καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Φωτιάδη θα μείνουμε πολύ στο θέμα αυτό;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι βέβαια.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Προχωρήστε λοιπόν.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα εγώ είπα ότι  θα τα φέρουμε και ήθελα να πω και κάτι  ακόμα. Το 

όλο θέμα για μας,  κύριε Αντιδήμαρχε,  είναι πολύ ξεκάθαρο. Το έχετε 

σε τέτοια σύγχυση στο μυαλό σας,  κάνετε τόσες ενέργειες οι  οποίες 

είναι συνέχεια σε ένα πρώτο λάθος.  Λάθος,  λάθος,  λάθος.  Εάν μας 

είχατε ακούσει στο πρώτο τρίμηνο και εάν είχατε φροντίσει  να έρθει  ο  

Ε.Σ.Π.Ε.Λ. και θα σας έδινε την κοκκομετρία που είχε πρόβλημα και 

θα είχατε δώσει μια εντολή συγκεκριμένη. Μα μια εντολή και ο 

εργολάβος θα ήταν πραγματικά στα δύσκολα.  

 Με όλη αυτή την παλινωδία που συνεχίσατε περίπου για ένα 

ολόκληρο χρόνο και έχετε ολοκληρώσει πάνω από ενάμιση χρόνο και 
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συνεχίζετε,  δυστυχώς το μάρμαρο θα το πληρώσει ο Σερραίος και 

δυστυχώς εννοώ ότι  η διαφυγή του εργολάβου ήδη εξασφαλίστηκε.   

 Κλείνω, κύριε Πρόεδρε,  πείτε μου η συγκεκριμένη ερευνητική 

εντολή που δίνετε κατά ανάθεση και  αλήθεια,  θα στρώσει το Μετσόβιο 

τάπητα ή θα είναι ο σύμβουλος; Θα πληρώσουμε δηλαδή και το έργο 

εμείς;   Δεν μας το διευκρινίσατε.  Μέσα στα είκοσι χιλιάρικα θα κάνει  

μια στροφή, δηλαδή το Μετσόβιο θα φέρει δηλαδή τον Χ εργολάβο, θα 

του δώσει την σύνθεση κα ι θα κάνει  τάπητα; Είκοσι χιλιάρικα είναι 

και το έργο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Θα επιβλέψει….  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιον εργολάβο, τον συγκεκριμένο; Και πώς θα τον υποχρεώσετε να 

πάει να ξοδέψει άλλα πόσα χιλιάρικα;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Το συμφωνήσατε;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εμείς του δώσατε…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Του δώσατε ειδική εντολή, κύριε προεδρεύοντα, δεν κάνω …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λοιπόν εγώ κάνω έναν ανοικτό προβληματισμό, κάνω μια σκέψη 

φωναχτή. Λέω ότι  του δώσατε εντολή την Δευτέρα να πάει να κάνει  με 
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την παλαιά μελέτη και τώρα λέτε ότι  θα του δώσετε καινούργια 

σύνθεση για να πάει να την εφαρμόσει;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μα του δώσατε ειδική εντολή να κάνει  αποκατάσταση με β άση την 

παλαιά μελέτη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δυο ξεχωριστά πράγματα είναι.   Η μελέτη λέμε ότι  εάν τον τύπο 

ασφάλτου, …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Η σύνθεση όμως είναι τα υλικά που έχει  μέσα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Μυστακίδη πολύ καλά γνωρίζετε και ας υπάρχει η λογική από 

κάποιους άλλους συναδέλφους ότι  δεν γνωρίζετε,  ότι  η ανοικτού τύπο 

έχει  συγκεκριμένη κοκκομετρία.  Αυτά είναι πολύ εύκολα να τα μάθει 

κανείς .  Και πολύ καλά γνωρίζετε ότι  η κλειστού τύπου έχει  άλλη 

κοκκομετρία.  Και αυτά τα ξέρουν όλοι.  Και λέω….  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με διακόπτετε όμως. Και λέω, εγώ δεν είμαι ειδικός στην άσφαλτο, 

αυτά τα απλά όμως, την ΑΒ την μάθαμε όλοι.  Λέω όμως και κλείνω με 

αυτό κ.  προεδρεύοντα, δώσατε ειδική εντολή στον εργολάβο τώρα να 

κάνει  αποκατάσταση με βάση την μελέτη.  Την παλαιά.  Έρχεστε 
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σήμερα και λέτε ότι  ψηφίστε εδώ συνάδελφοι για να κάνουμε ανάθεση 

στο Μετσόβιο να μας δώσει καινούργια σύνθεση και θα την κάνει  ο 

εργολάβος.  Αυτά αντιλαμβάνεστε ότι  δεν γίνοντ αι και τα δυο 

πράγματα μαζί.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν καταλάβατε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ νομίζω ότι  πολύ καλά κατάλαβα κύριε Μυστακίδη,  εσείς  

προφανώς θέλετε να δημιουργήσετε μια σύγχυση. Εδώ …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

. .είναι διαφορετικά πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε προεδρεύοντα δεν μίλησα. Διάλογο κάναμε αλλά εν πάση 

περιπτώσει νομίζω ότι  κατάλαβαν όλοι.  Ήθελα να με διαφυλάξετε.  Δεν 

ολοκλήρωσα. Συνεχώς είχα παρεμβολές.  Δεν θέλω να συνεχίσω. Είναι 

τόσο ξεκάθαρο αυτό που λέω που νομίζ ω το κατάλαβαν όλοι.  Μέσα 

από αυτή την διαδικασία υπάρχει διαφυγή τεράστια,  θα πάνε στα 

δικαστήρια για περαιτέρω πλοκή και δεν πρόκειται ο Δήμος να 

δικαιωθεί.   

 Τα ταμεία και η ΣΑΤΑ του Δήμου θα πληρώσουν το μάρμαρο, θα 

πληρώσουν αυτή την  βλάβη με υπαιτιό τητά σας.  Και εδώ είναι 

πολιτική η ευθύνη κ.  Αντιδήμαρχε.  Πολιτική είναι ευθύνη και αύριο θα 

σας στείλω αυτή την απόφαση του δημάρχου που ένα τεχνικό έργο,  μια 

τεχνική ενδεχόμενα αστοχία την μετατρέψατε σε πολιτική.  Διότι  ο 
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Δήμαρχος δεν μπορεί να περιφέρεται στο υπουργό και στην 

Διαχειριστική Αρχή και να λέει  …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Μια κουβέντα και τελειώνω. Είχαμε αστοχία σε ένα έργο και αντί  να 

λέει  στον εργολάβο ότι  αποκατέστησέ το,  πάω και γυρεύω λεφτά για 

να καλύψω την αστοχία.  Αυτό είναι πρωτόγνωρο. ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ κ.  Φωτιάδη για την κατανόηση.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κάποιες διευκρινήσεις ξανά. Χρόνο δεν χάνουμε διότι  δεν μπορούμε 

να κάνουμε τίποτα τώρα. Αυτή την στιγμή του είπαμε του εργολάβου 

ότι  μόλις καλυτερεύσουν οι  καιρικές σ υνθήκες πάνε και αποκατέστησέ 

το.  Πώς θα το αποκαταστήσεις;  Επαναλαμβάνω, με την παλαιά μελέτη 

αλλά η σύνθεση, το πόσο κιλά θα βάλει λεπτόκκοκο, πόσα κιλά θα 

βάλει λεπτόκκοκο και τα λοιπά, αυτό είναι θέμα δικό του,  γιατί  

υπάρχει  μια λωρίδα μέσα στην οποία μπορεί «να παίξει» εντός 

εισαγωγικών, με αυτά τα υλικά.  

 Ούτως ή άλλως και την άλλη φορά όταν ήρθε,  πρώτη φορά μας 

έδωσε δική του σύνθεση. Το Μετσόβιο το θέλουμε να ελέγξει  εάν η 

σύνθεση που κάνει  είναι σύμφωνα με την μελέτη,  είναι μέσα στα όρια 

της μελέτης και εάν το κατασκευάζει  έντεχνα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σαφέστατος κ.  Μυστακίδης.  Σαφέστατος.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

14

1 

Το τι  μπορεί να λέει  ο καθένας μπορεί να το λέει  από μόνος του,  αυτός 

κρίνεται.  Σας παρακαλώ δεν θα κάνουμε λογοκρ ισία.  Κύριε 

Αναστασιάδη έχετε τον λόγο.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη είστε νομικός.  Ξέρετε πως όταν την επιχειρηματολογία,  

παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συνεχίστε,  συνεχίστε.    

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όταν την επιχειρηματολογία σου, την υπερασπιστική σου γραμμή την 

αποψιλώνεις,  αυτός ο οποίος βγαίνει  ζημιωμένος είσαι εσύ ο οποίος 

αποψιλώνεις την υπερασπιστική σου γραμμή. Αυτό το οποίο γίνεται 

και με όσα ακούστηκαν εδώ πρέπει να το καταλάβετε.  Είναι μια 

διαδικασία αποψίλωσης της υπερασπιστικής γραμμής του Δήμου. Ε άν 

δεν το καταλαβαίνετε αυτό βέβαια,  λυπάμαι ο καθένας κινείται όπως 

νομίζει .   

 Όμως…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό σας παρακαλώ. Δεν σας διέκοψα, με ιδιαίτερη προσοχή 

σας άκουσα. Λέτε για προτάσεις.  Κύριε Γαλάνη είπα τε για προτάσεις.  

Δεν έχουν γίνει .  Δεν θα πω εγώ στον τεχνικό.  Δεν είναι δική μου 

δουλειά εξάλλου.  

Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω και αποτελεί  και πρόταση δικιά 

μας είναι ποια; Αυτό το οποίο,  η εντολή την οποία έδωσε η 

Οικονομική Επιτροπή ένα είναι τούτο κα ι φυσικά ότι  έχει  σχέση με 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

14

2 

αυτό το οποίο επεσήμανε ο Ε.Σ.Π.Ε.Λ. και η TUV Ελλάς.  Τα πάντα να 

γίνουν έτσι.  Οτιδήποτε άλλο θεωρώ ότι  είναι επικίνδυνο. Δεν 

χρειάζεται να πηγαίνουμε από εδώ μέχρι την Θεσσαλονίκη μέσω 

Αλεξανδρούπολης.  Αυτός που θα χάσει θα είνα ι αυτός που θα πάει 

μέσω Αλεξανδρούπολης.  Εμείς αυτό κάνουμε,  δυστυχώς.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ κ.  Αναστασιάδη. Θέλω να παρακαλέσω το σώμα το εξής:  

θέλω να πω δυο κουβέντες και εγώ. Επιτρέψτε μου. Εγώ ζητάω την 

άδεια από εσάς αυτή την στιγμή.  

 Εάν καταλάβαμε καλά το Αυτοκινητοδρόμιο έχει  γίνει  τώρα ένας 

χώρος να πάμε να μαλώνουμε όλοι μαζί ,  δίχως να φτάνουμε σε σημείο 

να δίνουμε συγκεκριμένες λύσεις.   Το Αυτοκινητοδρόμιο πρέπει να 

μας ενώσει και όχι  να μας χωρίσει .   

Θέλω να πω το εξής:  ότι  αυτό που κατάλαβα , από ότι  είπε ο κ.  

Μυστακίδης είναι άλλο η μελέτη της σύνθεσης και άλλο η μελέτη της 

κατασκευής.  Εάν λοιπόν στην μελέτη της σύνθεσης δεν είναι κάποιος 

να το επιβλέψει,  το τι  θα βάλουμε μέσα, τότε σαφέστατα θα γίνει  κάτι  

πάλι στραβό.  

Εάν κατάλαβα καλά και  εάν δεν κατάλαβα καλά παρακαλώ 

διορθώστε με,  δηλαδή αυτή την στιγμή εμείς  θέλουμε το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο για να ελέγξει  την σύνθεση. Νομίζω ότι  πιο 

καλύτερη κατανόηση από αυτή δεν μπορεί να γίνει .  Να επιβλέψει την 

διαδικασία της σύνθεσης,  ούτως ώσ τε εάν γίνει  ένα κομμάτι των 100, 

200 μέτρων αυτών σαφέστατα ότι  θα προχωρήσει και στο καλύτερο.  

Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι  το θέμα έχει  κλείσει .  Δεν χρειάζεται 

άλλο να πούμε τίποτα περισσότερο. Θα δώσω εγώ τον λόγο στον 
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Δήμαρχο και ας κλείσουμε με τον Δήμ αρχο, έτσι να τον ακούσουμε 

λίγο και ότι  πάρουμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε προεδρεύοντα, κυρίες και κύριοι  σύμβουλοι θα ήθελα να 

ξεκινήσω με τα τελευταία λόγια του προεδρεύοντα, του κ.  Δινάκη, τα 

οποία λέει  όλη η Ελλάδα. Το Αυτοκινητοδρόμιο πρέπει να σας ενώνει.  

Αυτό λέει  όλη η Ελλάδα. Μέσα μαζικής ενημέρωσης πανελλήνιας 

εμβέλειας,  εφημερίδες,  τηλεοράσεις λένε ότι  προς θεού μην κάνετε 

πολιτική αντιπαράθεση ή μην το  εκμεταλλευτείτε πολιτικά.   

Δυστυχώς η αντιπολίτευση λόγω της ανεπάρκειάς της έχει  

εναποθέσει….  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη, κύριε καθηγητά σας παρακαλώ εγώ. Σας άκουσε 

με τόση προσοχή.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ :  

Σε παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Αναστασιάδη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ κύριε 

Αναστασιάδη. Κύριε Αναστασιάδη από την Κουμαριά σας παρακαλώ. 
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Τέλος πάντων, σας παρακαλώ. Πηγαίνετε στο καλό εάν θέλετε.  Κύριε 

Αναστασιάδη πηγαίνετε στο καλό. Συνεχίσ τε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η πολιτική …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ. Κύριε Δημητρίου.  Κύριε Δημητρίου σας παρακαλώ 

τώρα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όποιος έχει  την μύγα, μυγιάζεται.   Πολιτική ανεπάρκεια είναι πολιτική 

εκτίμηση. Δεν είναι βρισιά.  Είναι πολιτική  εκτίμηση. Λόγω πολιτικής 

ανεπάρκειας της αντιπολίτευσης,  η οποία έχει  εναποθέσει όλες τις  

ελπίδες της στο Αυτοκινητοδρόμιο,  λαικίζει  από το πρωί μέχρι το 

βράδυ για το Αυτοκινητοδρόμιο και νομίζει  ότι  θα σωθεί από αυτό το 

θέμα. Και βλέπετε ότι  κανένας φορέ ας ή σοβαρός άνθρωπος που 

γνωρίζει  το θέμα και μέσα στην πόλη των Σερρών και γενικότερα στον 

Νομό δεν ενστερνίζονται αυτές τις  θέσεις και περιφερειοποιούνται 

μέρα με την ημέρα.  

 Λοιπόν,  μα εσείς ,  κύριε Μηλίδη δεν μας προτρέπατε και η 

υπόλοιπη αντιπολίτευση να φέρουμε τους ειδικούς και μάλιστα θα 

κάνανε προτάσεις,  θα φέρανε ειδικούς να μας προτείνουνε.  Και τους 

είπαμε ότι  βεβαίως θα ακούσουμε τις  προτάσεις σας.  Φέρτε μας τις  

προτάσεις σας και θα πάρουμε αυτούς τους ειδικούς που θα μας 

προτείνετε.  Και δεν μας φέρανε στο τέλος.  Πήγαμε στο Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο.  Το κορυφαίο πανεπιστημιακό ίδρυμα. Εάν δεν πηγαίναμε 
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θα μας λέγανε ότι  γιατί  δεν πάτε;  Και θα ρίχνανε ευθύνες ότι  γιατί  δεν 

πήγαμε να πάρουμε κάποιον για σύμβουλό μας σε τέτοια θέματα. Σε 

τέτοιο θέμα που  ανακύπτει  για πρώτη φορά στον Δήμο των Σερρών και 

γενικότερα για πρώτη φορά στην Ελλάδα.  

 Στις τηλεοράσεις πραγματικά ο καθένας λέει  ότι  θέλει  και 

μάλιστα όταν βρίσκεται με φίλους τηλεοπτικούς.   

 Μου μετέφεραν ότι  ο κ.  Φωτιάδης μιλάει για κατασπατάληση 

χρημάτων για τις  προγραμματικές αυτές συμβάσεις.  Λοιπόν,  ποιος 

μιλάει;  Εξ ιδίων κρίνει  τα αλλότρια ο κ.  Φωτιάδης.  Όταν ήταν 

Νομάρχης για την λιμνοδεξαμενή του αη Λιά έδωσε 70.000 ευρώ σε 

καθηγητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για 

μελέτες χωρίς να παραλάβουμε ποτέ τις  μελέτες.  Και βρίσκεται σε 

εξέλιξη έρευνα γι΄ αυτό το θέμα. Και έρχεται και μιλάει για 

κατασπατάληση χρημάτων. Γιατί;  Γιατί  πάμε στο Μετσόβιο 

Πολυτεχνείο και την προηγούμενη προγραμματική σύμβαση, όπως και 

για την ΤΥΔΚ ομόφωνα ψηφίστηκαν. Μόνο ο κ.  Αναστασιάδης μου 

φαίνεται την ΤΥΔΚ δεν ψήφισε.  Ομόφωνα τις  ψήφισαν και έρχεται και 

λέει  τώρα για κατασπατάληση του δημοτικού χρήματος.   

Τέτοιος λαϊκισμός,  τέτοια υποκρισία,  τέτοια διαστρέβλωση των 

πάντων και είναι λυπηρό κάποιοι  δημοτικο ί σύμβουλοι να έχουν 

καταντήσει πολιτικοί σχολιαστές κάποιων καναλιών.  

Λοιπόν,  το θέμα το έχουμε πει  πολλές φορές αυτό στο τραπέζι  

αυτού του Δημοτικού Συμβουλίου και βλέπετε φυγοδικούν,  έχουν βγει  

έξω όλοι γιατί  ξέρανε ότι  θα τα ακούσουν τώρα. Είναι έξω.  

Το είπαμε πολλές φορές.  Ούτε καθυστερήσαμε και κάναμε όλα 

όσα ορίζονται από την νομοθεσία.  Τα πάντα. Όλα. δεν προτείνουν 
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τίποτα, μόνο αόριστα συκοφαντούν και διαστρεβλώνουν την 

πραγματικότητα.  

Όλες οι  αποφάσεις πέρασαν μέσα από εδώ. Σε μια απόφαση δεν 

ψήφισαν η κυρία Σαραντίδου και ο κ.  Αναστασιάδης την πρώτη φορά 

που είχε έρθει .  Όλες οι  αποφάσεις ομόφωνα ψηφίστηκαν. Και είναι 

επόμενο. Μελέτες,  τα άλλα τα τεχνικά ξέρω εγώ, τις  τεχνικές 

διαδικασίες δεν τις  ξέρουμε εμείς;  Εμείς εκφράζουμε την πολιτική 

βούληση να γίνει  ένα έργο.  Πήραμε,  πάρθηκαν τα χρήματα από το 

πρόγραμμα κατά την διάρκεια της προηγούμενης δημαρχιακής θητείας.  

Θα το σταματούσαμε; Θέλαμε να γίνει  το Αυτοκινητοδρόμιο καλύτερο. 

Όλες οι  αποφάσεις πέρασαν από εδώ. Τις ψηφίσατε.  Τις ψηφίσατε.  

Αλλά  αορίστως φταίει  ο Δήμαρχος για όλα. σεισμός θα γίνει;  

Καταποντισμός,  λοιμός,  φταίει  ο Δήμαρχος και ότι  πιάσει και όποιον 

ξεγελάσουνε.   

Λοιπόν,  υπήρξε ένα κατασκευαστικό λάθος.  Δεν το λέω εγώ 

αυτό.  Το λέει  ο Ε.Σ.Π.Ε.Λ..  Το λέει  η ΤΥΔΚ. Ο Ε.Σ.Π.Ε.Λ.,  μα ακο ύω 

πράγματα ειλικρινά ή δεν τα καταλαβαίνουν ή τόσο πολύ υποτιμούν 

την νοημοσύνη των πολιτών. Λέει  ότι  γιατί  δεν πήγατε στον 

Ε.Σ.Π.Ε.Λ.;  Μα ο Ε.Σ.Π.Ε.Λ. έρχεται από μόνος του.  Σε έργα τα οποία 

χρηματοδοτούνται από προγράμματα, από το κράτος έρχεται από μόν ος 

του ο Ε.Σ.Π.Ε.Λ..  Τα είπαμε πολλές φορές.  Ξανά.  

Δηλαδή ο Γκεμπελισμός πλέον έχει  ξεφύγει ,  έχει  περάσει κάθε 

όριο ο γκεμπελισμός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μην διακόπτετε.   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν πειράζει .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εφόσον τους επιτρέπετε να τα επαναλάβουν θα τα ακούνε.  Δεν υπάρχει 

περίπτωση να μην τα ακούνε.  Ο γκεμπελισμός έχει  ξεπεράσει πλέον 

κάθε όριο.  Πες,  πες,  πες μπορεί κάτι  να μείνει .  Αυτή την τακτική 

ακολουθούν.  Εμείς θα διαστρεβλώνουμε την αλήθεια,  αυτό  λένε,  θα 

λέμε ψέματα, θα συκοφαντούμε,  θα σπιλώνουμε και άμα πιάσει κάτι ,  

έπιασε.   

 Λοιπόν,  κάναμε ότι  προβλεπόταν από την νομοθεσία.  Κάναμε 

αυτά που είπαν οι  τεχνικοί μας.  Δεν βάζουμε εμείς  υπογραφές στις  

ειδικές διαταγές,  το καταλαβαίνετε;  Ούτε μελέτες κάνουν τα πολιτικά 

πρόσωπα. Επιτέλους πότε αυτό θα γίνει  κατανοητό;  

 Δόθηκε εντολή των πρώτη φορά. Υπήρξε και δεύτερη 

κατασκευαστική, δυστυχώς, αστοχία.  Και τώρα δόθηκε εντολή. Τον 

Οκτώβριο.  Μας λέει  όμως το Μετσόβιο ότι  μην το ρισκάρετε λόγω των 

καιρικών  συνθηκών. Περιμένετε την άνοιξη.  Η ειδική διαταγή δόθηκε.  

Το καταλαβαίνετε αυτό; Τώρα πως θα ορίσουμε τις  ημερομηνίες που 

θα έρθουν να το κατασκευάσουν; Θα τους πούμε από την τάδε,  ξέρω 

εγώ, του μηνός Μαρτίου,  μέχρι την τάδε Απριλίου,  μέσα σε τριάντα 

μέρες ελάτε να το κατασκευάσετε.  Και όπως λέει  και το Μετσόβειο θα 

κάνουν ένα δοκιμαστικό και μετά θα προχωρήσουν και τους λέμε ότι  

όλοι την πίστα από την αρχή να την ανακατασκευάσουν. Όλη την 

πίστα.  Αυτή είναι η εντολή.  
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 Τώρα, αυτό που είχε πει  ο κ.  Φωτιάδης ,  ότι  έδωσα εγώ εντολή να 

το κάνουν τροποποιημένο, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Η 

εντολή δόθηκε από την τεχνική υπηρεσία και λέει  ότι  πάτε να το 

κάνετε με τον προσφορότερο τρόπο. Με όποιον τρόπο κρίνετε εσείς  ότι  

είναι καλύτερος.  Ακολούθησαν τις  οδηγίες τους δικού τους καθηγητή, 

το κάνανε με τροποποιημένη τον Σεπτέμβριο και πάλι απέτυχε.   

 Λοιπόν και τώρα τους λέμε,  τους λέει  η τεχνική υπηρεσία ότι  

πάτε να το κάνετε πάλι ή σύμφωνα με την πρώτη μελέτη ή όπως το 

κάνατε και την δεύτερη φορά, τροποπο ιημένη ή με οποιονδήποτε άλλο 

πρόσφορο τρόπο.  

 Θα του δώσουμε την εντολή για την χρονική διάρκεια.  Εάν ο 

εργολάβος,  εμείς  κάναμε τα πάντα, μα τα πάντα και το ξέρουν όλοι.  

Υπάρχουν και χρήματα έτοιμα 800 χιλιάρικα. Σε περίπτωση που δεν το 

κάνει  ο εργολάβος  πάμε τότε σε έναν εξπρές διαγωνισμό δεκαπέντε 

ημερών για να βγάλουμε καινούργιο εργολάβο και για να του πούμε να 

κάνει  το έργο εις  βάρος και για λογαριασμό του προηγούμενου 

εργολάβου. Θα το πληρώσει ο Δήμος και μετά τα χρήματα θα τα 

διεκδικήσουμε από τον νυν εργολάβο.  

 Όσο και εάν προσπαθήσετε να διαστρεβλώσετε,  να 

συκοφαντήσετε,  να σπιλώσετε πρόσωπα και πράγματα, δεν θα το 

καταφέρετε.  Δεν έχετε κανέναν σύμμαχο. Εκτίθεστε διαρκώς. Έχετε 

μείνει  μόνοι δυο,  τρία άτομα, δυο άτομα, πόσα είναι,  τα οποία 

βγαίνουν  συνεχώς στις  τηλεοράσεις και λένε αορίστως τα ίδια 

πράγματα. Το θέμα είναι καθαρά τεχνικό,  καθαρά κατασκευαστικό,  δεν 

το λέμε εμείς ,  το λέει  ο Ε.Σ.Π.Ε.Λ.,  το λέει  η TUV ,  κάναμε εμείς  ότι  

πρέπει,  ότι  χρειαζόταν,  τα πάντα κάναμε,  τα πάντα μα τα πάντα, ότι  

προβλέπει η νομοθεσία,  πρόταση καμία δεν κάνατε.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

14

9 

 Μα και τις  προτάσεις που κάνατε εσείς  έρχεστε και τις  βρίζετε 

τώρα και λέτε ότι  γιατί  πάτε στο Μετσόβιο,  γιατί  δίνετε λεφτά; Μα 

εσείς δεν μας λέγατε να πάμε σε ειδικούς,  στους καλύτερους ειδικούς; 

Για όνομα  του Θεού δηλαδή, όλα έχουν ένα όριο.   

 Δεν θέλω να πω πάλι τα ίδια και τα ίδια.  Πρέπει,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα ίδια και τα ίδια τα λέω γιατί  τα λέτε εσείς .  Και όσες φορές τα λέτε 

θα τα ξανά λέω και εγώ. Δεν θα σας αφήσω να σπι λώσετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και πάλι τα γνωστά. Εγώ δεν διέκοψα κανέναν.  Πάλι τα γνωστά. 

Λοιπόν,  δεν θα σας αφήσω να σπιλώσετε κανέναν.  Δεν θα σας αφήσω 

να κατασυκοφαντήσετε κανέναν,  αν έχετε να πείτε κάτι  το μεμπτό ιδού 

η δικαιοσύνη. Εμείς τα πήγαμε στην δικαιοσύνη. Εγώ με δική μου 

υπογραφή ζήτησα από τον Εισαγγελέα να έρθει  και να τα κάνει  όλα 

κόσκινο.  Αλλά δεν είναι δυνατόν να κατηγορείτε ένα πολιτικό 

πρόσωπο για ένα τεχνικό λάθος.   

 Και τα Αστέρια κατασκευάστηκαν και η σκεπή τρέχει  νερό.  Και 

η Βιβλιοθήκη κατασκευάστηκε και η σκεπή τρέχει  νερό.  Τι να λέμε 

τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ολοκληρώστε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Θα κλείσω επαναλαμβάνοντας την φράση του κ.  Δινάκη, την φράση 

που λέει  όλος ο ελληνικός,  όλοι οι  Έλληνες που γνωρίζουν,  που 

αγαπάνε το Αυτοκινητοδρόμιο,  ότι  το Αυτοκινητοδρόμιο πρέπει να σας 

ενώσει.  Όχι πολιτική εκμετάλλευση αυτού του σοβαρού θέματος.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ. Νομίζω ότι  το θέμα ολοκληρώθηκε.  Μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.  Κύριε Γαλάνη. Κύριε Μυστακίδη.  Παρακολουθείτε 

γραμματέα; Κύριε Χασαπίδη;  

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Ναι αλλά με την διάρκεια της σύμβασης που θα κάνουν νομίζω δεν με 

καλύπτει .  Και να μπει ο όρος  ότι  θα είναι υπόλογος …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σημειώστε,  σας παρακαλώ, τις  παρατηρήσεις του κ.  Χασαπίδη. Ο κ.  

Γκότσης;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Όχι,  όχι ,  Κύριε Δημητρίου όχι;  Ναι;  Ναι,  ναι .  Ναι και εγώ.  

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: 154/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Το επόμενο θέμα, εικοστό πρώτο.  

 

 

ΘΕΜΑ 21ο  

Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση μιας αίθουσας του  

Δημαρχείου Σκουτάρεως  

 στον Πολιτιστικό Σύλλογο ¨ΑΚΟΥΕΟΡΑ¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Εισηγητής ο κ.  Μυστακίδης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι ένας πολιτιστικός σύλλογος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ονομασία είναι.  Όπως λέμε Ορφέας,  όπως λέμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ενημέρωση δεν θέλετε ;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το Τοπικό Συμβούλιο συμφωνεί,  ο δικηγόρος λέει  ότι  μπορεί να γίνει  

αυτό,  είναι σύννομο και επαφίεται στην δική μας την κρίση εάν θα 

δώσουμε,  θα παραχωρήσουμε την αίθουσα ή όχι .  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Μισό λεπτάκι.  Θα παρακαλέσω μετά την εισήγηση το υ αντιδημάρχου 

να δώσω τον λόγο και στην κυρία Μπιτζίδου.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι  ένας τοπικός σύλλογος.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κυρία Μπιτζίδου.  Μισό λεπτάκι,  πριν υποβάλλετε ερωτήσεις κάντε 

υπομονή ένα λεπτό.  Οι εισηγητές είναι δυο,  ο κ.  Μυστακίδης και η 

κυρία Μπιτζίδου η οποία θέλει  να συμπληρώσει.  Παρακαλώ κυρία 

Μπιτζίδου.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε,  να διευκολύνω το σώμα. Ο Σύλλογος ΑΚΟΥΕΟΡΑ 

είναι ο νέος ερασιτεχνικός θεατρικός σύλλογος όπου συμμετέχει  ο κ.  

Γεωργίδης.  Αυτό εδώ έγινε μια προσπάθεια από ερασ ιτέχνες ηθοποιούς 

να συγκροτήσουν έναν σύλλογο, υπάρχει ανταπόκριση και θέλουν έναν 

χώρο για να δραστηριοποιηθούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τόσο απλά. Παρακαλώ ερωτήσεις.  Ποιος θέλει  να κάνει  ερωτήσεις;  Ο 

κ.  Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Κυρία Μπιτζίδου δεν είναι της Δημοτικής  Κοινότητας Σκουτάρεως.  

Είναι Σέρρες που πάει στο Σκούταρι.  Φυσικά βέβαια Σερραίοι  είναι οι  

ηθοποιοί  οι  ερασιτέχνες.  Έχει  και από το Σκούταρι.  Εντάξει ,  αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επόμενος ερωτών ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Επειδή δεν υπάρχει ελληνική ονομασία,  τι  σημαίνει  αυτό το πράγμα; 

Τι πάει  να πει  αυτό; Απάντησέ μου τι  θα πει  αυτή η λέξη; Ελληνικά 

μιλάμε,  τι  θα πει  αυτή η λέξη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι μάλλον σύνθετη η λέξη κύριε Αναστασιάδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι αρχαίο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι  ελληνική λέξη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άκου και βλέπε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι ελληνική  λέξη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βλέπε και άκου. Άκου και βλέπε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αρχαία ελληνική λέξη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αρχαία ελληνική δεν την λες.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε οράω, ορώ, εώρων. Ακούτε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ θα ρωτήσω αύριο τον κ.  Αραμπατζή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ηλιοπούλου.  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  
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Ήθελα να ρωτήσω, ποια είναι η γνωμοδότηση του Τοπικού. Είναι 

ομόφωνη;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Ναι,  είναι ομόφωνη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  Όχι.  Συγνώμη, ο κ.  Γρηγοριάδης 

θέλει  μια ερώτηση.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εάν έχει  προσδιοριστεί  ο χώρος; Πόσα τετραγωνικά θέλουν; Θα έχουν 

κλειδιά και θα πηγαίνουν όποτε θέλουν ή τις  ώρες που θα είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην  Κοινότητα ή στο Δημαρχείο το πρωί;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στο Δημαρχείο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Είναι καθορισμένος ο χώρος.  Θα είναι στην κάτοψη του Α΄ ορόφου 

του Δημαρχείου και για τρία χρόνια θα συντηρούν,  θα έχουν την 

ευθύνη της συντήρησης του ακινήτου.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Άρα θα μπαίνουν αυτοί μόνοι τους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος διαφωνεί;  Ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.  Όλοι οι  υπόλοιποι ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 155/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ 22ο  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών κλήρων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης  

 

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: 157/2014)  

…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 23ο  
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Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των:  

α) υπ’ αρ. 3,  9,  13,  18,  20 & 22 καταστημάτων του Δημοτικού 

Μεγάρου,  

β) του «Κοινοτικού Καφενείου (ταβέρνα),  ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ»,  

γ) της αίθουσας δεξιώσεων των  Α’ Νεκροταφείων και  

δ) της αίθουσας δεξιώσεων των Β’ Νεκροταφείων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι να πω κύριε Πρόεδρε; Είναι ομόφωνες αποφάσεις.  Ερχόμαστε να 

υλοποιήσουμε ομόφωνες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής 

συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης.  Στα πιο πολλά πέρασε η 16ετία,  

υπάρχει  γνωμοδοτήσεις του κ.  Αμαξόπουλου, με πολύ προσοχή. Εάν 

θέλει  να ρωτήσει κάποιος για κάποιο ευχαρίστως.   

 Να πω μόνο, μην βιαζόμαστε,  είναι η αρχική απόφαση αυτή. Θα 

έρθουν οι  όροι,  για να μην μπω στις  λεπτομέρειες των όρων, στην 

Οικονομική Επιτροπή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία  εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Λέω ότι  οι  όροι,  για να προλάβω κάποιον συνάδελφο, οι  όροι θα 

έρθουν στην Οικονομική Επιτροπή, η απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής για τους όρους θα πάει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

έχουμε δρόμο μπροστά μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Θέλω να πω σαν μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και ο κ.  Χασαπίδης 

και τα λοιπά, θα εφαρμόζουμε τον νόμο. Δηλαδή δεν μπορούμε να 

κάνουμε διαφορετικά,  δεν μπορούμε ξανά να μας καλεί ο Εισαγγελέας 

και να μας πει  ότι  γιατί  δεν το πράξατε,  διότι  να αναγκαστούμε στ ο 

τέλος να πουλήσουμε τα σπίτια μας εάν είναι για να ξοφλήσουμε αυτά 

που δεν παίρνει  ο Δήμος.  Άρα είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω το εξής:  εγώ θα μιλήσω συγκεκριμένα και με όνομα. 

Τα μαγαζιά 3,  9,  12,  13 είναι κάποιου εκεί  πέ ρα που είναι …Πρόεδρος,  

εκείνα τα μαγαζιά είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και μέσα στην στοά είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα συγκεκριμένα το κατάστημα εκεί  που είναι η Πρόοδος είναι και 

αυτό μέσα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  είναι και αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω μια πληροφορία ότι  αυτά σε έν α μήνα, δυο το πολύ κάποια εξ 

αυτών θα κλείσουν από μόνα τους.  Μεταφέρονται.  Θα γίνει  κάποια 

αναγκαστική, ρωτάω, θα γίνει  κάποια αναγκαστική έξωση μέχρι τότε;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν καταλάβατε καλά. Ένα λεπτό.  Δεν έγινε έξωση σε κανέναν.  Να 

είμαστε σωστοί και προσεκτικοί.  Με πολύ κατανόηση, με διάλογο και 

ο κ.  Δήμαρχος βοήθησε σε αυτό και τα μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής,  εξηγήσαμε στους ανθρώπους,  γιατί  οι  συγκεκριμένες 
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περιπτώσεις που φέρνουμε εδώ, κύριε Πρόεδρε,  η πλειοψηφία τους 

είναι και λόγω πέρα της 16ετ ίας και λόγω οφειλών.  

Άρα είμαστε στο πρώτο στάδιο,  δεν κάναμε έξωση σε κανέναν,  

καταγγείλαμε τις  μισθώσεις ως οφείλαμε από τον  νόμο, παραμένουν οι  

άνθρωποι μέσα, εμείς ,  κύριε Πρόεδρε,  δεν βγάλαμε κανέναν και στο 

επόμενο διάστημα που θα έρθει  στην Οικονο μική Επιτροπή για τους 

όρους και όταν ….από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση τότε θα πάμε 

στην δημοσίευση για δημοπρασία και τα σχετικά.   

Έχουν ενημερωθεί οι  άπαντες και έχουμε κάνει  πολύ προσεκτική 

δουλειά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να προχωρήσουμε παρακάτω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι ομόφωνα. Τι είναι αυτά που λέτε;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην βιάζεστε.  Πάμε τώρα καταστρέψαμε την πόλη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε τέτοια πράγματα, μην λέτε.  Δεν λέγονται αυτά διότι  δεν 

είναι αληθή. Εκείνο έπρεπε να φύγει  και έφυγε.  Μην αλλάζουμε θέμα. 

Εδώ άλλο θέμα έχουμε.  Δημοπρασία είναι αυτή.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τι είναι αυτά που λέτε;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις λέμε ξε κάθαρα, 

εάν θέλαμε κάτι  τέτοιο δεν θα βγάζαμε σε δημοπρασία τα 

συγκεκριμένα. Εμείς βγάζουμε σε δημοπρασία,  κύριε Πρόεδρε 

βγάζουμε σε δημοπρασία τα συγκεκριμένα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  επειδή μαζί με το νομικό πρέπε ι να πάμε και το 

πολιτικό,  εμείς  βγάζουμε σε δημοπρασία τα συγκεκριμένα ακίνητα 

γιατί .  Κύριε Πρόεδρε εάν μου επιτρέπετε,  για λόγους χρηστής 

διοίκησης.  Ο κ.  Αμαξόπουλος το λέει  ρητά και σε αυτό συμφωνούν και 

από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, για λόγους χρηστή ς διοίκησης της 

περιουσίας του Δήμου είμαστε υποχρεωμένοι όσοι ξεπέρασαν την 

16ετία και έχουν οφειλές και τις  οφειλές να διεκδικήσουμε και τις  

διεκδικούμε και να βγάλουμε σε δημοπρασία αυτά τα ακίνητα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι μόνο εάν έχουν οφειλές.  Αυτό είναι σύν θετο.  Και ο οφειλές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πράγματι στην Οικονομική Επιτροπή το έχουμε συζητήσει το θέμα 

πολλές φορές και έχουμε προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλοι τους 

συμπολίτες μας.  Κάποιοι  συμπολίτες μας έχουν επενδύσει και έχουν 

ξοδέψει πάρα πολλά χρήματα, έρχομαι και ρωτάω τον κ.  Αντιδήμαρχο.  
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 Έχω μια τελευταία πληροφόρηση και αύριο θα είμαι πιο 

συγκεκριμένος,  ότι  υπάρχει  μια νομοθεσία του ΄99,  δεν ξέρω εάν την 

γνωρίζετε,  νόμος του ΄99 που αφορά μόνο τα δημοτικά καταστήματα 

και δίνει  την δυνατότητα σε αυτούς που έχουν τακτοποιήσει τις  

υποχρεώσεις τους,  είναι απέναντι  στον Δήμο σωστοί,  με μια 

προσαύξηση 20% του μισθώματος να τους δώσουμε μια παράταση. Δεν 

ξέρω εάν την γνωρίζετε την νομοθεσία αυτή. Εγώ θα την έχω αύριο 

συγκεκριμένα.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κύριε συνάδελφε δεν μιλάμε σήμερα γι΄ αυτούς που είναι 

τακτοποιημένοι.  Θα σας θυμίσω ότι  και εσείς  ψηφίσατε,  καλά κάνατε,  

μαζί  με μας …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν με αφήσατε να τελειώσω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είναι αυτή η περίπτωση.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση κάνω. Εγώ δεν είπα ότι  δεν ψήφισα και δεν είναι είπα ότι  

αυτοί είναι τακτοποιημένοι.  Λέω ότι  γνωρίζετε εάν υπάρχει αυτή η 

νομοθεσία που δίνει  την δυνατότητα σε κάποιους συμπολίτες μας οι  

οποίοι  είναι οικονομικά εντάξει  απέναντί  μας να μπορέσουμε κα ι πέρα 

της 16ετίας να τους δώσουμε την παράταση, εφόσον βέβαια 

συμφωνήσουν για αύξηση του μισθώματος κατά 20%; Το γνωρίζετε 

αυτό; Αυτό θέλω να πω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα σας απαντήσω. Η γνωμοδότηση του κ.  Αμαξόπουλου, οι  δυο 

γνωμοδοτήσεις του πήγαν μαζί με την γ νωμοδότηση των υπολοίπων 
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καταστημάτων, γιατί  δεν πρόκειται για αυτά, που είναι τακτοποιημένοι 

και έχουν ξεπεράσει την 16ετία και Αποκεντρωμένη Διοίκηση μου 

απάντησε 19 Ιουλίου του ΄13,  εδώ το έχω το έγγραφο, ότι  συμφωνεί με 

την γνωμοδότηση του κ.  Αμαξόπουλου.  

Δηλαδή ακόμη και εάν είσαι τακτοποιημένος εφόσον ξεπέρασες 

τα 16 χρόνια που προστατεύεται μια εμπορική μίσθωση,  παρόλα αυτά 

για λόγους χρηστής διοίκησης πρέπει να βγάλεις σε δημοπρασία ξανά 

τα ακίνητα.  

Όμως η σημερινή συνεδρίαση και το θέμα δεν αφορά  αυτούς.  

Αφορά αυτούς που δεν είναι τακτοποιημένοι οικονομικά, έχουν 

οφειλές.  Δεν θέλω να μπω παραπάνω σε αυτές τις  λεπτομέρειες.  

Είμαστε στην διάθεση και η υπηρεσία και εδώ, εδώ τα έχω, όποιος 

συνάδελφος θέλει  να ρωτήσει το οτιδήποτε,  επομένως προχωρούμε με 

τις  περιπτώσεις που έχουν ξεπεράσει την 16ετία και οφείλουν και 

λεφτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πω και εγώ κάτι .  Πάνω σε αυτό που είπε ο κ.  Χρυσανθίδης για τα  

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ κύριε Πρόεδρε σε παρακαλώ να αποσύρεις το θέμα. Άκουσέ με σε 

παρακαλώ. Εσύ είσαι υπάλληλος δεν σε νοιάζει  εσένα. Εμείς …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ θα με αφήσεις να μιλήσω. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ 

να αποσύρεις το θέμα. Αφορά συμπολίτες μας οι  οποίοι  έχουν 

οικογένειες,  έχουν παιδιά που δουλεύουν εκεί  μέσα, θα έρθει  πάλι 

πείνα.  Γκρεμίσατε την Δημοτική Αγορά, την καταστρέψατε,  πάτε να 

γκρεμίσετε και το Δημαρχείο.  Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άσε το χέρι,  

μην το κουνάς σε μένα. Άσε αυτά. Εσύ είσαι υπάλληλος,  σε νοιάζει;  Σε 

νοιάζει  εσένα άμα γκρεμιστεί  όλη η πόλη; Εσύ… για να παίρνεις  εσύ 

τον μισθό σου. Εμείς οι  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψεύδεστε.  Ψεύδεστε.  Ψεύδεστε.  Μιμείστε κάποιο μέσο ενημέρωσης 

αλλά ψεύδεται και εκείνος που τα λέει  και εσείς  που τα λέτε εδώ μέσα. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν πληρώνεται από τον Δήμο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν μιλάω για τον Δήμο. Έχεις τον μισθό από τις  υπηρεσίες,  μην 

φοβάσαι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιες υπηρεσίες;  Ιδιώτης είμαι.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάψαμε να είμαστε και υπάλληλοι κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν με αφήνεις να μιλήσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Όχι αυτά που λέτε.  Ψεύδεστε και δεν σας αφήνω να μιλήσετε.  Στα 

ψεύδη θα σας διακόπτω. Θα σας διακόπτω όταν λέτε ψεύδη. Ο κ.  

Γκότσης.  Ψεύδεστε.  Κύριε Γκότση έχετε τον λόγο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Τα πράγματα είναι τόσο ξεκάθαρα. Όλοι στην Οικονομική Επιτροπή 

από όλες τις  παρατάξεις  κάναμε αυτό που πρέπει να κάνουμε.  Δηλαδή 

και από τον κ.  Φωτιάδη όσοι οφείλουν και περνάνε την 16ετία έρχεται 

ο νόμος και λέει  ότι  πρέπει να βγουν.  Εάν δεν βγουν στην δημοπρασία 

είμαστε υπόλογοι εμείς .  Τι θα κάνουμε δηλαδή; Δηλαδή άλλοι πονάνε 

περισσότερο; Εμείς  έχουμε και φίλους εκεί ,  εάν θέλετε και πολύ 

κολλητούς έχουμε.  Τι να κάνουμε δηλαδή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αλλά εν πάση περιπτώσει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ψέμα έπρεπε να είναι ποινικό αδίκημα, διότι  ψεύτες έχουμε γεμίσει  

ευτυχώς μέσα στην αίθουσα αυτή είναι ένας,  δυο,  τρεις  και κάποιοι  

εκτός αιθούσης είναι και καναλάρχες ψευταράδες μεγάλοι.  Κα ι να 

καταγραφούν αυτά από τον Πρόεδρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  στο ύψος,  στο ύψος.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  
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Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι.  Κύριε Γρηγοριάδη εσείς  που 

μιλάτε στο τηλέφωνο; Ναι.  κύριε Αραμπατζή; Ναι,  ναι.  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε μια παρατήρηση θέλω να κάνω. Ο Εισαγγελέας να καλεί και 

αυτούς που δεν υπερασπίζονται το δημόσιο συμφέρον.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Γάτσιο; Ναι.  κύριε Δημητρίου; Ναι.  Κυρία Μπιτζίδου; Κύριε 

γραμματέα ναι,  ναι και ο Πρόεδρος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Πάψτε σας παρακαλώ, σταματήστε με τα επίθετα και τα κόμματά σας.  

Άντε.  Σταυρόπουλε σταμάτα, το έχεις  πει  πενήντα φορά το Κ.Κ.Ε. το 

έχεις  αναφέρει.  Απαγορεύεται.  Απαγορεύεται.  Δεν θα το ξανά  

επαναλάβεις.  Δεν θα αναφέρεσαι σε καν ένα κόμμα εδώ πέρα.  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των:  

α) υπ’ αρ. 3 καταστημάτος του Δημοτικού Μεγάρου,  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

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: 158/2014)  

…………………  
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Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των:  

α) υπ’ αρ. 9 καταστημάτος του Δημοτικού Μεγάρου,  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

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: 159/2014)  

…………………  

 

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των:  

α) υπ’ αρ. 13 καταστημάτος του Δημοτικού Μεγάρου,  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

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 :  160/2014)  

…………………  

 

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των:  

α) υπ’ αρ. 18 καταστημάτος του Δημοτικού Μεγάρου,  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 Η Σ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014  

16

6 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 161/2014)  

…………………  

 

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των:  

α) υπ’ αρ. 20 καταστημάτος του Δημοτικού Μεγάρου,  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

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: 162/2014)  

…………………  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των:  

α) υπ’ αρ. 22καταστημάτος του Δημοτικού Μεγάρου,  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

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 :  163/2012)  

…………………  
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Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των:  

 β) του «Κοινοτικού Καφενείου (ταβέρνα),  ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ»,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

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: 164/2014)  

…………………  

 

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των:  

 γ) της αίθουσας δεξιώσεων των  Α’ Νεκροταφείων και  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

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: 165/2014)  

…………………  

 

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των:  

 δ) της αίθουσας δεξιώσεων των Β’ Νεκροταφείων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

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: 166/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Εικοστό τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ 24ο  

Έγκριση απ' ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής  

 έκτασης  στην ιδιοκτησία του κ.  Τζίμητρα Ανδρέα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Μυστακίδης απών. Κρατείται το θέμα. Μόλις επιστρέψει στην αίθουσα 

ο κ.  Μυστακίδης.  Έχει άλλη διαλογική συζήτηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Θέμα εικοστό πέμπτο.  Θα μπει μέσα ο Μυστακίδης να τελειώσουμε το 

Δημοτικό Συμβούλιο; Άντε Γιώργο, γράψε αυτούς που είναι έξω.  

Είμαστε στο εικοστό τέταρτο θέμα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Αυτό το θέμα είναι τυπικό.  Είναι από την πράξη εφαρμογής.  Κάτι 

προσκυρούμενα μέτρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Υπάρχουν ερωτήσεις επί  του θέματος; 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: 167/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο.  

 

ΘΕΜΑ 25ο  

Έγκριση κατασκευής προστατευτικού τοιχίου σε δημοτικό  

οικόπεδο  από ιδιώτη και αποδοχή της δωρεάς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

Όχι κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Χασαπίδης,  οι  υπόλοιποι ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενημερώστε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πηγαίνοντας στην ανηφόρα εκεί  του Αγίου Παντελεήμονα στο ρέμα 

έχει  κάποιος ένα σπίτι .  Αυτός είναι αυθαίρετα εγκατεστημένος εκεί  

μέσα. Μας έχει  δώσει υπεύθυνη δήλωση ότι  είναι αυθαίρετα 

εγκατεστημένος,  ότι  δεν έχει  καμία διεκδίκηση αλλά θα κάνει  δωρεά 

ένα τοιχίο που θα προστατεύσει το σπίτι  του όσο είναι μέσα.  

Έφερε ένα σχέδιο.  Τους είπα να σεβαστούν τις  προτεινόμενες 

ρυμοτομικές γραμμές και όντως το τοιχίο το βάζει  ακριβώς πάνω στην 

άκρη του δρόμου. Τώρα είναι ένα δίλημμα. Δηλαδή άμα δεν τ ον 

αφήσουμε και συμβεί κάτι  γιατί  πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνο το 

μέρος εκεί ,  υπάρχει  κάποια κατολίσθηση και συμβεί κάτι ,  θα είμαστε 

υπεύθυνοι.  Ηθικά τουλάχιστον.  Κινδυνεύει  να πέσει το πρανές όλο 

πάνω στο σπίτι  του.  Αυτός αναλαμβάνει τα πάντα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα βγάλει άδεια;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Την άδεια θα την ετοιμάσει ο μηχανικός,  ο Δήμος Σερρών στο όνομα 

του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωρεά αυτός προς τον Δήμο Σερρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ωραία εντάξει ,  γιατί  αντί  να ξεκινήσουμε διαδικασία διοικητικής 

αποβολής …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Χασαπίδη ξέρετε ποιοι  ζουν εκεί  πέρα σε αυτή την γειτονιά; Δεν 

την ξέρετε την γειτονιά.  Μην βάζετε αποφάσεις στο στόμα σας.   

Κος ΧΑΣΑΠΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Κ. Χρυσανθίδης πολύ καλά κάνει  και γελάει γιατί  το ξέρει  το θέμα. 

Και συμφωνεί.  Είναι γειτονιά του.  Ξέρει πως είναι αυτή η βλάβη.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Άλλωστε να σας πω κάτι,  το ίδιο το κράτος σε μερικές περιπτώσεις 

που πληρούν τις  προϋποθέσεις έρχεται το ίδιο το κράτος και λέει  ότι  

όσοι είναι κάτοχοι αυθαιρέτως κάποιων είτε δημο τικών είτε δημοσίων 

εκτάσεων, ο 1080 έλεγε και για δημοτικά. Δηλαδή υπάρχουν κάποιοι  

άνθρωποι που έχουν προϋποθέσεις.  Δεν θέλουμε να καταλαμβάνει 

κανένας από εδώ και πέρα καινούργια έκταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός από τον κ.  Χασαπίδη οι  υπόλοιποι ναι;  Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 168/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πρόεδρε στο είκοσι έξι  είμαστε.   

 

ΘΕΜΑ 26ο  

Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού στην εκτός σχεδίου περιοχή  

 και εντός  ορίων  Γ.Π.Σ. .Ε.  Σερρών, Δήμου Σερρών, για τον  

 καθορισμό χώρου νέου κοιμητηρίου και καθορισμός όρων δόμησης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα που ταλανίζει  άπειρα έτη.  Παρακαλώ κ.  Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι τα μόνα κοιμητήρια που πληρούν τις  προδιαγραφές και έχουν μια 

τέτοια μελέτη με όρους δόμησης και εγκεκριμένο ρυμοτομικό είναι 

αυτά τα Γ κοιμητήρια.   Έχουν γίνει  οι  μελέτες.  Τις π ήραμε,  τις  

διορθώσαμε από την Περιφέρεια,  μας ζητήσανε διάφορα πράγματα, τα 

τελειώσαμε όλα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δηλαδή συνίσταται στις  διορθώσεις.  Δεν αλλάζει  κάτι  μήπως έχει  μπει  

κάποιος μέσα που είναι παλαιά και τα λοιπά;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού λέει .  Τα κοιμητήρια είναι σαν να είναι 

ένας οικισμός,  ας πούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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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: 169/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 27ο  

Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ¨Ένταξη κυρωμένης   

πράξης εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Καμενίκια του 

Δήμου  

 Σερρών στο  λειτουργούν κτηματολόγιο¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 170/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 28ο  

Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος εκπόνησης μελέτης με 

τίτλο:   

¨Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στον χείμαρρο Αγίων 

Αναργύρων¨ .  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδ ης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέχρι πότε είναι κύριε Μυστακίδη η παράταση στο εικοστό όγδοο 

θέμα; Θα πει  την ημερομηνία και μετά.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

. .  από την λήξη τους που ισχύει  σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

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: 171/20142)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό ένατο.   

 

ΘΕΜΑ 29ο  

Παράταση της προθεσμίας περαίωσης –  υλοποίησης της πράξης:   

¨Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις 

περιοχές  

των Σερρών και Konce¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Όχι η κυρία Σαραντίδου.   

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: 172/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα τριάντα.   

 

ΘΕΜΑ 30ο  

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων:  

α) Διαμόρφωση χώρου κεντρικής πλατείας και πλατείας  

Αναγνωστοπούλου Τ.Κ. Προβατά,  

β) Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας,  

γ) Εργασίες οδοστρωσίας έτους 2013  και  

δ) Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων  

 Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων:  

α) Διαμόρφωση χώρου κεντρικής πλατείας και πλατείας  

Αναγνωστοπούλου Τ.Κ. Προβατά,  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 173/2014)  

…………………  

 

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων:  
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β) Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 174/2014)  

…………………  

 

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων:  

γ) Εργασίες οδοστρωσίας έτους 2013   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 175/2014)  

…………………  

 

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων:  

δ) Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών αξόνων Δήμου 

Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

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: 176/2014)  

…………………  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορεί να είναι Α΄ Ανακεφαλαιωτικός,  Β΄ Ανακεφαλαιωτικός,  Γ΄ 

Ανακεφαλαιωτικός.  Ένα μέρος του έργου.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Επειδή στις  μελέτες δεν μπορείς να τα υπολογίσεις  όλα απόλυτα, μέσα 

στα πλαίσια που επιτρέπει  ο προϋπολογισμός βάζουμε λίγα παραπάνω 

λεφτά και . .Αυτά πάντα μέσα στα πλαίσια του προϋπολογισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριακοστό πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ 31ο:  

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του 

έργου:      

 ¨Συντήρηση αγροτικών δρόμων του Δήμου μας έτους 2012¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 177/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ 32ο:  

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα  

στους Αραβουλή Κωνσταντίνο 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: 178/2014)  

…………………  
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Ομοίως των κ.κ.  Γεωργιάδου Στέλλα και Τουράνη Αθανασία  

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: 179/2014)  

…………………  

 

Ομοίως στους κ.κ.  Πάσχο Ευθύμιο και Κουλούδη Στέργιο  

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: 180/2014)  

…………………  

 

Ομοίως στους ΑΦΟΙ ΝΙΚΗΤΑ ΑΒΕΕ και λοιπούς  

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: 181/2014)  

…………………  
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Ομοίως στους κ.κ.  Γεωργιάδου Αντιγόνη και λοιπούς  

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: 182/2014)  

…………………  

 

Ομοίως στους κ.  Παλάλη Νικόλαο του Χρήστου.  

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: 183/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό τρίτο.   

ΘΕΜΑ 33ο:  

Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους 

του  Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

Έγκριση διαγραφής από χρηματικούς –βεβαιωτικούς καταλόγους  

 των κ.  κ.  Τόλογλου Τρύφωνα και λοιπών.  
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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: 184/2014)  

…………………  

 

Έγκριση διαγραφής από χρηματικούς –βεβαιωτικούς καταλόγους  

των Κοτσαίδης Αναστάσιος 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: 185/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό τέταρτο.  

 

ΘΕΜΑ 34ο  

Έγκριση μετακίνησης του κ.  Δημάρχου κατά  

 το μήνα Φεβρουάριο  2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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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: 186/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό πέμπτο.  

 

ΘΕΜΑ 35ο  

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) υπαλλήλων του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση μετακίνησης  του κ.  Δημάρχου  

κατά τον μήνα Φεβρουάριο  

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.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 186/2014)  

…………………  

 

Έγκριση καταβολής  εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

α) του κ.  Δημάρχου κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 

΄14  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

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: 187/2014)  

…………………  

 

 

ομοίως στις 17 Ιανουαρίου 2014  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 188/2014)  

…………………  

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

Ομοίως  του κ.  Αντιδημάρχου Γρηγοριάδη Παναγιώτη  

στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου 2013ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

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: 189/2014)  

…………………  

 

Ομοίως της νομικού συμβούλου του Δήμου κ.  Τσινίκα Μαρίας  

 κατά τους μήνες Φεβρουάριο (4 -2-2014) του2014.  

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: 190/2014)  

…………………  

 

Ομοίως της κας.  Κοκκινίδου Αθηνάς δημοτικής υπαλλήλου  
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 κατά τον μήνα Ιανουάριο του 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 ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 191/2014)  

…………………  

 

Ομοίως των κ.κ.  Κοκκινίδου Αθηνάς,  Παρπαρή Χρήστου  

και Χατζή Μαρία 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 ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 192/2014)  

…………………  

 

Ομοίως υπαλλήλων του Δήμου κατά το μήνα Ιανουάριο του ΄14.  

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: 193/2014)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό έκτο.   

 

ΘΕΜΑ 36ο  

Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην  

δημοτική υπάλληλο,   λόγω συνταξιοδότησης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 194/20142)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 37ο  

Επέκταση –  συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Ερωτήσεις.  Συγνώμη, δεν κλείσαμε.  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

 

Έγκριση τοποθέτησης ενός στύλου και δυο φωτιστικών σωμάτων  

 επί των οδών Ευς.  Ανθόπουλου –Ι.Μ.Τ. Προδρόμου και Μυστακίδη  

του Δήμου Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 195/2014)  

…………………  

 

Ομοίως δυο στύλων και δυο φωτιστικών σωμάτων επί της  

οδού Ι.Μ.Τ. Προδρόμου και Δήμου Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 196/2014)  

…………………  

 

Ομοίως πέντε στύλων και πέντε φωτιστικών σωμάτων  
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 στο δρόμο  προς το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής  

στην Δ.Κ -  Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για τ ην 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 197/2014)  

…………………  

 

Έγκριση φωταγώγησης της γέφυρας στο δρόμο  

Σερρών-Μητρουσίου στην θέση Τσαίρκα.  

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: 198/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος Δημοτικού Συμβουλίου.   

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

…………………………  

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

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

130-2014:  Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής μικρών έργων των οποίων η δαπάνη δεν 

υπερβαίνει τα 5.896,40 €, έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του 

άρθρου 15 του Π. . 171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Π. . 229/1999. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. κ. Μυστακίδης Π. 

 

131-2014: Ορισμός μέλους για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής έργων πρ/σμού άνω 

των 5.896,41 €, έτους 2014, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του   Π.  

Δ. 171/1987 όπως τροποποιήθηκε με το Π. . 229/1999. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

132-2014:        Ορισμός δημοτικού συμβούλου ως μέλους στην επιτροπή παραλαβής των: 

 α) ¨Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου Σερρών¨  

  και 

  β) παροχής υπηρεσιών 24ωρης υπηρεσίας τηλεφωνικής υποστήριξης στο  

  πλαίσιο υλοποίησης της πράξης ¨Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό    

  Σύστημα του Δήμου Σερρών¨. 

                           ισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης. 

 

133-2014:       Αντικατάσταση δύο (2) τακτικών και ενός (1) αναπληρωματικού μέλους λόγω  

                         παραίτησής τους από την συγκροτηθείσα επιτροπή παραλαβής καυσίμων. 

              Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

134-2014:    Ορισμός και αντικατάσταση μελών Δ/κών Συμβουλίων των Ενιαίων  

                           Σχολικών Επιτροπών: 

   α) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών και  

   

135-2014:       β) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σερρών. Εισηγητής:  

    Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης . 

 

136-2014: Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης Δήμου Σερρών για το έτος 

 2014. 

                  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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137-2014: Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων αφιερωμένων στην Παγκόσμια 

 ημέρα της γυναίκας (8 Μαρτίου) στο πλαίσιο της ενταγμένης πράξης ¨

 Ανάπτυξη  δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος 

 των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας¨. 

                     Εισηγήτρια: Η Δημ. Σύμβουλος κ. Αγιαννίδου Στ. 

 

138-2014: Έγκριση πραγματοποίησης Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Στίβου εφήβων 

 – νεανίδων στις 28 και 29 Ιουνίου 2014 στην πόλη μας.  

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

 

139-2014: Αποδοχή συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην 

 Προγραμματική Σύμβαση που συνάπτει το Υπουργείο Πολιτισμού και 

 Αθλητισμού με το Δήμο Σερρών και τη ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ Σερρών. 

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

 

140-2014:      Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: Υπουργείου 

        Πολιτισμού και Αθλητισμού – Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας –  

       Δήμου Σερρών και ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 

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

 

141-2014: Ορισμός μέλους για την επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής 

 σύμβασης μεταξύ των: Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού – 

 Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Δήμου Σερρών και ΔΗ.Κ.Ε. 

 ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Σερρών. 

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

 

ΠΡΑΚ.        Έγκριση της υπ' αριθμ. 31/2014 απόφασης του .Σ. της .Ε.Υ.Α.Σ. με τίτλο:  

1-6-2014       ¨Έγκριση τεχνοοικονομικής μελέτης για διαγωνισμό του έργου με τίτλο  

        ''Κατασκευή βαρυτικών αγωγών συγκέντρωσης λυμάτων στις .Ε.  

        Μητρουσίου και Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών''¨. 

                    Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΣ κ. Αραμπατζής Θ. 

 

142-2014: Αποδοχή χρηματοδότησης του προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨. 

       Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κ. Αρναούτογλου Φ. 

 

143-2014:       Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού έτους 2013 κληροδοτήματος Ι. 

       Αποστολίδη. 

       Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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144-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

 φαρμάκων και ειδών για τις ανάγκες του δημοτικού κυνοκομείο 

 

145-2014:  Ομοίως ζωοτροφών για τις ανάγκες του δημοτικού κυνοκομείου έτους  

 2014. 

 

146-2014: Ομοίως  ειδών γραφείου, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

 

147-2014: Ομοίως λαμπτήρων, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου. 

 

148-2014: Ομοίως τοπογραφικού υλικού 

 

149-2014: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Απομαγνητοφώνηση 

 συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2013¨. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

150-2014: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού 

 έτους 2014: 

 α) για την ενίσχυση κωδικών εξόδων που αφορούν τακτικές αποδοχές 

 υπαλλήλων αορίστου χρόνου της τεχνικής υπηρεσίας και της υπηρεσίας 

 καθαριότητας και ενίσχυση του κωδικού για την παρακράτηση 

 έναντι προκαταβολής ΚΑΠ  και 

  

151-2014 Ομοίως  για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

152-2014: Έγκριση δημιουργίας κωδικών εσόδου με την ένδειξη: ¨Έσοδα από τη 

   χρήση του υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων στο Ο.Π. 181 του Δήμου  

   Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

153-2014:  Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σερρών έτους  

  2014. 

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

154-2014: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σερρών  

 και του Εργαστηρίου Οδοποιίας του Ε.Μ.Π. με τίτλο: ¨Πιλοτική 

 εφαρμογή της μεθόδου αποκατάστασης του ασφαλτοτάπητα 

 κυκλοφορίας του αυτοκινητοδρομίου Σερρών¨. 
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  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

155-2014: Έγκριση παραχώρησης κατά χρήση μιας αίθουσας του Δημαρχείου  

 Σκουτάρεως στον Πολιτιστικό Σύλλογο ¨ΑΚΟΥΕΟΡΑ¨.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

156-2014:                Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού κλήρου Τ.Κ. Άνω  

         Βροντούς.  

   

157-2014:                Ομοίως των σχολικών αγρών Τ.Κ. Αναγέννησης και Καλών Δέντρων.  

         Βροντούς.  

 

158-2014:              Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας υπ’ αρ. 3 καταστήματος του  

         Δημοτικού Μεγάρου. 

         Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

159-2014:              Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας υπ’ αρ.9 καταστήματος του  

        Δημοτικού Μεγάρου. 

        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

160-2014:              Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας υπ’ αρ. 13 καταστήματος του  

       Δημοτικού Μεγάρου. 

        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

161-2014:            Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας υπ’ αρ. 18 καταστήματος του  

       Δημοτικού Μεγάρου. 

       Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

162-2014:            Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας υπ’ αρ. 20καταστήματος του  

       Δημοτικού Μεγάρου. 

       Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

163-2014:           Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας υπ’ αρ. 22 καταστήματος του  

      Δημοτικού Μεγάρου. 

      Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

164-2014:            Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας του «Κοινοτικού Καφενείου  

       (ταβέρνα), ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ 

        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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165-2014:           Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας της αίθουσας δεξιώσεων των  Α’  

                              Νεκροταφείων  

       Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

166-2014:            Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας της αίθουσας δεξιώσεων των  Β’  

                              Νεκροταφείων  

        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

167-2014:            Έγκριση απ' ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης στην  

      ιδιοκτησία του κ. Τζίμητρα Ανδρέα. 

                               Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

  

168-2014:       Έγκριση κατασκευής προστατευτικού τοιχίου σε δημοτικό οικόπεδο από   

                               ιδιώτη και αποδοχή της δωρεάς. 

                   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

169-2014:       Έγκριση τοπικού ρυμοτομικού στην εκτός σχεδίου περιοχή και εντός 

ορίων         Γ.Π.Σ. .Ε. Σερρών, Δήμου Σερρών, για τον καθορισμό χώρου νέου  

        κοιμητηρίου και καθορισμός όρων δόμησης. 

                  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

170-2014:       Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: ¨Ένταξη κυρωμένης πράξης  

        εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Καμενίκια του Δήμου Σερρών στο  

        λειτουργούν κτηματολόγιο¨. 

                   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

171-2014:       Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος εκπόνησης μελέτης με τίτλο:  

        ¨Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στον χείμαρρο Αγίων Αναργύρων¨.  

         Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

172-2014:        Παράταση της προθεσμίας περαίωσης – υλοποίησης της πράξης:  

        ¨Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των  

         Σερρών και Konce¨. 

                   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

173-2014:       Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων: 

                               α) Διαμόρφωση χώρου κεντρικής πλατείας και πλατείας 

 Αναγνωστοπούλου   Τ.Κ. Προβατά 
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174-2014:      Ομοίως 3ου ΑΠΕ του έργου:  Πεζοδρόμηση τμήματος οδού Μεραρχίας 

 

 175-2014:       Ομοίως 1ου ΑΠΕ του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: Εργασίες οδοστρωσίας  

         έτους 2013   

 

176-2014:             Ομοίως 3ου ΑΠΕ του έργου :Ολοκληρωμένες αστικές αναπλάσεις οδικών  

                             αξόνων Δήμου Σερρών. 

 

177-2014:      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: 

       ¨Συντήρηση αγροτικών δρόμων του Δήμου μας έτους 2012¨. 

                        Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

178-2014:       Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στους Αραβουλή  

        Κωνσταντίνο και λοιπών.  

   

179-2014:       Ομοίως των κ.κ. Γεωργιάδου Στέλλα και Τουράνη Αθανασία 

 

180-2014:              Ομοίως στους κ.κ. Πάσχο Ευθύμιο και Κουλούδη Στέργιο 

 

181-2014:              Ομοίως στους ΑΦΟΙ ΝΙΚΗΤΑ ΑΒΕΕ και λοιπούς 

 

182-2014:              Ομοίως στους κ.κ. Γεωργιάδου Αντιγόνη και λοιπούς  

 

183-2014:             Ομοίως στους κ. Παλάλη Νικόλαο του Χρήστου.  

 

184-2014:    Διαγραφή οφειλετών από χρηματικούς βεβαιωτικούς καταλόγους του  

       Δήμου των κ.κ. Τόλογλου Τρύφωνα και λοιπών. 

                   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

185-2014:      Ομοίως των Κοτσαίδη Αναστάσιου και λοιπών.  

 

186-2014:       Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Φεβρουάριο 2014. 

                   Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

187-2014:             Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

                                   του κ. Δημάρχου κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο του ΄14 
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188-2014:            Ομοίως στις 17 Ιανουαρίου 2014 

 

189-2014:            Ομοίως  του κ. Αντιδημάρχου Γρηγοριάδη Παναγιώτη στις 27 και 28 

Σεπτεμβρίου 2013 

 

190-2014: Ομοίως της νομικού συμβούλου του Δήμου κ. Τσινίκα Μαρίας κατά 

τους μήνες Φεβρουάριο (4-2-2014) του2014. 

 

191-2014: Ομοίως της κας. Κοκκινίδου Αθηνάς δημοτικής υπαλλήλου κατά τον 

μήνα Ιανουάριο του 2014 

 

192-2014: Ομοίως των κ.κ. Κοκκινίδου Αθηνάς, Παρπαρή Χρήστου και Χατζή 

Μαρία υπαλλήλων του Δήμου.  

 

193-2014:  Ομοίως υπαλλήλων του Δήμου κατά το μήνα Ιανουάριο του ΄14. 

 

194-2014:           Έγκριση καταβολής αποζημίωσης σε πρώην δημοτική υπάλληλο, λόγω  

            συνταξιοδότησης. 

           Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

195-2014:          Έγκριση τοποθέτησης ενός στύλου και δυο φωτιστικών σωμάτων επί των   

                                  οδών    Ευς. Ανθόπουλου –Ι.Μ.Τ. Προδρόμου και Μυστακίδη του  

          Δήμου Σερρών. 

 

196-2014:          Ομοίως δυο στύλων και δυο φωτιστικών σωμάτων επί της οδού Ι.Μ.Τ.  

                                  Προδρόμου και Δήμου Σερρών. 

 

197-2014:          Ομοίως πέντε στύλων και πέντε φωτιστικών σωμάτων στο δρόμο προς το  

                                  εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στην Δ.Κ- Σκουτάρεως του Δήμου  

            Σερρών. 

 

198-2014:          Έγκριση φωταγώγησης της γέφυρας στο δρόμο Σερρών-Μητρουσίου 

                                 στην   θέση Τσαίρκα.  

 

…………………….. 

………………. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ    ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

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

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα     ……………..  

 

Αγοραστός Αγοραστός       ……………..  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος       ……………..  

 

Αναστασιάδης Ηλίας        ……………..  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος       ……………..  

 

Αρναούτογλου Φωτεινή       ……………..  
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Βαλτσάνης ∆ηµήτριος       ……………..  

 

Γαλάνης Στέργιος        ……………..  

 

Γάτσιος Αθανάσιος        ……………..  

 

Γκότσης Ηλίας         ……………..  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης       ……………..  

 

∆ηµητρίου Ευστράτιος       …………… . .  

 

∆ούκας Γεώργιος        ……………..  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα        ……………..  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή       ……………..  

 

Θεοχάρης Μιχαήλ        ……………..  

 

Ίντος ∆ηµήτριος        ……………..  

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος       ……………..  

 

Κατιρτζόγλου Βασίλειος       ……………..  

 

Μερετούδης ∆ηµήτριος       ……………..  
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Μηλίδης Θεόδωρος        ……………..  

 

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία      ……………..  

 

Μπόικος Αθανάσιος        ……………..  

 

Μυστακίδης Παύλος        ……………..  

 

Νεράντζης Βασίλειος        ……………..  

 

Νιζάµης ∆ηµήτριος        ……………..  

 

Σαραντίδου Ερµοφύλη       ……………. .  

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος      ……………..  

 

Στεργίου Νικόλαος        ……………..  

 

Φωτιάδης Στέφανος        ……………..  

 

Χασαπίδης Κων/νος        ……………..  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης      ……………..  

 

Χράπας Παντελής        ……………..  
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Χρυσανθίδης Βασίλειος       ……………..  


