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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 9/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 2 α  του μηνός 

ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 

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

αριθµ. 9/27 -03-2014 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 33,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)  

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας ∆.Σ.)  

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αναστασιάδης Ηλίας  

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Αρναούτογλου Φωτεινή  

Γαλάνης Στέργιος  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014  

4 

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος  

Γκότσης Ηλίας  

∆ηµητρίου Ευστράτιος  

∆ήµου Ιωάννης  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή  

Θεοχάρης Μιχαήλ  

Ίντος ∆ηµήτριος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μηλίδης Θεόδωρος  

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  

Μυστακίδης Παύλος  

Νεράντζης Βασίλειος  

Σαραντίδου Ερµοφύλη  

Σούζας Ζαχαρίας  

Στεργίου Νικόλαος  

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  

Φωτιάδης Στέφανος  

Χασαπίδης Κων/νος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014  

5 

1. Αγοραστός Αγοραστός  

2. Αναστασιάδης Αντώνιος  

3. Βαλτσάνης ∆ηµήτριος  

4. Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

5. Καλαϊτζίδης Βασίλειος  

6. Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

7. Νιζάµης ∆ηµήτριος  

8. Παπαδοπούλου Φωτεινή.  

 

Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτ ικών 

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

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

∆ηµήτριος και Τούτκος Ιωάννης.  

 

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

έναρξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  στην οποία ήταν παρών ο 

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

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

 

 Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. :  

-  ∆ινάκης Κων/νος,  προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου 

θέµατος της ημερήσιας διάταξης.  

-  Μηλίδης Θεόδωρος,  προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 21ου 

θέµατος της ημερήσιας διάταξης.  

-  Χασαπίδης Κων/νος,  προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 22ου 

θέµατος της ημερήσιας διάταξης.  
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-  Γκότσης Ηλίας,  προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26ου  

θέµατος της ημερήσιας διάταξης.  

-  Στεργίου Νικόλαος,  αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 

26ου θέµατος της ημερήσιας διάταξης.  

-  Χουρουζίδης Νικόλαος,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 7ου 

θέµατος και επανήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26ου θέµατ ος 

της ημερήσιας διάταξης.  

-  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 

30ου θέµατος της ημερήσιας διάταξης.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

………………….. 

……….. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. 

Εισηγήτρια: Η Δημ. Σύμβουλος κ. Αγιαννίδου Στ. 
 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση τοποθέτησης δύο τιμητικών πλακετών εκατέρωθεν του 

μνημείου του Επισκόπου Σμύρνης Χρυσοστόμου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση υπογραφής συμφώνων συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου 

PROMO SAFE DRIVING με αντικείμενο την συνέχιση λειτουργίας 
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της σχολής ασφαλούς οδήγησης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην τελετή για την έναρξη εργασιών 

του έργου κατασκευής νέου κλειστού γυμναστηρίου στο Petrich 

Βουλγαρίας στο πλαίσιο της πράξης ¨Προώθηση του μαζικού 

αθλητισμού στη διασυνοριακή περιοχή του Δήμου Petrich και Δήμου 

Σερρών με ακρωνύμιο SPORTS FOR ALL¨.Εισηγητής: Ο 

αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

ΘΕΜΑ 5ο: Συνέχιση υλοποίησης της πράξης: ¨Προμήθεια και εγκατάσταση 

αυτόνομου υβριδικού συστήματος θέρμανσης νερού της κολυμβητικής 

δεξαμενής του ΕΕΕΕΚ Σερρών με χρήση ηλιακής ενέργειας και 

φυσικού αερίου¨.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους δημότες του 

Δήμου Σερρών για την εορτή του Πάσχα.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης 
 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: Παραχώρηση 

χρήσης μηχανημάτων από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προς το 

Δήμο Σερρών για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών υποχρεώσεων και 

εκτάκτων αναγκών.  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γ. 
 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ' αριθμ. 60/2014 απόφασης του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. 

¨Έγκριση ψήφισης Κανονισμών Λειτουργίας Εσωτερικής Υπηρεσίας 

των Παιδικών Σταθμών, των Κ.Α.Π.Η. και του τμήματος Αθλητισμού 

του Ν.Π. . ., ενημέρωση .Σ. και λήψη απόφασης¨.  

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 
 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση καταβολής εξόδων ενοικίασης χώρου σε εκθέσεις τουρισμού. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
 

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση 

του 24ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης 
 

ΘΕΜΑ 11ο: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του προγράμματος ΕΥΦΥΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ για την υλοποίηση του έργου 

¨Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις Αστικές Εμπορευματικές 

Μεταφορές¨ (ENCLOSE).  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 
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ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπάνης για την κοπή και απομάκρυνση ξερών επικίνδυνων 

κλάδων πλατάνων και διάθεση σχετικής πίστωσης.  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γ. 
 

ΘΕΜΑ 13ο:    Έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης για: 

        α) την προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος στο  

            υπαίθριο θεατράκι του Κεντρικού Πάρκου των Σερρών και 

         β) την προμήθεια φυτικού υλικού για το υπαίθριο θεατράκι του  

   Κεντρικού Πάρκου των Σερρών. 

          Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γ. 
 

ΘΕΜΑ 14ο: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών 

εργαλείων. 

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γ. 
 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση συνέχισης δαπάνης για την κοπή και απομάκρυνση 

εκριζωθέντος δέντρου. 

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γ. 
 

ΘΕΜΑ 16ο: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2014: 

α) για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων, 

β) για την ενίσχυση κωδικών εξόδων  και 

γ) που αφορά το κληροδότημα Ι. Αποστολίδη. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 17ο:    Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

        α) με τίτλο: ¨Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό  

         φωτισμό οδικών αξόνων της πόλης των Σερρών¨ στα πλαίσια της  

         πράξης ¨Εξοικονόμηση ενέργειας Σερρών¨, 

        β) θερμομονωτικού καλύμματος για την πισίνα του κολυμβητηρίου Αγ. 

         Αναργύρων στα πλαίσια της πράξης ¨Εξοικονόμηση ενέργειας Σερρών¨, 

        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

        γ) ανταλλακτικών για εκτυπωτές – πολυμηχανήματα και φωτοτυπικά έτους 

        2014. 

       Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση απ' ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 

εμβαδού 32,14 τ.μ. στον κ. Βοζίκη Πέτρο.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της υπηρεσίας ¨Συντήρηση 

δικτύου φωτεινής σηματοδότησης του Δήμου Σερρών έτους 2013¨ και 

παράταση της σχετικής σύμβασης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Καταπολέμηση 

παρόδιας βλάστησης στην πόλη των Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γ. 
 

ΘΕΜΑ 21ο:    Έγκριση μελετών των έργων: 

         α) Τσιμεντοστρώσεις, συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους  

         2014, .Ε. Μητρουσίου, 

         β) Τσιμεντοστρώσεις, συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους  

            2014, .Ε. Σκουτάρεως, 

         γ) Τσιμεντοστρώσεις, συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους  

            2014, .Ε. Λευκώνα, 

         δ) Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2014, 

         ε) Κατασκευή υγρομόνωσης οροφής και νέα ηλεκτρολογική εγκατάσταση 

             στο κλειστό γυμναστήριο του Γυμνασίου Λευκώνα του Δήμου  

            Σερρών, 

          στ) Επισκευή κεραμοσκεπής στο 23ο Δημ. Σχολείο του Δήμου Σερρών, 

          ζ) Αντιστήριξη τοιχίου Κοιμητηρίου Τ.Κ. Κουμαριάς, 

          η) Αντικεραυνική προστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών, 

          θ) Τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους της Τ.Κ. Ορεινής, 

          ι) Ανακαίνιση στο υπ' αριθμό 12 κατάστημα του Δημοτικού Μεγάρου, 

          ια) Συντηρήσεις στο 4ο Γυμνάσιο & στο 3ο Λύκειο Σερρών, 

          ιβ) Ανακατασκευή  δρόμων  στα  αγροκτήματα  Ορεινής  και  Άνω  

            Βροντούς, 

          ιγ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της Δ.Ε. Λευκώνα, 

          ιδ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της Δ.Ε. Μητρουσίου, 

          ιε) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της Δ.Ε. Σκουτάρεως. 

          Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

ΘΕΜΑ 22ο: Επικαιροποίηση της προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση της 
      διαχειριστικής  μελέτης  του  Δημοτικού  Δάσους  Σερρών  για  την 
      δεκαετία 2015-2024. 

      Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γ. 
 

   ΘΕΜΑ 23ο:     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ¨Αρδευτικά έργα 
    Κοινότητας Άνω Βροντούς¨. 
     Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 24ο:     Έγκριση πρωτοκόλλου: 
    α) προσωρινής παραλαβής του έργου: ¨Κατασκευή πεζοδρομίου στην 
   οδό Απαμείας, 
    β) προσωρινής παραλαβής του έργου: ¨Συντηρήσεις οδικού δικτύου 
    Δήμου Σερρών έτους 2013  και 
    γ) προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Κατεδάφιση ακινήτου   

    Δημοτικής Αγοράς¨. 
    Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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ΘΕΜΑ 25ο: Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 730α της     

Π.Ε. της πόλης των Σερρών ¨Αγ. Ανάργυροι – Κατακουνόζι¨. Εισηγητής: 

Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

ΘΕΜΑ 26ο: Περί εξωδικαστικού ή δικαστικού συμβιβασμού του Δήμου Σερρών με 
τον κ. Γαβριηλίδη Γεώργιο. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 
ΘΕΜΑ 27ο: Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
 

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Μάρτιο 2014.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Τσακιρίδη  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
 

ΘΕΜΑ 30ο: Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

ΘΕΜΑ 31ο: Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας διαχείρισης των     

απορριμμάτων στο Παλαιόκαστρο. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 
 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

Θέμα 1ο : Αποδοχή χρηματοδότησης του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού των υπό 

έργων 1 και 2 της πράξης Εξοικονόμησης Ενέργειας Σερρών από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία –Θράκη -6627 14-4-2014- 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών. 

 

Θέμα 2ο : Έγκριση Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στους Ελμαλικδίδη 

Θεόδωρο, Εσκιμή Αντιγόνη και λοιπούς. -6672 14-4-2014- 

 

Θέμα 3ο : Ομοίως στους Κατσιόλα Αστέρια, Κοντού Μαρία και λοιπούς. -6978 10-4-

2014- 

 

Θέμα 4ο : Έγκριση πρόσληψης δυο διμηνιτών για τα Α΄ και Β’  κοιμητήρια.  

 

Θέμα 5ο : Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της παροχής υπηρεσιών Οργάνωση 

Διαχείριση και Συντήρηση Χώρων Πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014  

11 

Λευκώνα και των Τοπικών Κοινοτήτων Ορεινής και Άνω Βροντούς του έτους 

2013-2014 λόγω καταληκτικής ημερομηνίας μέχρι 23-4-2014.  

Εισηγητής: ο  δημοτικός σύμβουλος κ. Δούκας Γεώργιος.  

 

Θέμα 7ο : Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού κλήρου Τοπικής Κοινότητας     

Μονοκκλησιάς  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Παιδείας ο κ. Μερετούδης.  

 

Θέμα 8ο :  Έγκριση ψήφισης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας 

ποσού 13.669,35 ευρώ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης.  

 

Θέμα 9ο : Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα του έργου: Βελτίωση κυκλοφοριακών 

συνθηκών του Δήμου μας έτους 2014. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

9Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ καθίστε στις  θέσεις σας να ξεκινήσει το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Κυρία Σαραντίδου καθίστε,  ξεκινάμε.   

 Ξεκινώ με κάποιες ανακοινώσεις προς το σώμα.  

 Να ανακοινώσω την ανεξαρτητοποίηση του δημοτικού 

συμβούλου κ.  Νιζάμη Δημητρίου με ημερομηνία 17 -3-2014 και του 

προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Προβατά κ.  Γασπαρίδη Δημητρίου 
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με ημερομηνία 27 -3-2014 από την παράταξη Δημοτική Πρωτοβουλία 

Σερραίων.  

 Να ανακοινώσω επ ίσης την,  ο κ.  Δήμου Ιωάννη επανέρχεται 

αυτοδικαίως στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την αθώωσή 

του από τα δικαστήρια.   

 Και περνώ εκτός εάν υπάρχει και άλλη ανακοίνωση από το σώμα, 

από τους επικεφαλής,  από εσάς κ.  Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  δεν έχει .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ναι,  βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η πρώτη ερώτηση είναι προς τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και προς τον 

κ.  Δήμαρχο. Η ερώτηση λέει:  εάν προτίθεται η δημοτική αρχή να φέρει 

τους ισολογισμούς στο Δημοτικό Συμβούλιο εκ τ ου πράγματος νομίζω 

του ΄12,  δεν ξέρω της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. μαζί  με την έκθεση των ορκωτών 

λογιστών. Να δούμε την κατάσταση της επιχείρησης.   

 Η δεύτερη ερώτηση είναι προς τον Πρόεδρο του 

Αυτοκινητοδρομίου.  Εάν προτίθεται ο Πρόεδρος και ο Δήμαρχος να 

φέρει προς ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο τους ισολογισμούς της 

επιχείρησης για το έτος ΄12 και ΄11,  για το ΄13 προφανώς δεν είμαστε 

ακόμα έτοιμοι και την έκθεση των ορκωτών λογιστών προκειμένου να 

έχουμε μια εικόνα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ασφαλώς. Αυτά είναι στην διάθεση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου 

ανά πάσα στιγμή. Μπορεί και ο κάθε δημοτικός σύμβουλος ξεχωριστά 

και η κάθε παράταξη να πάει και στο Αυτοκινητοδρόμιο και στην 

Δ.Ε.Υ.Α.Σ. να τα πάρει να τα επεξεργαστεί .  Εάν θέλετε να τα φέρουμε 

και στο Δημοτικό Συμβούλιο καμία αντ ίρρηση. Αλλά έχετε κάθε 

δικαίωμα ο καθένας να πάει να δει  ότι  θέλει .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να πω κάτι;  Νομίζω, κύριε Δήμαρχε,  εφόσον απαντάτε έτσι θα δίνατε 

εντολή για αύριο να κινηθούμε να τα πάρουμε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν χρειάζεται να δώσω εντολή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι λέω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα δεν χρειάζεται να δώσω εντολή. Δεν χρειάζεται.  Είναι στην 

διάθεση του κάθε δημοτικού συμβούλου ότι  θέλετε να πάρετε.  Από όλο 

τον Δήμο. Αυτά τα έχουμε πει  πάρα πολλές φορές και ότι  ζήτησε ο 

κάθε δημοτικός σύμβουλος το πήρε αμέσως. Δεν υπά ρχει κάποιο 

περιστατικό που να ζήτησε κάποιος δημοτικός σύμβουλος κάτι  και να 

μην το πάρει.  Ανά πάσα στιγμή. Τώρα, εάν θέλετε να πάτε να τα 

πάρετε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να πω κάτι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  επί  της διαδικασίας το αφήνω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  πήρατε απάντηση κ.  Φωτιάδη, το κλείνουμε εδώ και πάμε στα 

θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.  Εδώ θέλω την κατανόηση του 

σώματος.  Οφείλω να σας αναφέρω ότι  έχουμε αρκετά θέματα εκτός 

ημερήσιας διάταξης και αυτό οφείλεται σε δυο βασικούς λόγους.  

Κυρίως σε  κάποιες ασθένειες υπαλλήλων για λόγους υγείας,  τέλος 

πάντων, που κάποιοι  υπάλληλοι από την Οικονομική Υπηρεσία 

ιδιαίτερα βρέθηκαν εκτός Δήμου.  

 Ο φόρτος εργασίας πολύ μεγάλος.  Τελευταία στιγμή σήμερα 

κάποια θέματα, επειδή ο Δήμος καλώς ή κακώς πρέπει να 

λειτουργήσει,  δεν μπορούμε να τον φρενάρουμε επειδή κάποιος 

υπάλληλος αρρώστησε και τα λοιπά, οπότε αυτός ο φόρτος εργασίας 

των υπαλλήλων που έπεσε στους υγιείς  υπαλλήλους,  τους 

εναπομείναντες και μετακινήσεις κάποιων υπαλλήλων έφεραν αυτό το 

αποτέλεσμα.  

 Πιστεύω ότι  τα θέματα είναι διαδικαστικού χαρακτήρα αλλά 

κατεπειγόντως πρέπει,  επειδή τελειώνουν και τα Δημοτικά Συμβούλια 

προ των εκλογών, 18 Απριλίου ότι  μπορούμε μέχρι εκεί ,  σταματάμε τα 

Δημοτικά Συμβούλια,  δεν μπορούμε να βάλουμε άλλα θέματα και θα 

ήθελα την κατανόηση του σώματος για τα θέματα τα οποία θα 

διαβάσω. Και όλα έχουν το κατεπείγον του χαρακτήρα. Μην νομίζετε 

ότι  είναι κάτι  διαφορετικό από αυτό που είπα.   

  Πρώτο θέμα:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  
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Αποδοχή χρηματοδότησης του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού 

των  

υπό έργων 1 και 2 της πράξης Εξοικονόμησης Ενέργειας Σερρών 

από  

το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία –Θράκη, το οποίο 

ανάγεται  

στο ποσό των 9.000 ευρώ.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι μια αποδοχή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι επιστροφή ουσιαστικά 9.000 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάμε παρακάτω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στους  

Ελμαλικδίδη Θεόδωρο, Εσκιμή Αντιγόνη και λοιπούς.  

 

Ομοίως στους Κατσιόλα Αστέρια, Κοντού Μαρία και λοιπούς.  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014  

16 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Οι οφειλέτες είχαν ξοφλήσει την οφειλή τους στην Ταμειακή Υπηρεσία 

του Δήμου και εκ των υστέρων μας απέδωσαν και οι  Τράπεζες στις  

οποίες είχαν λογαριασμούς τα ποσά των δεσμεύσεων και θέλο υμε να 

τα επιστρέψουμε πίσω στους συμπολίτες μας οι  οποίοι  ξέρετε ότι  

περνούν δύσκολα και γι΄ αυτό το φέρνουμε ως κατεπείγον θέμα.  

 Τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 3 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση πρόσληψης δυο διμηνιτών για τα Α και Β κοιμητήρια.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μετακίνηση και εδώ των υπαλλήλων.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε.  Στα Β΄ Κοιμητήρια …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο Β Κοιμητήριο ο ένας είναι χειρουργημένος από την μέση. Ο άλλος 

έπαθε ένα διάστρεμμα και καταλαβαίνετε δεν υπάρχει κόσμος.  Εκτός 

από αυτό,  εκτός αυτού, ας πούμε ,  στα κοιμητήρια χρειάζεται ιδιαίτερα 

το διάστημα αυτό,  των εορτών, εορτών, τέλος πάντων, σε παρένθεση, 

της Μεγάλης Εβδομάδας και τα λοιπά και της Γιορτής του Πάσχα, της 

Σαρακοστής,  χρειάζεται μια ιδιαίτερη επιμέλεια στα κοιμητήρια.  Γι΄ 

αυτό τον λόγο χρειάζονται δυο υπάλληλοι για τα κοιμητήρια.   

 Τέταρτο θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η οποία δεν λειτούργησε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτή την στιγμή μιλήσαμε για κάποιους όρους που πρέπει να 

προϋποθέτουν για να προσλάβουμε κάποιους διμηνίτες.  Πώς θα  τους 

προσλάβουμε αυτούς;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρώτα από όλα διαδικαστικά, κύριε γραμματέα αφήστε να αναγνώσω 

τα θέματα και μετά θα τα βάλουμε προς συζήτηση, εάν θέλετε.  

Εντάξει;   

 Τέταρτο θέμα:  

 

Θέμα 4 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση 1 ο υ  Συγκριτικού Πίνακα της παροχής υπηρεσιών 

Οργάνωση  

 Διαχείριση και Συντήρηση Χώρων Πρασίνου της Δημοτικής 

Ενότητας  

 Λευκώνα και των Τοπικών Κοινοτήτων Ορεινής και Άνω Βροντούς  

του έτους 2013 -2014 λόγω καταληκτικής ημερομηνίας μέχρι 23-4-

2014.  

Εισηγητής: ο  δημοτικός σύμβουλος κ.  Δούκας Γεώργιος.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρέπει να υπογραφεί η σύμβαση. Για να υπογραφεί η σύμβαση 23 -4-14 

που λήγει ,  αυτή της υπογραφής δηλαδή προηγείται η απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου και η έγκριση της Αποκεντρωμένης.  
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Καταλαβαίνετε με τι  ταχύτητα πρέπει να τρέξουμε για να φτάσουμε σε 

αυτή την ημερομηνία.   

 Και εδώ εισηγητής ο  δημοτικός σύμβουλος κ.  Δούκας Γεώργιος.   

 Πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 5 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού κλήρου  

Τοπικής Κοινότητας Μονοκκλησιάς  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Παιδείας ο κ.  Μερετούδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το μεσημέρι μου το φέρανε το θέμα αυτό.  Εισηγητής είναι ο 

Αντιδήμαρχος Παιδείας ο κ.  Μερετούδης.   

 Έκτο θέμα.  

 

Θέμα 6 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση ψήφισης πίστωσης για καταβολή  

αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι για την διάνοιξη εκεί  στον Κεραυνό, στην οδό Θουκυδίδου ενός 

παλαιού κτιρίου εκεί  πέρα για  να ανοίξει  ο δρόμος.  Ηροδότου λέγεται,  

Θουκυδίδου, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι την οδό.  Είναι ένα παλαιό 

εκεί  στον Κεραυνό. Καταλάβατε ποιο είναι.  Ένα με τούβλα, ένα 

ερείπιο.    



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014  

19 

 Αυτά είναι τα θέματα, κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Συναινεί  το 

σώμα να τα συζητήσουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ομόφωνα ναι.   

Πάμε στο πρώτο θέμα.  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Αποδοχή χρηματοδότησης του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού 

των  

υπό έργων 1 και 2 της πράξης Εξοικονόμησης Ενέργειας Σερρών 

από το  

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία –Θράκη, το οποίο ανάγεται  

στο ποσό των 9.000 ευρώ.  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών.  

 

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      
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 283/2014)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο θέμα.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Α. Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα  

στους Ελμαλικδίδη Θεόδωρο, Εσκιμή Αντιγόνη και λοιπούς.  

 

Β. Ομοίως στους Κατσιόλα Αστέρια, Κοντού Μαρία και λοιπούς.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι για τους συνδημότες μας που σας ανέφερα προηγουμένως ότι  

πρέπει να τους επιστρέψουμε,  εφόσον τους έγινε η παρακράτηση να 

επιστρέψουμε αυτά τα λεφτά. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς έγινε αυτή η παρακράτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το ταμείο σε συνεργασία με το Λογιστήριο εφόσον κάτι  χρ ήματα έχουν 

έρθει ,  ήρθαν κάποιοι  πολίτες,  τα πλήρωσαν, κάναμε τις  άρσεις όμως οι  

τράπεζες τελικά απέδωσαν αυτά τα χρήματα, είμαστε υποχρεωμένοι να 

τα επιστρέψουμε ως αχρεωστήτως καταβληθέντα πίσω. Ήδη έχουμε 
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περάσει μια εισήγηση από το Δημοτικό Συμβούλιο κ αι ξεκίνησε το 

Ταμείο να επιστρέφει αυτά τα χρήματα και εδώ είναι ο υπάλληλος του 

Λογιστηρίου έφερε αυτές τις  εισηγήσεις που ήταν έτοιμες για να 

επιστρέψουμε όποια τυχόν πάλι έχουν έρθει  με αυτόν τον τρόπο.  

Νόμιμα πρέπει να την κάνουμε την διαδικασία.  Δεν  μπορούμε 

απευθείας να τους τα επιστρέψει ούτε ο ταμίας του Δήμου ούτε το 

Λογιστήριο.  Πρέπει να περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντα.  Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πόσες περιπτώσεις είναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρκετές.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ερώτηση. Προχωρήσαμε στην διαδικασία αυτή για να εισπράξουν,  κ.  

Αντιδήμαρχε,  0,47 και 0,70;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γιατί  λαϊκίζετε αμέσως και δεν περιμένετε να ακούσετε την αλήθεια,  

εκτός εάν την ξέρετε και δεν την παραδέχεστε;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δηλαδή κάνουμε μια ερώτηση και λαϊκίζουμε;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Με συγχωρείτε,  εγώ διαβάζω τα έγγραφα τα οποία πήρα και λένε …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Γιατί  αντιδράτε έτσι;   
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Μα γιατί  λέτε ότι  λαϊκίζω; Εδώ μιλάνε τα γεγονότα και σας λ έω, εδώ 

στην ερώτησή μου, εσείς  ως αρμόδιος Αντιδήμαρχος όταν προχώρησε 

η διαδικασία αυτή, με συγχωρείτε,  κ.  Γαλάνη, ακούστε,  …για 0,49 

λεπτά πλήρωσε …Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Θα επιστρέψουμε τώρα 

…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πριν ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε,  ο κ.  Γαλάνης αμέσως απάντησε ότι  

λαϊκίζω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Φυσικά. Την αλήθεια λέω.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Την αλήθεια λέτε;  Μην αγχώνεστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εσείς αγχώνεστε.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Για όνομα του Θεού τώρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Πανικός σε έχει  πιάσει.  Η ερώτησή μου, κύριε Πρόεδρε,  είναι 

φυσιολογική. Λέμε …να την σταματήσουμε για 0,47 και 0,70 ευρώ, να 

πάμε σε κατασχέσεις. .  αυτή είναι η ερώτησή μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Απαντήστε κύριε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μερικοί εδώ συνάδελφοι θέλουν να κρατάνε αυτό το 

θέμα στην δημοσιότητα για να χαϊδεύουν αφτιά.  Αυτοί οι  ίδιοι  που εδώ 

μας κατηγορούσαν ως δημοτική αρχή ότι  δεν εισπράττουμε τα 

ανείσπρακτα υπόλοιπα και δεχόμασταν δριμεία κριτική,  έρχονται 

σήμερα να θολώσουν τα νερά.  Και εξηγούμαι.   

 Τα ποσά που οφείλουν οι  2.000 περίπου οφειλέτες και τους 

οποίος ο Πρόεδρος του Λευκώνα και σήμερα ο ταμίας του Δήμου έκανε  

τις  νόμιμες διαδικασίες δεν διεκδικεί  αυτά τα μικρά ποσά που 

αναφέρεται ο συνάδελφος.  Διεκδικεί  κάποια μεγαλύτερα π οσά αλλά 

εάν μπορεί κατά την . .  των λογαριασμών η τράπεζα κάποια μικρότερα 

ποσά και φυσικά τα αποδίδει  στον Δήμο. Ο Δήμος δεν διαλέγει  τι  ποσά 

θα του αποδοθούν.  Η τράπεζα τα αποδίδει .  Και ένα λεπτό να βρει  το 

αποδίδει .   

 Όταν για παράδειγμα υπάρχει οφειλή 1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ εάν 

κατά την δέσμευση βρεθεί  ένα ποσό 5 ή 10 ευρώ, η τράπεζα είναι 

υποχρεωμένη σε δέκα μέρες να το αποδώσει.   

Οι άνθρωποι αυτοί που σήμερα εξετάζουμε εδώ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  κύριε Πρόεδρε,  λειτούργησαν, έστω και εκ των υστέρων, 

ήρθαν στο ταμείο του Δήμου Σερρών, εξόφλησαν την οφειλή τους,  

παρόλα αυτά, όπως σας λέω, οι  τράπεζες βρίσκοντας τα οποία χρήματα 

βρήκαν στους λογαριασμούς έστειλαν αυτά τα ποσά. Δεν δεσμεύσαμε 

εμείς ,  δεν ξεκινήσαμε μια μέρα, να το πω έτσι,  να πούμε ότι  θα 

δεσμεύσουμε ένα ποσό 0,5 ή 0,10 ευρώ. Υπάρχουν οφειλές 500 ευρώ, 

1.000 ευρώ, 2.000 ευρώ αλλά ότι  βρίσκει κατά την δέσμευση η 

τράπεζα το αποδίδει .  Δεν διαλέγουμε εμείς  τι  θα μας αποδοθεί.   
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Αυτά όμως, κύριε Πρόεδρε τα έχω εξηγήσει πολλές φορές.  

Συμβαίνουν σε όλους τους δήμους σε όλη την Ελλάδα και στους 

δήμους του Νομού Σερρών, οι  οποίοι ,  εμείς  είμαστε από τους 

τελευταίους δήμους,  ο ταμίας το δικός μας είναι από τους τελευταίους 

που προέβη σε αυτή την διαδικασία υποχρεωτικά από τον νόμο και 

όμως βλέπω ότι  η μόνη συζήτηση που γίνεται και στο δικό μας Νομό 

αλλά βλέπω είναι μόνο στον Δήμο Σερρών και όλοι συνεχώς έχουν τις  

ίδιες απορίες.   

Εγώ θα ήθελα να υπάρχει ένας σεβασμός στην εφαρμογή του 

νόμου, γιατί  άλλο είναι η πολιτική,  κύριε Πρόεδρε και άλλο η 

εφαρμογή του νόμου. Και εδώ μιλάω για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 

ο πρώην Διευθυντής του Δήμου Λευκώνα, σήμερα κάποιοι  που είναι 

εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο τον είχαν συνεργάτη και δεν θα ήθελα 

συνεχώς να ακούγεται συζήτηση γι΄ αυτό το ζήτημα, όταν έχουμε 

ενημερωθεί πάρα πολύ καλά γι΄ αυτό το ζήτημα.  

Γι΄ αυτό η αντίδρασή μου ήταν αυτή που είδατε,  γιατί  πολλές 

φορές έχουν εξηγηθεί αυτά και όμως κάποιοι  εμμένουν,  λίγο πριν τις  

εκλογές να θέτουν ως θέμα ότι  ο Δήμος για πέντε λεφτά ή για δέκα 

λεφτά θέλει  να πάρει αυτά τα χρήματα. Δεν είναι έτσι η αλήθεια.  Γι΄ 

αυτό με βλέπετε έτσι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ήσασταν σαφής.  Απαντήσατε στον κ.  Χρυσανθίδη και νομίζω 

οι  πάντες είναι ικανοποιημένοι από την απάντησή σας.  Επί του 

θέματος,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εφαρμογή του νόμου είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εφαρμογή του νόμου είναι,  έτσι ακριβώς.   

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: 284/2014)  

 

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: 285/2014)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 3ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση πρόσληψης δυο διμηνιτών για τα Α΄ και Β΄ κοιμητήρια.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όπως το ανέφερα προηγουμένως.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε σας επισυνάπτω, γιατί  πρέπει να είναι καλά 

αιτιολογημένη η  απόφαση, βλέπετε ότι  με πολύ φειδώ νομίζω ότι  

μπορεί να έχουν περάσει και δυο χρόνια που φέρνω τέτοιο θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Ο ένας εκ των υπαλλήλων μας υπέστη ένα,  έχει  ένα βαρύ 

πρόβλημα θα έλεγα με την μέση του,  πέρασε μια διαδικασία,  μια 

εγχείρηση. Υπάρχει πρόβλημα, σας δίνω εδώ τα έγγραφα που δείχνουν 

και την απαλλαγή υποχρεωτικά εκ του νόμου του αντικειμένου του,  δεν  

μπορεί να κάνει  πλέον βαριές εργασίες και ο δεύτερος εκ των 

υπαλλήλων κατά την διαδικασία,  σε μια από τις  διαδικασίες που 

προέβη  εκεί  στα κοιμητήρια του συνέβη ένα ατυχές περιστατικό και 

αυτός έλειπε με αναρρωτική άδεια ένα μήνα νομίμως, οπότε 

χρειαζόμαστε άμεσα την ενίσχυση από προσωπικό και λόγω των 

ειδικών συνθηκών υπάρχουν ανάγκες λόγω της Σαρακοστής και του 

Πάσχα, έχουμε αυξημένες υποχρεώσεις στα κοιμητήρια,  θα ήθελα, σας 

παρακαλώ τους συναδέλφους να το λάβουν σοβαρά υπόψη και να 

βοηθήσουν σε αυτή την κατάσταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απα ιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ      
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 286/2014)  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ λίγο θα αλλάξω την διαδικασία.  Ο κ.  Κοτσαμπάς ο Πρόεδρος 

θέλει  κάτι  να ζητήσει.  Μάλλον θέλει  να μας ενημερώσει.  Ελάτε κ.  

Κοτσαμπά πιο κοντά για να καταγράφεται αυτό το οποίο λέτε.  Αλλάζω 

λοιπόν την διαδικασία,  ζητώ συγνώμη από το σώμα, για να μην τον 

ταλαιπωρούμε τον κ.  Κοτσαμπά.  

Κος ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ:  

Με την αφορμή της επίσκεψης του κ.  Μιχελάκη την Κυρι ακή θα ήθελα 

από όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να πιέσουμε,  γιατί  την Τρίτη 

ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τις  ρυθμίσεις  οφειλών που έχουμε προς 

τους δήμους.   

Γίνεται μια προσπάθεια από την Ένωση Θεατών Πειραιά,  

Ξάνθης,  Καβάλας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας,  έχ ουμε έρθει  σε 

ένα πολύ καλό σημείο,  την Πέμπτη είναι η Ολομέλεια της Βουλής,  

περνάει από την Ολομέλεια της Βουλής αυτό το θέμα, θέλουμε να 

πιέσουμε όλους τους βουλευτές,  όσους γνωρίζετε για να τελειώσει 

αυτός ο βραχνάς με τις  δεσμεύσεις των λογαριασμών μας  απέναντι  

στους καταστηματάρχες.   

Την Δευτέρα η Ένωση Εστιατόρων θα καλέσει όλους τους 

προέδρους από όλη την Ελλάδα, θα κάνουμε μια έκτακτη Γενική 

Συνέλευση το Σωματείο Εστιατόρων και θα είναι και το θέμα αυτό,  

γιατί  την Τρίτη ψηφίζεται.  Θα ήθελα να παρευρ εθεί  όλο το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  όλοι οι  υποψήφιοι Δήμαρχοι στο Ξενία στις  17:00΄ η ώρα 

το απόγευμα. Για την Κυριακή όμως 17:00΄ η ώρα την Δευτέρα στο 

Ξενία.  Δευτέρα 17:00΄ η ώρα το απόγευμα στο Ξενία.  Την Κυριακή 
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έρχεται ο υπουργός.  Μιάμιση ώρα είναι από ό τι  ξέρουμε το πρόγραμμα 

να έρθει  στις  Σέρρες ο κ.  Μιχελάκης.   

Πρέπει να πιέσουμε πάρα πολύ και ζητάω την συμπαράσταση, 

ζητάω την συμπαράσταση όλων του Δημοτικού Συμβουλίου.   

Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να καλωσορίσουμε τον κ.  Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφ ερειάρχη 

μας τον κ.  Μωυσιάδη. Ελάτε και καθίστε.  Εθιμοτυπική επίσκεψη.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν έχετε λίγο χρόνο καθίστε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κ.  Περιφερειάρχη και τον  

Αντιπεριφερειάρχη κ.  Μωυσιάδη και τον περιφερειακό σύμβουλο τον 

κ.  Μπασδάνη, συγνώμη τον κ.  Μασλαρινό …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν είναι για λάθη. Συγνώμη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Θέλω να τους ευχαριστήσω που μας επισκέφτηκαν εδώ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Αποτελεί  τιμή για το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών η 

επίσκεψη του κ.  Περιφερειάρχη. Κύριε Περιφερειάρχα εύχομαι καλή 

επιτυχία,  ότι  το καλύτερο στις  εκλογές,  καλό αγώνα. Εάν θέλετε να 

πείτε δυο λόγια και εσείς .   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ:  

Χωρίς να θέλω να διακόψω την συνεδρίασή σας και γι΄ αυτό και δεν 

θα κάτσουμε και πολύ, απλά ενημερώθηκα ότι  είναι σε εξέλιξη το 

Δημοτικό σας Συμβούλιο και ήθελα να περάσω να σας δω. Εγώ θα 

είμαι ιδιαίτερα σύντομος .  Θέλω απλά να πω ότι  όλο αυτό το διάστημα, 

τους 13 μήνες,  που βρίσκομαι στο τιμόνι της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας είχαμε μια πολύ στενή και σημαντική,  θα έλεγα ως προς 

τα αποτελέσματά της σχέση με τον Δήμο των Σερρών.  

 Με όλους σας,  με τους οποίους  όλο αυτό το διάστημα βρεθήκαμε 

είτε εδώ είτε στην Θεσσαλονίκη, συζητήσαμε προβλήματα της 

περιοχής,  προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις και νομίζω ότι  ήρθαν και 

συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία είναι και γνωστά στο ευρύ κοινό 

πλέον.   

 Από εκεί  και πέρα θέλω να  ξέρετε ότι  μετά τις  εκλογές με την 

διοίκηση που θα προκύψει στην Περιφέρεια και στην δημοτική αρχή 

των Σερρών, θα καθίσουμε για να δούμε πως θα σχεδιάσουμε τα 

επόμενα κρίσιμα πέντε χρόνια για τον τόπο μας.   

Τα επόμενα πέντε χρόνια όπως ξέρετε σίγουρα θα δ ιαχειριστεί  η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το νέο Ε.Σ.Π.Α.,  το Σ.Ε.Σ.  2014 -

2020, το οποίο πρόγραμμα αυτό είναι ύψους 1,5 δις  ευρώ, είναι 

αυξημένο κατά 27% σε σχέση με το παρόν Ε.Σ.Π.Α. και νομίζω ότι  

αυτό αποτελεί  ένα μεγάλο στοίχημα για μας με δεδομένο  ότι οι  πόροι 
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του νέου Ε.Σ.Π.Α. για όλη την Ελλάδα είναι μειωμένοι.  Αντίθετα σε 

μας υπάρχει αυτή η αύξηση και πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και να 

εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτά τα κονδύλια που 

πολύ φοβάμαι ότι  ίσως είναι και τα τελευταία σ ημαντικά κονδύλια που 

έρχονται από την Ευρώπη.  

Εμείς δεν είμαστε μια Περιφέρεια που αποφασίζει  και διατάζει .  

Δεν είμαστε άνθρωποι που ισχυριζόμαστε ότι  τα ξέρουμε όλα. Θέλουμε 

να συνδιαμορφώσουμε το πρόγραμμα για τα επόμενα πέντε χρόνια μαζί 

σας,  επομένως μετά τις  εκλογές,  όταν περίπου τότε θα έχουμε και τους 

άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθεί το νέο Σ.Ε.Σ. ,  το νέο Ε.Σ.Π.Α.,  

θα καθίσουμε κάτω να δούμε ποιες είναι οι  προτεραιότητες της 

περιοχής.  Ήδη τις  ξέρουμε,  ήδη έχουμε άποψη, θα ήθελα όμως να 

ολοκληρωθεί η διαβούλευση που έχει  ήδη ξεκινήσει μετά τις  εκλογές,  

να καταλήξουμε και να αρχίσουμε να εντάσσουμε έργα.  

Στόχος μας είναι το Σ.Ε.Σ.  να τρέξει  γρήγορα, να είναι 

εμπροσθοβαρές για να γίνουν οι  απορροφητικότητες και τα έργα το 

συντομότερο δυνατόν.  Να μην φτάσουμε πάλι στο τέλος του 

προγράμματος για να αρχίσουν να παραδίδονται τα έργα.  

Νομίζω λοιπόν ότι  η καλή, η εξαιρετική συνεργασία που είχαμε 

με τον Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο όλο αυτό το διάστημα και 

αυτή η σχέση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου θα  συνεχιστεί  και μετά 

τις  εκλογές για να φέρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τον 

τόπο μας.   

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε,  με ανεχθήκατε και συγνώμη 

που σας διέκοψα την συνεδρίασή σας αλλά ήθελα πολύ να σας δω να 

σας πω δυο κουβέντες.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Ευχαριστούμε και εμείς .   

Με μεγάλη χαρά σας δεχθήκαμε και σας ακούσαμε.  Και πράγματι 

πρέπει να επιβεβαιώσω και εγώ την πολύ καλή συνεργασία που είχε ο 

Δήμος Σερρών με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  Το γραφείο 

του κ.  Περιφερειάρχη ήταν ανά πάσα στιγμή αν οικτό όποτε το 

χρειάστηκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεργασία που είχαμε 

και πιστεύω η συνεργασία μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Σερρών να 

συνεχιστεί .   

 Να είστε καλά λοιπόν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι συνεχίζουμε το τέταρτο θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης.   

 

Θέμα 4 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση 1 ο υ  Συγκριτικού Πίνακα της παροχής υπηρεσιών 

Οργάνωση  

Διαχείριση και Συντήρηση Χώρων Πρασίνου της Δημοτικής 

Ενότητας  

 Λευκώνα και των Τοπικών Κοινοτήτων Ορεινής και Άνω Βροντούς  

του έτους 2013-2014 λόγω καταληκτικής ημερομηνίας μέχρι 23-4-

2014.  

Εισηγητής: ο  δημοτικός σύμβουλος κ.  Δούκας Γεώργιος.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σας ανέφερα προηγουμένως την ημερομηνία  η οποία λήγει  αυτή η 

σύμβαση την  οποία είχαμε.  Εισηγητής είναι ο δημοτικός σύμβουλος κ.  

Δούκας.  Εάν έχετε κάποιες ερωτήσεις;  Ομόφωνα να;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τα κόστη.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Τα κόστη ήταν 80.000 συν το Φ.Π.Α.,  τώρα είναι το επόμενο εξάμηνο, 

38 συν Φ.Π.Α..  Κατά 50%. Αυξάνεται η εργασία κατά 6 μήνες,  

αυξάνονται και τα χρήματα 50%.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Είναι παράταση της σύμβασης για ένα εξάμηνο για την Δημοτική 

Ενότητα Λευκώνα, Βροντού και Ορεινή.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλες Ενότητες προς διευκόλυνση του σώματος;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Πέρασαν από το Δ.Σ..   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος  ΔΟΥΚΑΣ:  

Παράταση με τους ίδιους γίνεται,  δεν γίνεται με άλλους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Όχι δεν προλαβαίναμε και φοβηθήκαμε τις  ενστάσεις που θα γίνουν 

και προκειμένου να μείνουμε με τα χόρτα δυο μέτρα προχωρήσαμε 
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στην παράταση. Εάν γινόταν διαγωνισμός,  δεν προλαβαίναμε για τον 

διαγωνισμό. Όχι,  δεν έγινε διαγωνισμός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Δεν έγινε διαγωνισμός.  Εάν γινόταν δεν θα προχωρούσαμε σε 

παράταση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο διαγωνισμός γιατί  δεν έγινε;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Είναι σε εξέλιξη.  Όταν θα γίνει ,  μετά από δυο μήνες,  τρεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν γίνεται στην ώρα του,  όταν πρέπει να γίνει .   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Δεν προλαβαίνουμε.  Η υπηρεσία δεν προλάβαινε να κάνει  τον 

διαγωνισμό. Προχωράμε στην παράταση. Εξασφαλίσουμε την κοπ ή των 

χόρτων για το επόμενο εξάμηνο και ο διαγωνισμός είναι σε εξέλιξη.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα παίρνουμε και παράταση για ένα εξάμηνο γιατί  δεν θα 

προνοήσουμε να την κάνουμε την διαδικασία,  να καλύψουμε τον χρόνο 

τον οποίο θα πρέπει να είμαστε συνεπείς.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ο νόμος μας δίνει  το δικαίωμα, κύριε συνάδελφε.  Αφού μας δίνει  ο 

νόμος το δικαίωμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Μα δεν γίνεται σε κάθε διαγωνισμό. Δεν ξανά κάναμε παράταση, δεν 

ζητήσαμε ποτέ αυτό.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Του Σκουτάρεως θα βγει  σε διαγωνισμό. Θα πάει κανονικά. 

Προλαβαίνουμε άνετα.  Του Σκουτάρεως.  Σε αυτά δεν προλαβαίναμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  να το βάλουμε σε ψηφοφορία; Ναι,  ναι,  ναι .  Παρών, παρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρών με το αιτιολογικό ότι  με αυτή την διαδικασία πιστεύω ότι  

θίγονται τα συμφέροντα του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μάλιστα. Κυρία Σαραντίδου;  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Όχι.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  έπρεπε εγκαίρως να δημοπρατηθεί το έργο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι η παράταξη του κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Δήμου. Ναι,  ναι.  Όχι ο γραμματέας κ αι ναι 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     
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 287/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 5 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού  

 κλήρου Τοπικής Κοινότητας Μονοκκλησιάς  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Παιδείας ο κ.  Μερετούδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούντα ι για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 288/2014)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.  

 

Θέμα 6 ο  :  
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Έγκριση ψήφισης πίστωσης για καταβολή  

αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας ποσού 13.669,35 ευρώ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη αυτό προσδιορίστηκε από την Εφορία; Με δικαστική 

απόφαση;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Με δικαστική απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 289/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης.  Θέμα π ρώτο.  

 

ΘΕΜΑ  1ο  

Αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας 

των Φύλων.  
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Εισηγήτρια: Η Δημ. Σύμβουλος κ.  Αγιαννίδου Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην θέση της εκλιπούσης Αποστολίδου Ραχήλ προτείνουμε την κυρία 

Γεωργία Γιούλη Σπυρίδου, Πρόεδρο του Ομίλου Ορφέας .  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: 232/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Έγκριση τοποθέτησης δύο τιμητικών πλακετών εκατέρωθεν  

του μνημείου του Επισκόπου Σμύρνης Χρυσοστόμου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 745/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Έγκριση υπογραφής συμφώνων συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου  

PROMO SAFE DRIVING με αντικείμενο την συνέχιση λειτουργίας  

της σχολής ασφαλούς οδήγησης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ      
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 234/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ 4ο  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην τελετή για την έναρξη 

εργασιών του έργου  

κατασκευής νέου κλειστού γυμναστηρίου στο Petrich Βουλγα ρίας  

στο πλαίσιο της πράξης ¨  

Προώθηση του μαζικού αθλητισμού στη διασυνοριακή περιοχή  

του Δήμου Petrich και Δήμου Σερρών με ακρωνύμιο SPORTS FOR 

ALL¨ .  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αποσύρεται.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚ. 1-9-2014)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ 5ο  

Συνέχιση υλοποίησης της πράξης: ¨Προμήθεια και εγκατάσταση  

αυτόνομου υβριδικού  συστήματος θέρμανσης νερού της 

κολυμβητικής  

 δεξαμενής τουΕΕΕΕΚ Σερρών με χρήση ηλιακής ενέργειας  

 και φυσικού αερίου¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτού νται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 235/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα έκτο.   

 

ΘΕΜΑ 6ο  
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Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους δημότες  

του Δήμου Σερρών για την εορτή του Πάσχα.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ποσό είναι 12.000 κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Θα μοιραστεί  σε 

367 οικογένειες από 32,69 ευρώ η κάθε οικογένεια.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνω ένα ερώτημα πριν αποφασίσ ετε;  Γιατί  άραγε τόσο και όχι  

λίγο περισσότερο; Δεν υπήρχε η δυνατότητα η οικονομική; Με 

ενδιαφέρει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλώς.  

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: 236/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο θέμα.  
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ΘΕΜΑ 7ο  

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης  

 με τίτλο: Παραχώρηση χρήσης μηχανημάτων από την  

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών  

προς το Δήμο Σερρών για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών  

 Υποχρεώσεων και εκτάκτων αναγκών.  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Δούκας Γ.  

 

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: 237/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 8ο  

Έγκριση της υπ' αριθμ. 60/2014 απόφασης του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  

¨Έγκριση ψήφισης Κανονισμών Λειτουργίας Εσωτερικής  

Υπηρεσίας των Παιδικών Σταθμών, των Κ.Α.Π.Η. και του  
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τμήματος Αθλητισμού του Ν.Π.Δ. ενημέρωση .Σ. και λήψη 

απόφασης¨ .  

 

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Όχι.  Εισηγητής ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ο κ.  

Χατζημαργαρίτης.  Παρακαλώ κ.  Χατζημαργαρίτη.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Οι κανονισμοί λειτουργίας των Κ.Α.Π.Η. των Παιδικών Σταθμών και 

του Αθλητικού Οργανισμού, του πρώην Αθλητικού Οργανισμού έχουν 

εγκριθεί  από το Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  ομόφωνα.  

 Νομίζω ότι  έγινε μια καλή δουλειά.  Βασ ιστήκαμε στον 

Κανονισμό Λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών που προϋπήρχε και με 

το γεγονός ότι  οι  νέοι Κανονισμοί Λειτουργίας από την κυβέρνηση θα 

ψηφιστούν για το τέλος της χρονιάς προτείναμε να ψηφιστεί  έγκαιρα 

ένας πρότυπος κανονισμός,  ούτως ώστε να λειτο υργούν καλύτερα οι  

Παιδικοί Σταθμοί οι  οποίοι  είχαν από μόνοι τους έναν ο καθένας.   

 Όσον αφορά τα Κ.Α.Π.Η. στηριχθήκαμε πάνω στον Κανονισμό 

που εγκρίθηκε με τον νόμο του Καλλικράτη. Δεν κάναμε τίποτα 

περισσότερο και τίποτα λιγότερο. Δηλαδή εφαρμόσαμε τον 

Καλλικράτη.  

 Εκεί μια πρόταση που έχω να κάνω σε σχέση με το Δ.Σ. που 

έγινε στον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  είναι να δίνεται η δυνατότητα σε άτυπες 

επιτροπές εθελοντών από τους ηλικιωμένους,  η οποία θα ορίζεται από 

το εκάστοτε Δ.Σ. ,  για να βοηθά την λειτουργία της κοι νωνικής 

λειτουργού και το έργο των Κ.Α.Π.Η.,  όπου υπάρχει κάποιο πρόβλημα 
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ή όπου υπάρχει η επιθυμία από τους συγκεκριμένους,  γιατί  

δημιουργούνται τέτοια προβλήματα. Θέλουν να συμμετέχουν με λίγα 

λόγια.   

 Όσον αφορά τον Κανονισμό γίνανε κάποιες παρατηρήσεις  οι 

οποίες ενσωματώθηκαν στην αρχική εισήγηση που είχε γίνει  στο Δ.Σ. 

του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..  Τώρα εάν υπάρχει κάτι  άλλο το οποίο μπορούμε 

και σήμερα άλλωστε να μετατρέψουμε να το τροποποιήσουμε,  δεν 

υπάρχει κανένα πρόβλημα, είμαι έτοιμος να το ακούσω.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έχουν ενσωματωθεί οι  προτάσεις για τους παιδικούς σταθμούς;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις;  Παρακαλώ, ναι.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Στον Κανονισμό Λειτουργίας των παιδικών σταθμών, εάν θυμάμαι 

καλά και έχω το έντυπο, στο άρθρο  8 είχαμε ψηφίσει όσον αφορά την 

λειτουργία του σταθμού για τις  ημέρες του Πάσχα να λειτουργούν,  να 

κλείνουν από την Δευτέρα έως την Κυριακή του Θωμά. Βλέπω εδώ 

άλλαξε.  Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και Κυριακή του Θωμά. Ένα αυτό.   

 Ένα δεύτερο, το είχα επισημάνει,  όσον αφορά για την Επιτροπή 

που είπατε θα συμφωνήσουμε όμως θα πρέπει να διευκρινίσουμε την 

διαδικασία με την οποία θα γίνεται,  εάν θα γίνεται δηλαδή με κλήρωση 

ή θα γίνει  με διορισμό.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Από το Δ.Σ. θα γίνεται.   
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Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εάν θα γ ίνεται με κλήρωση μέσω των εθελοντών θα συμφωνήσουμε.  

Εάν είναι με ορισμό δεν θα συμφωνήσουμε.   

 Και ένα θέμα το οποίο έβαλα, το οποίο το έψαξα πραγματικά και 

βλέπω δεν μπήκε και σας το είχα επισημάνει στο Δ.Σ.,  είναι ότι  πρέπει 

στον Κανονισμό Λειτουργίας να γραφτούν οι  αρμοδιότητες του 

προέδρου, του αντιπροέδρου και του Δ.Σ..   

 Στον πρώτο Κανονισμό που υπήρχε πάντα και μιλώντας με το 

υπουργό κάτω, είναι ξεκάθαρο αυτό.  Δηλαδή στον Κανονισμό 

Λειτουργίας περιλαμβάνονται οι  αρμοδιότητες.  Δεν μπορούμε να πάμε 

σε . .  του νόμου ότι  κάνει  ο Χ Πρόεδρος της Κοινότητας ή ο Δήμαρχος 

και ο Πρόεδρος.  Πρέπει να γραφτούν ξεκάθαρα οι  αρμοδιότητες του 

προέδρου, του αντιπροέδρου και του Δ.Σ.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Νομίζω είχαμε συμφωνήσει,  απλά δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν υπάρχε ι ,  

δεν έχουν ενσωματωθεί.  Είχαμε συμφωνήσει.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Δεν μπαίνει  στον . .μπαίνει  στον Κανονισμό Λειτουργίας.  Είναι 

ξεκάθαρο αυτό και πρέπει να μπουν μέσα για να ξέρουμε τις  

αρμοδιότητες που έχουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,  ο 

Πρόεδρος και οι  λοιποί.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Εμείς είχαμε συμφωνήσει μαζί  σας αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα 

δεν έχει  ενσωματωθεί.  Θα ενσωματωθεί πάντως.  Όσον αφορά στην 

ερώτησή που μου κάνατε για την Μεγάλη Εβδομάδα, μου είπατε για 

τους παιδικούς σταθμούς,  εμείς  είχα με ψηφίσει τον περσινό 

Κανονισμό. Ο περσινός Κανονισμός,  δηλαδή εγκρίναμε την λειτουργία 
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των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών μέχρι και την Μεγάλη 

Τετάρτη, όχι  μέχρι την Κυριακή των Βαΐων. Αυτών έχει  γίνει .  Δεν 

μπορούμε να κλείνουμε τους παιδικούς σταθμού ς.  Αυτό είχαμε ψηφίσει 

την Παρασκευή και το Σάββατο του Λαζάρου. Θα κλείνουμε κανονικά 

την Μεγάλη Τετάρτη και σε αυτή ήταν σύμφωνοι και οι  εκπρόσωποι 

των εργαζομένων.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα ερώτημα. Βέβαια αυτό το οποίο είπε ο κ.  Χρυσανθίδης είναι 

απόλυτα σωστό κ.  Χατζημαργαρίτη και θα πρέπει στον Οργανισμό, 

στον Εσωτερικό Κανονισμό να αναφέρονται με σαφήνεια.   

 Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, μιλήσατε για ομάδες εθελοντών 

και καλώς κάνατε και μιλήσατε.  Δεν νομίζετε ότι  θα πρέπει να μπουν 

μερικές ασφαλιστικές δικλείδες για να μην υπάρχουν εκτροπές;  Και 

νομίζω ότι  αντιλαμβάνεστε γιατί  πράγμα μιλώ.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κοιτάξτε να δείτε.  Σε αυτό το θέμα επειδή μας ταλάνισε πάρα πολύ 

καιρό το τι  ακριβώς θα κάνουμε με τους ηλικιωμένους,  γιατί  υπάρχουν 

ξέρετε εντάσεις,  υπάρχουν δυο λύσεις.  Η μια είναι ή ο ορισμός,  ο 

οποίος θα γίνεται από εκλογές μεταξύ τους ή κλήρωση. Καταλάβατε 

αυτό που λέω;  

 Το Δ.Σ. ορίζει  την ομάδα των άτυπων εθελοντών η οποία 

προέρχεται από τα μέλη του Κ.Α.Π.Η. με δυο τρόπους.  Ή με ορισμό 

από  το Δ.Σ. ή κλήρωση ή εκλογές.  Θεωρήσαμε καλύτερο να γίνεται με 

ορισμό από το Δ.Σ. γιατί  το φαινόμενο των εκλογών ξέρετε τι  ακριβώς 

μας επιφύλαξε στο παρελθόν;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Εάν μπορούσα, Πρόεδρε,  εάν μπορούσα να επανέλθω, αυτό που λέτε 

γίνεται απόλυτα κατανοητό,  ίσως δεν κατανοήσατε αυτό το οποίο 

ήθελα να πω. Όντως αυτό με ορισμό ή με εκλογή αυτό είναι άλλο. 

Όμως θα πρέπει να υπάρχει ένα σαφές πλαίσιο λειτουργίας αυτών των 

ομάδων εθελοντισμού για να μην υπάρχουν εκτροπές.  Αυτό τονίζω και 

νομίζω ότι  θα πρέπει να το προσέξετε γιατί  η εμπειρία είναι ιδιαιτέρως 

τραυματική και το ξέρετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλος κανείς;  Τοποθετήσεις υπάρχουν; Ομόφωνα ναι;  Όχι η κυρία 

Σαραντίδου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε με τις  παρατηρήσεις οι  οποίες …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι με τις  παρατηρήσεις του κ.  Αναστασιάδη Ηλία και του κ.  

Χρυσανθίδη Βασίλη.  

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: 238/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο ένατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 9ο  
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Έγκριση καταβολής εξόδων ενοικίασης χώρου σε εκθέσεις 

τουρισμού.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούντ αι για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 745/2012)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 10ο  

Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για  

 την στέγαση  του 24ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Σερρών.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μερετούδης  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση. Παρακαλώ. Προς τον Αντιδήμαρχο κ.  Μερετούδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω, κύριε Πρόεδρε να ρωτήσω, γιατί  ποιο λόγο έγινε η μείωση μ όνο 

10% ενώ σε όλα τα άλλα έχουμε κάνει  20% μειώσεις και στο 

συγκεκριμένο νηπιαγωγείο έγινε μείωση του μισθώματος μόνο κατά 

10%;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο νόμος προβλέπει 20.   

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Έγινε η νόμιμη διαδικασία,  δεν υπάρχει κάτι  παράνομο. Αυτή η 

μείωση μπορούσε να γίνει  και αυτή έγινε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε μου επιτρέπετε να τοποθετηθώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όλοι μας γνωρίζουμε με βάση τα οικονομικά δεδομένα τα οποία 

υπάρχουν αυτή την στιγμή ο νόμος λέει ,  είναι δυνητικός,  μέ χρι 20% 

και νομίζω ότι  έτσι είναι.  Εάν θυμάμαι καλά. Εμείς γιατί  άραγε αυτό 

το δυνητικό να μην το λειτουργούμε προς όφελος του Δήμου με 

απολυτότητα και να λέμε ότι  20%;  

Που σημαίνει  τι ;  Εάν σε έναν βάζουμε δέκα, σε άλλο πέντε,  στον άλλο 

δεκαπέντε και τον άλλο είκοσι,  αντιλαμβάνεστε ότι  εδώ μάλλον δεν 
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διαφυλάττουμε τα συμφέροντα του Δήμου και δημιουργούμε 

συγκρούσεις μεταξύ αυτών οι  οποίοι  ενοικιάζουν κτίσματα προς 

όφελος του Δήμου.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη είναι η νόμιμη διαδικασία που έχει  γίνει  και 

πρέπει να γίνει  η μείωση του μισθώματος.  Δεν μπορεί να γίνει  τίποτα 

περισσότερο. Σε κάποια δεν έγινε….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο υπηρεσιακός παράγοντας θα δώσει και αυτός απάντηση.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Σε κάποια δεν έγινε και καθόλου μείωση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κακώς.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Δεν είναι κακώς, δεν μπορούσε να γίνει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Μισό λεπτάκι θα απαντήσει και μετά θα κάνετε την ερώτηση 

κ.  Δήμου.  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Μπορείτε να απευθυνθείτε στις  υπηρεσίες και να πάρετε την 

κατάλληλη απάντηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ είναι η υπηρεσία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στον Αντιδήμαρχο απευθυνόμαστε,  στις  υπηρεσίες θα απευθυνθούμε;  
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Κος   :  

Καλησπέρα. Απλώς ήθελα να σας πω σχετικά με το 20% που λέτε,  ήταν 

προαιρετικό μέχρι το ΄10 το καλοκαίρι.  Κάποια στιγμή μέσα στο ΄11 

έγινε υποχρεωτικό,  από τον Ιούνιο του ΄10 και εφεξής μιλάμε για την 

μείωση 20% υποχρεωτικό και μετά τον Νοέμβριο ήταν το ΄11,  εάν δεν 

κάνω λάθος ή το ΄12 που πήγαμε σε μείωση 10%, άλλο ένα 10%. 

Δηλαδή πρώτα 20% και μετά και εφόσον έγινε η μείωση άλλο έ να 10%. 

Δηλαδή, βγαίνει  και παραπάνω από 30%.  

 Αλλά και για να προστατεύσει και τους ιδιοκτήτες τους έδωσε το 

δικαίωμα σε σχέση με την αντικειμενική αξία,  δηλαδή πέφτει  το 

ενοίκιο σε μεγάλο ποσοστό, δηλαδή εάν έχει  μεγάλη αντικειμενική 

αξία και το κάνουμε  με αυτόν τον τρόπο μεγάλη μείωση, να κάνει  

ένσταση στην Οικονομική Επιτροπή να καταθέσει τα χαρτιά από την 

Εφορία και να προστατευτεί ,  ούτως ώστε να μην γίνει  μείωση.  

Αυτές οι  διαδικασίες τώρα από όσο γνωρίζω από το Τμήμα 

Παιδείας έγιναν και με ενστάσεις  και κάποιοι  που είχαν αδικηθεί τους 

κάνουμε μείωση, γι΄ αυτό κάποιοι  μειώθηκαν και κάποιοι  δεν 

μειώθηκαν. Είχαμε νομίζω και προσφυγές και στην Αποκεντρωμένη, 

είχαν φτάσει κάποιοι  ακόμα σε τέτοιο σημείο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  καλυφθήκατε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εάν μου επιτρέπετε,  δηλαδή η απόφαση που πήρε η Επιτροπή Παιδείας 

είναι καθαρά πολιτική.  Έτσι δεν είναι;  Καλώς, να ξέρουμε.   

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ναι,  κύριε Δήμου.  

Κος ΔΗΜΟΥ:  

Βάσει του νόμου εκ των πραγμάτων αυτοδικαίως μπορεί κάποιος 

εκμισθωτής να απαιτήσει και να πάρει συνολικά 30% μείωση στην τιμή 

του ενοικίου βάσει του νόμου. 20 συν 10,  30,  όπως είπε και ο 

υπηρεσιακός.  Και σας το λέω λόγω επαγγέλματος αυτή την στιγμή.  

 Από εκεί  και πέρα, εάν εμείς  δεν απαιτήσαμε,  όπως ορίζει  ο 

νόμος,  πρέπει να το απαιτήσουμε,  να το κάνουμε αυτό.  Αλλιώς 

ελεγχόμαστε γιατί  δεν το κάναμε.  Καταλάβατε τι  γίνεται;   

 Το ότι  υπάρχει  μια απόφαση ή φέρνουμε εδώ μια απόφαση για 

10% σημαίνει  ότι  είναι πολιτική η βούληση να κάνουμε μείωση 10% 

μόνο. Αυτοδικαίως όμως  βάσει του νόμου δικαιούμαστε εάν 

προσφύγουμε και εάν δεν υπάρχει μάλλον η συμφωνία από τα δυο 

μέρη, μπορούμε να προσφύγουμε στην δικαιοσύνη και να πάρουμε 

αυτομάτως το 30% μείωση στην τιμή του ενοικίου.  Όχι μόνο για την 

συγκεκριμένη μίσθωση αλλά και γι α τα άλλα ακίνητα τα οποία 

μισθώνουμε στην πόλη των Σερρών, στον Δήμο των Σερρών.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο. Κύριε Μερετούδη έχετε κάτι  να πείτε που αφορά;  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Αυτό που έχω να πω εγώ βλέπω εδώ ότι  υπάρχουν πολλοί ειδικοί και 

πολλοί ειδήμονες.  Η μείωση του 20% είχε γίνει  σε όλα τα μισθώματα, 

όσα μπορούσαν να γίνουν.  Όπως είπε και ο κ.  Παζάρσκι κάποιοι  

στραφήκανε και προς την Περιφέρεια και κάποιες αποφάσεις τις  . .και 

δεν μπορούσε να γίνει  μείωση στα μισθώματά τους βάσει της 
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αντικειμενικής αξίας.  Δεν τα ξέρω, δεν είμαι και άριστος γνώστης 

αυτών των πραγμάτων.  

 Τώρα έγινε συν το 10%. Αυτά που είπε ο κ.  Παζάρσκι.  Εάν δεν 

έγιναν κατανοητά αυτά που είπε,  από εκεί  και μετά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΕΡΕΤΟΥΔΗΣ:  

Τώρα σίγουρα δεν είναι πολιτικό.  Πολιτικό είναι στα μυαλά κάποιων. 

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία από το σώμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σαν μέλος της Β/μιας επιτροπής της Σχολικής σας λέω ότι  με 

ενημέρωσε η υπάλληλος ότι  ήταν υποχρεωτικό από τον νόμο η μείωση 

10% και αυτή  έγινε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ας το σεβαστούμε λοιπόν κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  

Νομίζω το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Παρακαλώ. 

Ναι,  ναι,  ναι .  Ο κ.  Μοσχολιός όχι .  Ο κ.  Ίντος όχι .   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι με την επισήμανση ότι  τέτοιου είδου ς αποφάσεις βλάπτουν τα 

συμφέροντα του Δήμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Η κυρία Σαραντίδου;  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Όχι.  Ο κ.  Χρυσανθίδης;   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εφόσον έγινε η διευκρίνιση από τον κ.  Παζάρσκι και είναι έτσι,  όμως 

θα βάλουμε την εξής παρατήρηση ό τι  στην σύμβαση που θα υπογραφεί 

να έχουμε το δικαίωμα εάν βρεθεί  Νηπιαγωγείο νωρίτερα να 

μπορέσουμε  να λύσουμε την σύμβαση πριν λήξουν τα πέντε έτη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι και αλλιώς θα αλλάξει ο νόμος κ.  Χρυσανθίδη.  Κύριε 

Χρυσανθίδη θα επαναλάβετε και με το μι κρόφωνο δεν τα κατέγραψε η 

γραμματέας.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Με την προϋπόθεση η μίσθωση που είναι για πέντε χρόνια να έχουμε 

το δικαίωμα, εάν βρεθεί  Νηπιαγωγείο να μπορούμε να την λύσουμε 

νωρίτερα. Χωρίς καμία απαίτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Γάτσιος το ίδιο φυσικά. Και εσείς .  Ναι,  όχι  ο κ.  Δήμου, ναι ο 

Αντιδήμαρχος Παιδείας,  ναι,  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: 240/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο ενδέκατο θέμα.  
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ΘΕΜΑ 11ο  

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του προγράμματος  

ΕΥΦΥΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ για την υλοποίηση του 

έργου  

¨Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις Αστικές Εμπορευματικές 

Μεταφορές¨   

(ENCLOSE).  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Καλαϊτζίδης Β.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με εισηγητή τον κ.  Βασίλη Καλαϊτζίδη ο οποίος απουσιάζει  λόγω 

ασθένειας.  Είναι μια αναμόρφωση. Εάν θέλει  ο κ.  Μυστακίδης κάτι  να 

πει  επ΄ αυτού;  

 Ομόφωνα ναι;   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι η κυρία Σαραντίδου.  Καλώς.  

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: 241/2014)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 12ο  

Έγκριση δαπάνης για την κοπή και απομάκρυνση ξερών 

επικίνδυνων  

κλάδων πλατάνων και διάθεση σχετικής πίστωσης.  

 

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μισό λεπτό.  Ήθελα να ρωτήσω τον κ.  Δούκα, εμείς  δεν έχουμε 

συνεργείο Πρασίνου; Έχουμε.   Μισό λεπτό.  Εφόσον έχουμε συνεργείο 

Πρασίνου με ποιο σκεπτικό θα πρέπει να εγκρίνουμε δαπάνη την οποία 

βέβαια θα δώσουμε σε τρίτους;  Υπάρχει κανένα σκεπτικό ή τέλος 

πάντων, τέτοιος φόρτος εργασίας που δεν επιτρέπει  να τους 

χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους εργαζόμενους;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτό είναι για το κλάδεμα πέντε πλατάνων και μια ακακία 

Κωνσταντινουπόλεως που έγινε στα ΤΕΙ,  που έπρεπε αυτοί οι  

βραχίονες οι   ξεροί να απομακρυνθούν,  γι΄ αυτό και πληρώνουμ ε τα 

984 συν Φ.Π.Α. μαζί με το Φ.Π.Α. Δεν έχουμε συνεργείο για 

κλαδέματα. Το είπαμε πολλές φορές αυτό και εδώ μέσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και έπρεπε να το γνωρίζετε κ.  Αναστασιάδη. Συγνώμη για την…  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έπρεπε να το  γνωρίζετε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν τα ξέρετε καθόλου. Και πρέπει να καθίσουμε και άλλα χρόνια στα 

έδρανα αυτά για να τα μάθουμε.  Πάμε παρακάτω.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 242/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τρίτο θέμα.  

ΘΕΜΑ 13ο  

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης για:  

α) την προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος  

στο υπαίθριο θεατράκι του Κεντρικού Πάρκου των Σερρών και  

β) την προμήθεια φυτικού υλικού για το υπαίθριο θεατράκι του  

Κεντρικού Πάρκου των Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Δούκας Γ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο δημοτικός σύμβουλος κ.  Γιώργος Δούκας ο εισηγητής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη μόνο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει,  μπορεί τώρα να φανεί λίγο άσχετο αλλά δεν καταλαβαίνω 

γιατί  η δημοτική αρχή εστιάζει  συνεχώς στο Θεατράκι.  Υπάρχει ένα 

ολόκληρο κεντρικό πάρκο εκεί  που δίπλα στο σχολείο,  στο δημοτικό 

είναι κρανίου τόπος και συνεχώς ασχολείται με το Θεατράκι ενώ ήταν 

και δέσμευση προεκλογική. Έχουν περάσει τρία χρόνια και δεν έχει  

γίνει  τίποτα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο κεντρικό πάρκο δεν έγινε τίποτα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι έχει  γίνει  δηλαδή; Μόνο ο δρόμος που διακόπτει;  Τ ι έχει  γίνει;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να σας πω τι  έγινε;   

ΣΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το θέμα μας κύριε Δήμαρχε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είμαστε εκτός θέματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είμαι εκτός θέματος αλλά είναι μια δέσμευση του δημάρχου 

προεκλογικά και δεν το έχω δει  Δήμαρχε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας μην πάμε σε άλλο θέμα. Παρακαλώ να τηρήσουμε όλη την 

διαδικασία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι  σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ δεν είναι το θέμα 

μας αυτό.  Δεν θέλω να πάμε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Επειδή ρώτησε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή ρωτάει ο καθένας Δήμαρχ ε δεν μπορείτε να απαντάτε σε 

ερώτηση εκτός θέματος.  Παρακαλώ θα σεβαστούμε όλοι τον 

Κανονισμός.   

 Κύριε Δούκα.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ναι,  είναι στο Θεατράκι αυτά τα φυτά που αγοράστηκαν τότε και 

μπήκαν στις  κερκίδες.  Είναι της αξίας της τάξης των 3.200 ευρώ. και 

το άλλο είναι σε συνέχεια τα συστήματα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα τηλέφωνά σας σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Το αρδευτικό σύστημα που αγοράστηκε και τοποθετήθηκε εκεί .  Αυτά 

έχουν μπει από πέρυσι,  πριν από την συντήρηση που έγινε τότε στο 

Θεατράκι.  Αυτά αγοράστηκαν. Μα  τότε έγιναν αυτά, πότε να 

περάσουν; Δεν είχα αναλάβει εγώ ακόμη τότε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Απαντήσατε; Κύριε Δούκα απαντήσατε;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Είναι για φυτά και το αρδευτικό σύστημα για το πότισμα. Είναι 3.200 

και 800 ευρώ το πότισμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Από ποιον τα πήραμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  προς ψήφιση. Παρακαλώ. Ορίστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το θέμα αυτό είχε περάσει …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο ο καθένας αυτοχαρακτηρίζεται εδώ μέσα. άλλος θέλει  να 

βγει  έξω, άλλος θέλει  να μπει μέσα. Αυτοί που είμαστε ας κρατήσουμε 

την ψυχραιμία τους.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το θέμα πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο,  ψηφίζουμε πίστωση.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτά, κύριε Πρόεδρε,  εγκρίθηκαν να γίνουν από τότε,  απλά τώρα 

εγκρίνουν την δαπάνη και την πίστωση για να πληρωθεί ο άνθρωπος.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλη ερώτηση επί του θέματος δεν υπάρχει.  Νομίζω μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι .  Κύριε Ίντο; Ναι.  ναι,  ναι ,  ομόφωνα ναι 

λοιπόν το θέμα.  

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης για την  

 προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος στο υπαίθριο  

 θεατράκι του Κεντρικού Πάρκου των 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: 243/2014)  

…………………  

 

Ομοίως για την προμήθεια φυτικού υλικού στο  

υπαίθριο θεατράκι του Κεντρικού Πάρκου.  

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: 244/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τέταρτο.  
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ΘΕΜΑ 14ο  

Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών  

κηποτεχνικών  εργαλείων.  

 

Εισηγητής:  Ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο.  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: 245/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο πέμπτο.  Σας παρακαλώ μην μιλάτε.   

 

ΘΕΜΑ 15ο  

Έγκριση συνέχισης δαπάνης για την κοπή και  

απομάκρυνση εκριζωθέντος δέντρου.  

 

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Δούκας Γ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα το αφήσουμε μέσα στον δρόμο; Τι θα το κάνουμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό έχει  περάσει από το …  

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: 246/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο έκτο.  

 

ΘΕΜΑ 16ο  

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικονομικού  έτους 2014:  

 

α) για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων,  

β) για την ενίσχυση κωδικών εξόδων  και  

γ) που αφορά το κληροδότημα Ι.  Αποστολίδη.  
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δ) Που αφορά μισθώματα σχολικών μονάδων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του δέκατου έκτου θέματος με τις  τέσσερις 

παραγράφους.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι τα μισθώματα των σχολείων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την τέταρτη σας είπα ότι  είναι μισθώματα σχολικών μονάδων. 

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικονομικού  έτους 2014:  

 

α) για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων (67)  

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: 247/2014)  

…………………  
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β) για την ενίσχυση κωδικών εξόδων (68)  

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: 248/2014)  

…………………  

 

γ) που αφορά το κληροδότημα Ι.  Αποστολίδη .  

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: 249/2014)  

…………………  

 

δ) Που αφορά μισθώματα σχολικών μονάδων.  

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: 249α/2014)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 17ο  

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  

α) με τίτλο: ¨Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό 

φωτισμό οδικών αξόνων της πόλης των Σερρών¨  στα πλαίσια της 

πράξης ¨Εξοικονόμηση ενέργειας Σερρών¨ ,  

β) θερμομονωτικού καλύμματος για την πισίνα του κολυμβητηρίου  

Αγ. Αναργύρων στα πλαίσια της πράξης ¨Εξοικονόμηση ενέργειας 

Σερρών¨ ,  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

γ) ανταλλακτικών για εκτυπωτές –  πολυμηχανήματα και 

φωτοτυπικά έτους 2014.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα ερώτημα να θέσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σχετικά με το Α κ.  Μυστακίδη,  έτσι ενημερωτικά, θα είναι 

φωτοβολταϊκά αυτά, η εξοικονόμηση ενέργειας ή υπάρχει κανένα άλλο 

σύστημα; Όπως είναι έξω από την Νιγρίτα όπου εκεί  υπάρχουν οι  

πλακέτες οι  φωτοβολταϊκές και την νύχτα δουλεύει εκείνο το 

σταυροδρόμι συνέχεια; Ή υπάρχει κάτι  άλλο ως πρόβλεψη;  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  δεν είναι φωτοβολταϊκά, είναι καινούργιες τεχνολογίας λαμπτήρες 

και γενικότερα λεντ που είναι λιγότερο ενεργοβόρες από τους 

πυρακτώσεως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όσον αφορά το Α και το Β, κύριε Αν τιδήμαρχε,  γράφει μέσα η 

εισήγηση ότι  έχουν γραφτεί  στον προϋπολογισμό κάποια ποσά. Γιατί  

θα ποσά θα γίνει  ο διαγωνισμός; Αυτά που αναφέρονται για το 

Κολυμβητήριο γράφει,  παραδείγματος χάρη, 500.000 αλλά πουθενά δεν 

αναφέρει μέσα το συγκεκριμένο κονδύλι.  Γ ιατί  ποσό ακριβώς.  Ενώ στο 

τρίτο αναφέρει για τα φωτοτυπικά 29.000 ευρώ και πρόχειρο 

διαγωνισμό.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για το Α αναφέρει ότι  είναι από τα 165.000 ευρώ θα γίνει  

διαγωνισμός.  Για 165.000 ευρώ. Για το Β από το σύνολο 592.000 που 

είναι για τα κτίρια ,  ένα ποσό θα είναι για την μεμβράνη αυτή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη με τι  διαδικασία θα γίνει;  Με διαγωνισμό; 

Απευθείας ανάθεση;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κοιτάξτε ανάλογα με το κόστος της μεμβράνης.  Εδώ πέρα για 

συγκεκριμένη μεμβράνη δεν αναφέρει.  Ανάλογα με το  κόστος της 

μεμβράνης θα καθοριστεί  εάν είναι με διαγωνισμός ή θα μπορούσε να 

είναι και απευθείας ανάθεση εάν είναι μικρό το ποσό. Δεν έχει  

προϋπολογισθεί  το κόστος της μεμβράνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Η Οικονομική Επιτροπή θα το αποφασίσει.  Σε μας θα έρθει .   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η Οικονομική Επιτροπή, κύριε Αντιδήμαρχε,  θα αποφασίσει για τους 

όρους.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι και για τον τρόπο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  αλλά δεν ξέρουμε εμείς  το ποσό. Το ποσό δεν το ξέρουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Προϋπολογισμός είναι.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει ένας προϋπολογισμός.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Στο πρώτο είναι εντάξει .  Στο Β από το ποσό των 592.380 ευρώ ένα 

μικρό ποσό θα είναι για την μεμβράνη, το οποίο δεν έχει  υπολογιστεί  

ακόμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Διαγωνισμός θα κάνουμε.  Από πρόγραμμα δεν είναι;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  από το πρόγραμμα Εξοικονομώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα έρθει σε μας στην Οικονομική Επιτροπή. Θα το δούμε με προσοχή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλες ερωτήσεις υπάρχουν επ΄ αυτού; Επί του δέκατου εβδόμου; Όχι.  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση διενέργειας προμήθειας:  
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α) με τίτλο: ¨Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό  

φωτισμό οδικών αξόνων της πόλης των Σερρών¨  στα πλαίσια της 

πράξης ¨Εξοικονόμηση ενέργειας 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: 250/2014)  

…………………  

 

Ομοίως  θερμομονωτικού καλύμματος για την πισίνα του  

 κολυμβητηρίου Αγ. Αναργύρων στα πλαίσια της πράξης  

 ¨Εξοικονόμηση ενέργειας Σερρών¨ ,  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 251/2014)  

…………………  

 

Ομοίως ανταλλακτικών για  εκτυπωτές –  πολυμηχανήματα  

και φωτοτυπικά έτους 2014.  

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: 252/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 18ο  

Έγκριση απ' ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής 

έκτασης   

εμβαδού 32,14 τ.μ.  στον κ.  Βοζίκη Πέτρο.  

 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 253/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο ένατο.  

 

 

ΘΕΜΑ 19ο  

Έγκριση Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της υπηρεσίας  

¨Συντήρηση δικτύου φωτεινής σηματοδότησης του Δήμου  

Σερρών έτους 2013¨  και παράταση της σχετικής σύμβασης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η παράταση μέχρι 15 Μαΐου του 2014 χωρίς επι βάρυνση στο ποσό της 

σύμβασης.  Διευκρινιστικά τα λέω. Ομόφωνα ναι;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς όχι ,  διότι  επανειλημμένως έκανα κάποιες επισημάνσεις στον 

Αντιδήμαρχο και δεν έγιναν ποτέ,  δεν λήφθηκαν ποτέ υπόψη και δεν 

έγινε καμία . .  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Και δέκα φορές  να το πείτε,  κ.  Φωτιάδη, σας απάντησα. Δεν θέλετε να 

θυμηθείτε την απάντηση μάλλον.  Σας είπα ότι  τα φανάρια του 

περιφερειακού ανήκουν στην αρμοδιότητα της Περιφέρειας.  Τα δε 

φανάρια που είναι στο Σεργάμη και μπροστά στο Ζαχάρεως, εκείνα 

σας είπα,  θα το θυμηθείτε τώρα τουλάχιστον,  ότι  είναι διαφορετική 

τεχνολογία γι΄ αυτό και δεν μπορούν να συντονιστούν.   
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Και τις  προάλλες τον πήρα τον Καλτιμπάνη τηλέφωνο. Βλέπεις ότι  δεν 

μπορούν να τα συντονίσουν.  Είναι 5.000 ευρώ το κόστος.   

Με ακούτε;   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Σας ακούω.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι 5.000 ευρώ το κόστος να αλλάξει τα εντόσθια από το ένα φανάρι 

να το κάνει  όμοιο με το άλλο και . .να μπορεί να συντονιστεί .  Δεν 

μπορούμε να τα δώσουμε αυτά τα χρήματα όμως γιατί  δεν ανήκει στην 

αρμοδιότητά μας.  Το φανάρι που είν αι στο Ζαχάρεως ανήκει στην 

Περιφέρεια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  άλλος κανείς;  Θα το βάλουμε σε ψηφοφορία το θέμα. Ναι,  ναι,  

ναι  ο κ.  Στεργίου.  Κύριε Χρυσανθίδη; Όχι,  όχι .  Ναι,  ναι.  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: 254/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στο εικοστό θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 20ο  
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Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο:  

¨Καταπολέμηση  παρόδιας βλάστησης στην πόλη των Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Δούκας Γ.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε να κάνω ένα ερώτημα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δούκας είναι ο εισηγητής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω την αίσθηση πως είναι λάθος διατυπωμένο. Για τί  το λέω αυτό το 

πράγμα; Γιατί  η μελέτη θα γίνει  από το Τμήμα Περιβάλλοντος.  Και 

φυσικά . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από την Υπηρεσία Πρασίνου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ εμείς θα εγκρίνουμε μελέτη.  Άλλο σύνταξη μελέτης και άλλο 

έγκριση για να γίνει  η μελέτη.  Εφόσον θα είναι οι  υπηρ εσιακοί 

παράγοντες κόστος μηδέν.  Πιστεύω ότι  θα πρέπει να διατυπωθεί 

διαφορετικά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έγκριση της μελέτης και εκτέλεση της μελέτης.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Έτσι το έβαλα, τι  να κάνουμε τώρα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό απευθύνεται στο Τμήμα Πρασίνου.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μερικές φορές οι  λέξεις  παίζουν καταλυτικό ρόλο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επί της ουσίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κάποιος κάτι  θέλει  να ρωτήσει.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συγνώμη δεν είδα,  ποιος θέλει  να ρωτήσει;   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ, εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος.  Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω τον κ.  Δούκα, εφόσον έχουμε εργολάβο Πρασίνου, 

είναι άλλη από τον εργολάβο Πρασίνου αυτή η μελέτη και άλλο 

ανάδοχο δηλαδή θα έχουμε εδώ;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτό είναι ανάδοχος για ένα μήνα. Μόνο για την πα ρόδια βλάστηση 

που σε δρόμους,  πεζοδρόμια,  κοινόχρηστους χώρους,  σε πρανή της 

πόλης των Σερρών. Εκείνο είναι για τα σχολεία,  τα πάρκα, παιδικές 

χαρές,  το στρατόπεδο, Αγία Βαρβάρα και τέτοια.   
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Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Άλλοτε το είχαμε αυτό;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Όχι αυτό το κάναμε για πρώτη φορά.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Με ποιο τρόπο θα γίνει;   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Απευθείας ανάθεση. 15.000 με Φ.Π.Α..   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Δούκα έχουμε υπηρεσία Πρασίνου, δεν έχουμε; Ψηφίσαμε λίγο 

πριν ανταλλακτικά. Εξαρτήματα και τα λοιπά.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ψηφίσαμε,  ναι .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εδώ και ανταλλακτικά και εξαρτήματα και εργολάβοι για την παρόδια 

και εργολάβο, τελικά ποια είναι η αλήθεια για όλη αυτή την υπόθεση; 

Έχουμε επικάλυψη;  Είναι κάτι…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτό το κάνουμε και απευθείας ανάθεση για να το κάνουμε άμεσα . Η 

Υπηρεσία Πρασίνου θα συνεχίσει  από εκεί  και πέρα. Η Υπηρεσία 

Πρασίνου, κ.  Φωτιάδη, ίσως για την κοιλάδα  των Αγίων Αναργύρων 

μπορεί να κάνει .  Τρία άτομα είναι να πάρουν σύνταξη. Έχουμε δυο 

γυναίκες και η μια πήρε άδεια τοκετού για ένα χρόνο. Ίσως για τ ην 

κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων να κάνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  
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Γι΄ αυτό θέλουμε τώρα που αναπτύσσονται τα χόρτα, έχουμε και το 

Πάσχα μπροστά μας,  να μπει ο εργολάβος για ένα μήνα. Μόνο για ένα 

μήνα. Μετά φεύγει  ο εργολάβος,  αν αλαμβάνει η Υπηρεσία Πρασίνου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χράπα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Δηλαδή κ.  Δούκα μιλάμε για σημεία τα οποία δεν είναι μέσα στην 

μελέτη του πρασίνου του εργολάβου και αυτά που ψηφίζουμε σήμερα 

είναι μόνο κάποια σημεία που έχουν έντονη βλάστηση και μόνο γ ια να 

κοπούν τα χόρτα, να μην έχουμε πρόβλημα τώρα το Πάσχα με λίγα 

λόγια.  Δεν θα τα βάλουμε μέσα στην μελέτη για να τα χρεωθούμε τα 

τετραγωνικά μέτρα. Σωστά καταλάβαμε;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Όπως το είπατε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Σας ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι το θέμα; Όχι εσείς .  Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Γιατί  παιδιά όχι ,  τι  έγινε εδώ;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το κόστος είναι 15 συν Φ.Π.Α. Κώστα. Για ένα μήνα;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Για ο εργολάβος δεν θα κάνει  τέτοια σημεία.  Η παρόδια βλάστηση δεν 

είναι ο εργολάβος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.   
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Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ο εργολάβος δεν είναι για την παρόδια βλάστηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χατζημαργαρίτη,  ναι,  ναι.  Κύριε Δούκα ναι,  ο κ.  Στεργίου ναι,  

όχι  ο κ.  Μοσχολιός,  όχι  ο κ.  Ίντος.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι με την παρατήρηση ότι  έχουμε υπηρεσία Πρασίνου και πέραν 

αυτού το κόστος είναι τεράστιο για τόσο μικρό έργο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Σαραντίδου όχι .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας δεν πρέπει να μας πει  το όνομα του 

εργολάβου …Ποιος θα είναι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν το ζητήσατε νομίζω.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Όταν θα το αναθέσουμε τότε θα σας το πούμε.  Την επόμενη φορά. 

Τώρα δεν θα σας το πούμε,  δεν ξέρουμε.  Θα επιλέξουμε κ.  Φωτιάδη. 

Θα επιλέξουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς συζήτηση κατά την διάρκεια της ψηφοφορίας σας παρακαλώ 

πολύ…  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Εφόσον δεν το ξέρουμε τι  να σας πούμε εμείς;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και άλλη φορά το ψάξαμε και είπαμε ότι  όταν πρόκειται να γίνει  

απευθείας ανάθεση πρέπει …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τηρούμε την διαδικασία.  Κύριε Χρυσανθίδη,  όχι .  Όχι,  όχι .  

Όχι.  Ναι,  ναι,  ναι ,  ναι  και ο Πρό εδρος.   

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: 255/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό πρώτο.  

  

ΘΕΜΑ 21ο  

Έγκριση μελετών των έργων:  

 

α) Τσιμεντοστρώσεις,  συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων  

 δρόμων έτους 2014, .Ε.  Μητρουσίου,  

β) Τσιμεντοστρώσεις,  συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων  

 δρόμων έτους 2014, .Ε.  Σκουτάρεως,  

γ) Τσιμεντοστρώσεις,  συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων  

δρόμων  έτους 2014, .Ε.  Λευκώνα,  

δ) Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2014,  

ε) Κατασκευή υγρομόνωσης οροφής και νέα ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση στο κλειστό γυμναστήριο του Γυμνασίου  

 Λευκώνα του Δήμου Σερρών,  
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στ) Επισκευή κεραμοσκεπής στο 23ο Δημ. Σχολε ίο του  

Δήμου Σερρών,  

ζ) Αντιστήριξη τοιχίου Κοιμητηρίου Τ.Κ. Κουμαριάς,  

η) Αντικεραυνική προστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών,  

θ) Τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους της Τ.Κ. Ορεινής,  

ι)  Ανακαίνιση στο υπ' αριθμό 12 κατάστημα του Δημοτικού 

Μεγάρου,  

ια) Συντηρήσεις στο 4ο Γυμνάσιο & στο 3ο Λύκειο Σερρών,  

ιβ) Ανακατασκευή  δρόμων  στα  αγροκτήματα  

 Ορεινής  και  Άνω Βροντούς,  

ιγ)  Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της.  Ε. Λευκώνα,  

ιδ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της.  Ε. Μητρουσίου,  

ιε)  Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της .Ε. Σκουτάρεως.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής όλων αυτών της έγκρισης μελετών των έργων ο 

Αντιδήμαρχος έργων κ.  Μυστακίδης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνω ένα ερώτημα, κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ποιοι  θέλουν να ρωτήσουν; Ο κ.  Δινάκης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014  

80 

Για το Α. Είναι μια μελέτη που αφορά όλη την Δημοτική Ενότητα 

Μητρουσίου.  Είναι 44.000 ευρώ. «Τσιμεντοστρώσεις,  συντηρήσεις,  

ασφαλτοστρώσεων δρόμων για το έτος 2014».  

 Το Β είναι «Τσιμεντοστρώσεις συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων 

δρόμων για το ΄14 της Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως,  δηλαδή τα 

εννέα χωριά 25.590.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με βάση το τεχνικό πρόγραμμα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Φυσικά. Γ.  Τσιμεντοστρώσεις συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρ όμων 

για το ΄14 για την Δημοτική Ενότητα Λευκώνα 40.000 ευρώ.  

 Αυτά όλα αφορούν οι  μελέτες μικρο -παρεμβάσεις στους δρόμους,  

δεν είναι εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις.   

 Το Δ. Συντηρήσεις οδικού δικτύου του Δήμου Σερρών για το ΄14.  

Είναι 100.000 ευρώ και αφορά  την επούλωση των λάκκων. Τρύπες που 

λέμε.   

 Ε. Κατασκευή υγρομόνωσης οροφής και νέα ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση του κλειστού γυμναστηρίου του Γυμνασίου Λευκώνα του 

Δήμου Σερρών. Εδώ έχει  γίνει  μια παρέμβαση γιατί  ήταν άμεσο το 

θέμα αλλά δεν πέτυχε και αναγκαζόμαστε τώρα να κάνουμε νέα 

παρέμβαση. Εκείνη έχει  γίνει  με το συνεργείο μας.  Γίνεται και νέα 

ηλεκτρολογικό -μηχανολογική εγκατάσταση στο κλειστό γυμναστήριο 

του Λευκώνα. Θα γίνει  με διαγωνισμό αυτό.   

 Στ. Επισκευή κεραμοσκεπής στο 23 ο  Δημ. Σχολείο Τεχνική  

Υπηρεσία Δήμου Σερρών. Αυτό είναι ένα έργο το οποίο έγινε γιατί  

ήταν επείγον,  δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε.  Έτρεχε νερό, το 

φτιάξαμε και έγινε η μελέτη να το πληρώσουμε.   
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 Ζ. Αντιστήριξη τοιχίου Κοιμητηρίου Κουμαριάς είναι το έργο 

ούτε 20.000 ευρώ με διαγωνισμό. Σε ένα κομμάτι έχει  μια θεμελίωση. 

Θα συμπληρωθεί και στο υπόλοιπο,  όσο μας φτάσουν τα λεφτά 

θεμελίωση και τοιχίο να στηρίξει  το υπάρχον που έχει  γείρει .  

 Η. Αντικεραυνική προστασία σχολικών μονάδων του Δήμου 

Σερρών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνω ένα ερώτημα εδώ πριν πάμε παρακάτω ή όλα μαζί;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας ολοκληρώσει.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Θ. Τσιμεντοστρώσεις της Τοπικής Κοινότητας Ορεινής.  Και αυτό να 

δω λίγο την εισήγηση, δεν το θυμάμαι.   

 Ι .  Ανακαίνιση στο υπ΄ αριθμόν 12 κατάστημα του Δήμου 

Μεγάρου. Αυτό έχει  γίνει .  Να το πληρώσουμε.   

 Ια.  Συντηρήσεις στο 4 ο  Γυμνάσιο και στο 3 ο  Λύκειο Σερρών και 

αυτό έχει  γίνει  το έργο και είναι η μελέτη για να το πληρώσουμε.   

 Ιβ.  Ανακατασκευή δρόμου στα αγροκτήματα Ορεινής και Άνω 

Βροντούς,  όλα τα υπόλοιπα δηλαδή, ένα αυτό π ου ανέφερα, Ιγ.  

Ανακατασκευή δρόμου στα αγροκτήματα της Δημοτικής Ενότητας 

Λευκώνα, Ιδ.  Ανακατασκευή δρόμου στα αγροκτήματα της Δημοτικής 

Ενότητας Μητρουσίου,  Ιε.  Ανακατασκευή δρόμου στα αγροκτήματα 

της Δημοτικής Ενότητας Σκουτάρεως,  αυτά τα τέσσερα έργα ε ίναι από 

12.000 το καθένα, θα είναι απευθείας ανάθεση ο εργολάβος με 

γκρέιντερ,  θα γίνει  μια αλλαγή στα γεωμετρικά στοιχεία των δρόμων, 

με βελτίωση της επίκλησης και των κλήσεων των δρόμων των 

αγροτικών.  
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 Αυτά είναι,  τελειώσαμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας,  η κυρία Μπιτζίδου και ο κ.  

Γάτσιος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  αγαπητοί συνάδελφοι θα ήθελα να 

ρωτήσω τον Αντιδήμαρχο σχετικά εδώ πέρα στο Δ, στο 21 θέμα το Δ, 

Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών, θα ήθελα να παρακαλέ σω, 

κ.  Αντιδήμαρχε,  εκείνο το επίμαχο προηγούμενο συμβούλιο που είχαμε 

μια,  έναν διαπληκτισμό που καταφέραμε και τον φέραμε στα άκρα και 

στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, μήπως μπορούμε εκείνα τα 500 μέτρα 

περίπου να τα καλύψουμε με αυτή την δαπάνη προκειμένου να μ ην 

υπάρχει πρόβλημα και όπως έχει  πει  και άλλη φορά και τώρα για 

πέμπτη φορά, είναι πεντακόσια μέτρα.  

Υπάρχει πρόβλημα σοβαρό και εκείνο που θέλω να τονίσω 

ιδιαίτερα, γιατί  ειπώθηκε και αυτό,  δεν έχω χωράφια εγώ εκεί .  Το 

τονίζω αυτό.  Χίλια συγνώμη αλλά το  τονίζω αυτό.  Πρέπει όμως να 

γίνει  γιατί  είναι ένα θέμα το οποίο εγκυμονεί πολλούς κινδύνους στα 

θέματα υγείας όλων των πολιτών εκεί  που κινούνται και εάν θα βγει  

προς τα έξω θα έχουμε πρόβλημα.  

Θα παρακαλούσα λοιπόν,  κ.  Αντιδήμαρχε,  μέσα στα 100 

χιλιάρικα αυτά που είπατε να δούμε εάν μπορέσουμε να το κάνουμε 

τσιμεντόστρωση, να το κάνουμε κάποια καλύτερη υποδομή, να το 

κάνουμε ασφαλτόστρωση. Είναι 500 μέτρα μετρημένα.  

Ευχαριστώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Κύριε Μηνά γι΄ αυτό είναι αδύνατον να γίνει  με αυτό το έργο γιατί  

αυτό αφορά 100.000 για επούλωση λάκκων σε όλο τον Δήμο Σερρών. 

Άμα θυμάστε πέρυσι είχαμε 262.000. Τώρα λόγω των προβλημάτων 

των οικονομικών το μειώσανε.  Παίρνουμε σχεδόν λιγότερο από τα 

μισά. Και είναι αδύνατον.  Αυτό ένα τέτοιο έργο 500 μέτρων, μια 

οδοποιία η οποία πρέπει να γίνει  και σωστά θα εξαντλήσει τον 

προϋπολογισμό.   

 Εκτός από αυτό υπάρχουν για ασφαλτόστρωση πολύ πιο καυτά 

θέματα μέσα στους οικισμούς,  μέσα στον αστικό ιστό.  Δεν μπορούμε 

να πάμε σε χωράφια να ασφαλτοστρώνουμε την στιγμή που υπ άρχουν 

εκκρεμότητες ακόμα μέσα στους οικισμούς.  Αυτό θα διαμορφωθεί 

όπως διαμορφώνονται οι  αγροτικοί δρόμοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε ζητώντας την κατανόησή σας θέλω εδώ να δεσμευτείτε,  κ.  

ΑντιΔήμαρχε,  θέλω πριν να έρθει  το Πάσχα και πιάσει και μια βροχή 

ακόμη να το τελειοποιήσουμε.  Ευχαριστώ και πάλι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Μυστακίδη στο αντικεραυνική προστασία σχολικών μονάδων 

Δήμου, με βάση αυτά τα οποία γνωρίζω και είχα στους φακέλους της 

υπηρεσίας μου, ένα σχολείο πά ντοτε έχει  αντικεραυνική προστασία.  

Έτσι τουλάχιστον το παραλάμβανε το δημόσιο.   

 Εσείς τώρα λέτε αντικεραυνική προστασία.  Γιατί;  Εκλάπη η 

αντικεραυνική προστασία; Τι ακριβώς έγινε;   

 Και δεύτερο ερώτημα, αποκαταστάσεις,  αποκαταστάσεις,  

ανακατασκευές  λέτε  εσείς εδώ των δρόμων. Ωραία,  σίγουρα αρχίζει  η 
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καλλιεργητική περίοδος.  Σας θυμίζω όμως ότι  έχουν και μια 

εργολαβία.   Με ποια λογική πάμε σε αυτή την ανακατασκευή την 

στιγμή που υπάρχει η εργολαβία και θα έπρεπε ήδη να τρέχει  η 

εργολαβία αυτή την στιγμή, λαμβανομένου υπόψη ότι  η καλλιεργητική 

περίοδος άρχισε πλέον και με την ανακατασκευή και με την ολιγωρία 

θα φτάσουμε στο σημείο οι  δρόμοι να είναι απροσπέλαστοι.  Τι 

συμβαίνει  σε τελική ανάλυση; Γιατί  αργοπορούμε τόσο πολύ και 

προβαίνουμε σε αυτό το μέτρο της ανακατασκευής;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για την αντικεραυνική προστασία φυσικά για τα καινούργια κτίρια 

γίνονται σύμφωνα με τις  προδιαγραφές.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τουλάχιστον στους φακέλους είχαν μέσα και αντικεραυνική 

προστασία.  Γι΄ αυτό σας το είπα.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τα καινούργια κτίρια ξεκινάνε με μια σωστή αντικεραυνική 

προστασία,  με γειώσεις από τα θεμέλια και την επικάλυψη με τα 

πλέγματα. Τώρα αυτά είναι παλαιά τα σχολεία.  Η αντικεραυνική 

προστασία γίνεται,  είναι αυτονόητο ότι  γίνεται σε παλαιά σχολεία και  

εάν φυσικά σε κάποιο σχολείο που έχει  γίνει  είναι καταστρεμμένο την 

ξανακάνουμε,  τι  να κάνουμε;  

 Τώρα για τους αγροτικούς δρόμους …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πω λίγο κάτι  για την αντικεραυνική προστασία.  Κύριε 

Αναστασιάδη πράγματι τα καινούργια κτίρια τα οποία έχει  κλαπεί η 

αντικεραυνική προστασία τους,  γιατί  ήταν από χαλκό σε πολλά 

σχολεία …  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλα είναι αιτήματα σχολείων που έχουν έρθει  στην Τεχνική Υπηρεσία 

και προς την Αστυνομία είναι καταγεγραμμένα και γίνετ αι αυτό το 

πρόγραμμα για να υπάρξει η αποκατάστασή τους.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για την αγροτική οδοποιία για τις  εργολαβίες που είχαμε,  να θυμίσω 

ότι  είχαμε μια εργολαβία.  Καταρχήν δεν ολιγωρήσαμε καθόλου. 

Δουλεύουμε συνέχεια με τα δυο γκρέιντερ του Δήμου και σ τέλνουμε 

και υλικά όπου χρειάζονται και νομίζω ότι  στο παρελθόν μόνο 

ξυνόντουσαν οι  δρόμοι,  τώρα ρίχνουμε και αμμοχάλικα όπου 

χρειάζεται στους λάκκους.   

 Είχαμε μια εργολαβία 68.000 για την Δ.Ε. Σκουτάρεως,  58.000 

για την Δ.Ε. Καπετάν Μητρούση και 93.000 γ ια την Δ.Ε. Λευκώνα –

Βροντού-  Ορεινή.  Ενώ το 2012, το 2013 με παρόμοιο τρόπο τις  

βγάλαμε τις  εργολαβίες και εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, φέτος μας τις  απορρίψανε θεωρώντας για διαδικαστικούς 

λόγους.  Τις απέρριψε ο . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για διαδικαστικούς λόγους.  Θεώρησε ότι  ενώ δυο χρόνια πριν  δεχόταν 

την κατασκευή των αγροτικών δρόμων από ΣΑΤΑ, φέτος είπε ότι  δεν 

επιτρέπεται,  θεωρεί ότι  είναι παροχή υπηρεσιών η κατασκευή των 

αγροτικών δρόμων και τις  απέρριψε  και έτσι μας κρέμασε.   
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 Γι΄ αυτό αναγκαστήκαμε και βγάλαμε αυτές τις  τέσσερις 

αναθέσεις των 12.000, δίνοντας άλλα χαρακτηριστικά στα έργα. 

Δηλαδή κάνουμε μια ανακατασκευή στην ουσία με τις  αλλαγές των 

επικλήσεων και των κλίσεων και την δημιουργία τεχνικών  στους 

δρόμους,  τεχνικών τάφρων, οπότε είναι έργα αυτά πάλι από ΣΑΤΑ 

αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε περισσότερα χρήματα διότι  

εξαντλείται το όριο των αναθέσεων.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε,  να προσθέσω και να πω για το θέμα της 

ακύρωσης των εργολαβιών  της αγροτικής οδοποιίας που πράγματι αυτό 

μας εξόργισε.  Πήρα τηλέφωνο ο ίδιος στον υπάλληλο που χειρίσθηκε 

το θέμα και του λέω ότι  πες μου για ποιο λόγο ακύρωσε τις  εργολαβίες 

αγροτικής οδοποιίας την στιγμή που το ΄12 και το ΄13 τα περάσατε και 

με τον ίδιο τρόπο ήρθαμε και βγάλαμε,  κάναμε τις  διαδικασίες του 

διαγωνισμού για την αγροτική οδοποιία;   

 Η απάντηση που μου έδωσε ήταν,  κάναμε λάθος τις  δυο φορές.  

Καταλαβαίνετε όμως και του είπα ότι  στην κυριολεξία μας εκτελείτε.  

Και δεν ξέρω …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τους αγρότες.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τους αγρότες και όλους.  Και μου αφήνει πολλά ερωτηματικά αυτό το 

γεγονός.  Ειλικρινά μου αφήνει πολλά ερωτηματικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις.   Η κυρία Μπιτζίδου.   
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Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Μια συμπληρωματική πάλι για την αντικεραυνική προστασία.  Εάν ο 

Αντιδήμαρχος Έργων ή ο Παιδείας,  πόσα σχολεία περίπου θα 

καλυφθούν;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

…γιατί κλάπηκε η αντικεραυνική τους προστασία …Μέχρι την στιγμή 

που κατατέθηκε η αίτηση αυτή.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Επειδή το θέμα είχε προκύψει και είχαμε πει  και παλαιότερα με την 

Πολιτική Προστασία να δούμε πως θα το αντιμετωπίσουμε,  δεν έχετε 

τον ακριβή αριθμό. Εντάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ακριβή αριθμό δεν έχω κυρία Μπιτζίδου.  Όσα αιτήματα υπήρχαν όλα 

είναι μέσα. Εκτός εάν ήρθε κάποιο καινούργ ιο από εκεί  και μετά.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να σας απαντήσω. Είναι στο 6 ο  Γυμνάσιο,  3 ο  Λύκειο,  Γενικό Λύκειο 

Σερρών, στο Γυμνάσιο του Λευκώνα, στο 20 ο  Δημοτικό Σχολείο 

Σερρών και στο 30 ο  Νηπιαγωγείο.  Αυτά τα τέσσερα, πέντε σχολεία.  Το 

κόστος 43.700.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Καλύφθηκα στις  ερωτήσεις που ήθελα να κάνω, γιατί  ο Αντιδήμαρχος 

τώρα είπε κανονικά τα πράγματα σε ότι  αφορά την αγροτική οδοποιία.  

Είναι ουσιαστικά για συντήρηση η αγροτική οδοποιία.  Δεν είναι για 

ανακατασκευή τάχα και έτσι και αλλιώς.  Στην δεύτερη φορά τα είπε,  

το καταλάβαμε.   
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 Αυτό που ήθελα εγώ να ρωτήσω είναι το εξής:  σε κάθε Δημοτική 

Ενότητα κατατέθηκε ένα συγκεκριμένο ποσό για την εργολαβία.  Η 

εργολαβία πλέον δεν γίνεται.  Αυτό το ποσό ελαχιστοποιείται.  Τα 

υπόλοιπα χρήματα έχουμε προβλέψει που θα πάνε; Γιατί  ήταν,  να σας 

θυμίσω, από πόρους οι  οποίοι  αναλογούσαν σε κάθε Δημοτική 

Ενότητα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σχετικά με αυτό το θέμα επειδή δεν θέλουμε να υπάρχει κάποια 

διαστρέβλωση και έχει  γίνει  ήδη κατανομή σε κάθε Δημοτική Ενότητα 

για τέτοια,  επειδή αφενός έπρεπε να δώσουμε τον κωδικό έργου αυτόν 

εδώ πέρα το 12άρι και αφετέρου θα μας έμεινε το υπόλοιπο,  σε ένα 

έργο το οποίο ουσιαστικά το ακύρωσε η  Αποκεντρωμένη, εάν το 

στέλναμε έτσι θα το ξανά ακύρωνε.  Θα μας έλεγε ότι  το υπόλοιπο τι  το 

αφήνετε εκεί  πέρα;  

Αυτό που κάναμε ήταν να κάνουμε,  να ανοίξουμε ξεχωριστό 

κωδικό για κάθε μια από αυτές εδώ πέρα τις  τρεις  περιπτώσεις και το 

εναπομείναν να το βάλουμε σε έναν κωδικό σαν δικαστική για τεχνικά 

έργα και σε δεύτερη φορά, εάν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  για κάθε ένα ξεχωριστά. Και μετά μόλις θα βγει  κάποιο έργο,  δεν 

μπορούμε να βάλουμε,  για παράδειγμα έναν κωδικό του στυλ ότι  

χρηματοδότηση για έργα στην Τοπική Ενότητα Λευκώνα, πρέπει να 

γίνει  συγκεκριμένο έργο με μελέτη και τέτοιο.  Εάν το στείλουμε σαν 

γενικό χρηματοδότηση, θα μας το ακυρώσουν πάλι.  Οπότε κάναμε αυτό 

σε πρώτη φάση και σε δεύτερη φάση, μόλις προκύψει κάποιο έργο θα 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014  

89 

μπορέσει να μπει.  Αλλιώς πως θα το κάνουμε για να μην έχουμε 

κάποιο κώλυμα;  

Εννοείται ότι  και στο ενδιάμεσο εάν δεν βγει  καμία κατάσχεση, 

διαταγή πληρωμής για την συγκεκριμένη ενότητα, γιατί  άμα βγει  δεν 

μπορούμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει κατάσχεση, για παράδειγμα, για το Σκούταρι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η ΣΑΤΑ κατάσχεται παιδιά;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για τεχνικά έργα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα πάντα κατάσχονται.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για τεχνικά έργα. Δηλαδή για να μην υπάρχει θέμα θα κάνουμε 

ξεχωριστούς κωδικούς.  Η κατανομή όποτε είναι έτοιμη η Τεχνική 

Υπηρεσία.  Εμείς είπαμε να κάνουμε μόνο πειστική ταυτοποίηση. Αυτό 

σκεφτήκαμε για άμεσα, για γρήγορα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε συνάδελφοι.  Ομόφωνα ναι;  Τοποθετήσεις.  

Άλλος θέλει  να τοποθετηθεί εκτός από τον κ.  Γάτσιο; Όχι.  Κύριε 

Γάτσιο παρακαλώ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα ήθελα να επισημάνω εδώ παρακολουθών τας την εισήγηση του κ.  

Αντιδημάρχου από την εμπειρία μας όπου υπάρχουν κάτω από 12.000 
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ευρώ μας παραπέμπουν σε εισηγήσεις.  Είδα ότι  σε κάποια 12άρια,  

μέχρι 12.000 ευρώ ότι  θα γίνει  διαγωνισμός.  Θέλω να δούμε,  είναι 

πραγματικό αυτό; Θα γίνουν με διαγωνισμό ;  

 Στο Ε, ας πούμε,  είπατε ότι  θα γίνει  με διαγωνισμό και το 

γράφω. Ένα –ένα τα γράφω από ότι  λέγατε εσείς .  Είπατε ότι  θα γίνει  

με διαγωνισμό. Εγώ δεν νομίζω ότι  θα γίνει  με διαγωνισμό γι΄ αυτό 

απλά σας το επισημάνω γιατί  έτσι το είπατε.  Ή εάν είναι έτσι να 

γραφτεί…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Το ρωτήσατε.  Οπότε θα πάει με διαγωνισμό, οπότε έτσι θα ψηφιστεί .  

Με διαγωνισμό.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Και αυτό που είναι κρίσιμο και σημαντικό,  κύριε Πρόε δρε,  είναι να 

επισημάνουμε ότι  φαίνεται ότι  δεν υπάρχει πραγματικά μια 

συγκεκριμένη πολιτική στόχευση στα πράγματα σε μια δύσκολη 

περίοδο που είμαστε άνοιξη και τα λοιπά κινδύνεψαν όλοι οι  αγρότες 

να μην μπορούν να πάνε στα χωράφια τους και πιθανόν να μην πάνε 

κιόλας,  γι΄ αυτό είμαστε αναγκασμένοι σήμερα, αναγκασμένοι είμαστε 

μέσα από αυτή την διαδικασία και να αφήσουμε μετέωρα χρήματα σε 

κάποιες δημοτικές ενότητες χωρίς να μπορεί να γίνει  κατανομή αλλά 

ταυτόχρονα και να ψηφίσουμε,  γιατί  αλλιώς δεν γίνεται,  δυστυχώς 

είμαστε με το μαχαίρι  στο λαιμό,  να ψηφίσουμε τα 12άρια 
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προκειμένου να πάνε να γίνουν οι  αγροτικοί δρόμοι ώστε να βγουν οι  

αγρότες να κάνουν την εξυπηρέτησή τους.   

 Νομίζω, αν μη τι  άλλο, αυτό δεν συνιστά μια χρηστή διοίκηση 

στην όλη διαδικασία,  γιατί  αυτά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να 

προλαβαίνουμε και να γίνονται όταν πρέπει να γίνονται.   

 Επειδή βέβαια τις  προηγούμενες χρονιές είπε και ο Δήμαρχος 

προηγουμένως πέρασαν αυτά, ναι η ΣΑΤΑ δεν είναι για συντήρηση 

αγροτικής οδοποιίας.  Η ΣΑΤΑ είναι  για έργο.  Γιατί  τα πέρασαν την 

άλλη φορά και εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και συγκεκριμένη στόχευση υπάρχει και χρηστή διοίκηση υπάρχει.  Δεν 

ξέρω πως εννοούν κάποιοι  την χρηστή διοίκηση. Ότι κάναμε το ΄12 και 

το ΄13 κάναμε και τώρα. Ήρθε η Απο κεντρωμένη Διοίκηση και 

ακύρωσε τις  εργολαβίες της αγροτικής οδοποιίας.   

 Επαναλαμβάνω και πάλι,  παίρνω τηλέφωνο τον αρμόδιο 

υπάλληλο και του λέω ότι  γιατί  τα ακύρωσες; Με τον ίδιο τρόπο που 

τα κάναμε το ΄12 και το ΄13 τα κάναμε και τώρα. Μου λέει  ότι  κάνα με 

λάθος το ΄12 και το ΄13.  Άρα κάπου αλλού ας πάει η χρηστή διοίκηση. 

Εγώ δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν αλλά δημιουργεί  ερωτηματικά 

και το είπα και στον ίδιο αυτή η συγκεκριμένη αντιμετώπιση. 

Τουλάχιστον θα μπορούσαν να μας προφυλάξουν,  να μας καλέσουν,  να 

μας πουν εγκαίρως να αλλάξουμε κάτι  και να προλαβαίναμε την 

κατάσταση.  

 Εμείς ότι  κάναμε το ΄12 και το ΄13,  που τα ψηφίσατε και έτσι 

αντιμετωπίσαμε την αγροτική οδοποιία,  αυτό κάνουμε και τώρα. 

Φταίμε εμείς  εάν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ομολόγησε η ίδια  ότι 

έκανε λάθος το ΄12 και το ΄13; Για όνομα του Θεού δηλαδή.  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε.  Δεν αργήσαμε κ.  Γάτσιος γιατί  και οι  εργολαβίες να 

πηγαίνανε καλά πάλι δεν θα είχαμε ξεκινήσει.  Εμείς ωστόσο με τις  

δικές μας δυνάμεις βρήκαμε τρόπο και αξιοποιο ύμε στο μέγιστο τις  

δυνάμεις μας,  δουλεύουμε.  Δηλαδή αυτή την στιγμή και εργολάβοι να 

υπήρχαν από τις  προηγούμενες εργολαβίες δεν θα είχαμε ξεκινήσει 

ακόμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να συμπληρώσω κάτι σαν δευτερολογία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω δικαίωμα. Αυτό  που θέλω να πω εγώ, δεν θέλω να καθυστερήσω 

ούτε να πιάσω δυο ώρες να συζητάω ούτε τίποτα άλλο. Αυτό που μας 

ενδιαφέρει όλους μας είναι ότι  κάθε Δημοτική Ενότητα είναι 

διαφορετική από την άλλη. Άλλο χρόνο συγκεκριμένο χρειάζεται η 

Ορεινή και η Βροντού, άλλο χρόνο και λιγότερη δουλειά το Σκούταρι,  

περισσότερη τον Μάιο ο Καπετάν Μητρούσης,  ο Λευκώνας 

περισσότερη δουλειά άλλο χρονικό διάστημα.  

 Συγκεκριμένα όμως τώρα τον Μάιο ξεκινάει  η καλλιεργητική 

περίοδος των οριζόντων στην Δημοτική Ενότητα Καπετάν Μητρο ύση. 

Εκεί οπωσδήποτε πρέπει να πάει απευθείας ανάθεση  και σύντομες 

διαδικασίες.  Να προλάβουν οι  άνθρωποι να μπορούν να έχουν 

πρόσβαση στην δουλειά τους,  στον χώρο εργασίας τους.  Όχι 

διαγωνισμούς και να μας πάει πάλι Ιούνιο και να μην έχουμε αγροτική 

οδοποιία.  Προς Θεού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Παρακαλώ κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Εγώ σαν Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  κύριε Πρόεδρε,  κύριε 

Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  κάτι  που μας διαφεύγει  όλους,  

όχι  μόνο όπως λέει  ο κ.  Δήμαρχος υπήρξε χρηστή διοίκηση και σωστή 

αντιμετώπιση του θέματος όπως και τα προηγούμενα χρόνια,  όχι  μόνο 

πέρασε από τα ενδεδειγμένα όργανα, αλλά θα επιθυμήσω στους 

συναδέλφους ότι  υπήρχαν πάρα πολλές ενστάσεις που ακόμη και εάν 

περπατούσε το θέμα και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα 

γινόντουσαν και προσφυγές στα δικαστήρια,  στα Διοικητικά 

Δικαστήρια.   

 Υπήρχαν σε κάθε δημοπρασία από  έξι  ή επτά ενδιαφερόμενους 

οι  οποίοι  ήδη είχαν κάνει  ενστάσεις στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

και θα συνέχιζαν,  όπως οι  ίδιοι  ομολογούσαν και στα Διοικητικά 

Δικαστήρια.   Και πάλι δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε.  Γιατί  

πρέπει να είμαστε ειλικρινείς  μεταξύ μας.  Και λίγο ως πολύ όλοι 

συμμετέχουμε στα συλλογικά όργανα. Επομένως ότι  αυτός ήταν ο 

καλύτερος τρόπος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα πράγμα μόνο θέλω να πω και έξω από αυτό το θέμα. Νομίζω 

εξαντλήθηκε το θέμα. Είχαμε επισημάνει και την  άλλη φορά ότι  πάρα 

πολλές φορές έρχονται έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί .  Αυτό δεν λέω 

ότι  δεν μπορεί να γίνει  επ΄ ουδενί τρόπο αλλά σήμερα από αυτά που 

ψηφίζουμε,  τα  τέσσερα, εάν θυμάμαι καλά, ο κ.  Αντιδήμαρχος είπε ότι  

έχουν υλοποιηθεί .   
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 Εκεί συνίσταται,  κύριε Δήμαρχε,  όταν λέμε για μη χρηστή 

διοίκηση και για μην σύμφωνη, δεν είμαστε σύμφωνοι με τους χρόνους 

και με όλα αυτά εκεί  που χρειάζεται.  Δεν είναι η πρώτη φορ ά. Σήμερα 

ψηφίζουμε τέσσερα έργα τα οποία έχουν υλοποιηθεί .  Προηγουμένως 

για το πράσινο ψηφίσαμε άλλα δυο με τρία,  εάν θυμάμαι κ.  Δούκα, που 

έχουν υλοποιηθεί .  Αυτά δεν μπορούν να συμβαίνουν εσαεί.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτά όμως είναι για να αποπληρωθούν τα έργ α. Δεν είναι ότι  τώρα θα 

γίνουν οι  μελέτες.  Αυτά περάσανε από το Δημοτικό Συμβούλιο οι  

μελέτες τους και η χρηματοδότηση και τώρα θέλουμε να τα 

εξοφλήσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εδώ κάνουμε έγκριση μελέτης και ψήφιση τρόπου εκτέλεσης.  Δείτε τα 

όλα ένα –ένα να δείτε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για το κατάστημα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για όλα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν έχουμε ξανά περάσει το θέμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  για όλα και για τα 15 λέμε ότι  ψήφιση μελέτης και καθορισμός 

τρόπου εκτέλεσης των έργων. Αλλά το έργο έχει  εκτελεστεί  εν τω 

μεταξύ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε επειδή εδώ είμαστε ειλικρινείς  μεταξύ μας…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Για τα Γυμνάσια δεν μπορούσε να γίνει  διαφορετικά; Δεν έπρεπε 

άμεσα να εκτελεστεί  το έργο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωρίς διάλογο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όταν είχε διαρροή η σκεπή δεν έπρεπε με κάθε τ ρόπο να το κάνουμε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε αρκετοί από εσάς διατελέσατε και Πρόεδροι και 

Δήμαρχοι και ερωτώ με το χέρι στην καρδιά,  εάν έχετε ίχνος 

ειλικρίνειας μέσα σας,  δεν κάνατε ποτέ ένα έκτακτο,  δεν 

αντιμετωπίσατε ποτέ ένα έκτακτο περιστατικό έτσι ν α γίνει  το έργο 

και μετά να έρθετε να το φέρετε στο Δημοτικό Συμβούλιο ή στο 

Κοινοτικό Συμβούλιο για να το περάσετε;  Μην μου πείτε όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάρα πολλά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  τι  περίεργο σας φαίνεται;  Υπήρχαν έκτακτα περιστατικά,  

έπρεπε να τα αντιμετωπ ίσουμε αμέσως και μάλιστα περιστατικά που 

έχουν σχέση με τα σχολεία και τα φέρνουμε τώρα. Που είναι το μεμπτό 

από την στιγμή που τα κάνατε πολλές φορές και εσείς;   

 Η υποκρισία έχει  όρια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην δευτερολογία σας.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  
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Έγκριση μελετών των έργων:  

 

α) Τσιμεντοστρώσεις,  συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων  

δρόμων έτους 2014, .Ε.  Μητρουσίου  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 256/2014)  

…………………  

 

β) Τσιμεντοστρώσεις,  συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων  

 δρόμων έτους 2014, .Ε.  Σκουτάρεως  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 257/2014)  

…………………  

 

γ) Τσιμεντοστρώσεις,  συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων  

δρόμων έτους 2014, .Ε.  Λευκώνα  

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      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 258/2014)  

…………………  

 

δ) Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών 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      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 259/2014)  

…………………  

 

ε) Κατασκευή υγρομόνωσης οροφής και νέα ηλεκτρολογική 

εγκατάσταση στο κλειστό γυμναστήριο του Γυμνασίου Λευκώνα  

 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      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 260/2014)  

…………………  
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στ) Επισκευή κεραμοσκεπής στο 23ο Δημ. Σχολείο 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      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014)  

…………………  

 

ζ) Αντιστήριξη τοιχίου Κοιμητηρίου Τ.Κ. Κουμαριάς  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού  των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 262/2014)  

…………………  

 

η) Αντικεραυνική προστασία σχολικών μονάδων 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      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 263/2014)  

…………………  
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θ) Τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους της Τ.Κ. Ορεινής  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτο ύνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 264/2014)  

…………………  

 

ι)  Ανακαίνιση στο υπ' αριθμό 12 κατάστημα του Δημοτικού 

Μεγάρου  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτ ούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 265/2014)  

…………………  

 

ια) Συντηρήσεις στο 4ο Γυμνάσιο & στο 3ο Λύκειο Σερρών  

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      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 266/2014)  
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…………………  

 

ιβ) Ανακατασκευή  δρόμων  στα  αγροκτήματα  

 Ορεινής  και  Άνω Βροντούς  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαι τούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 267/2014)  

…………………  

 

ιγ)  Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της.  Ε. Λευκώνα  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται  για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 268/2014)  

…………………  

 

ιδ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της.  Ε. Μητρουσίου  

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      
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 269/2014)  

…………………  

 

ιε)  Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της .Ε. Σκουτάρεως.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 270/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 22ο  

Επικαιροποίηση της προεκτίμησης αμοιβής  για την εκπόνηση της  

διαχειριστικής  μελέτης  του  Δημοτικού  Δάσους  Σερρών  για  την  

δεκαετία 2015 -2024.  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Δούκας Γ.  

 

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Το θέμα αυτό ήρθε τον 11 ο  του ΄13 στο Δημοτικό Συμβούλιο,  πέρασε 

ομόφωνα, νομίζω, άλλαξε όμως ο τίτλος του θέματος και 

αναπροσαρμόστηκε η τιμή.  Έγινε 1237 και το κόστος από 15.8000 
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πήγε στα 14.850. Ο τίτλος έγινε για την δεκαετία ΄15 με ΄24 και όχι  

΄12 με ΄21.  

 Αυτές είναι οι  δυο αλλαγές που αναγκάστηκε η υπηρεσία να το 

φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο  για να το ξανά περάσουμε όπως 

ακριβώς έχει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Τοποθετήσεις;  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 271/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό τρίτο.  

 

ΘΕΜΑ 23ο  

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ¨Αρδευτικά 

έργα  

Κοινότητας Άνω Βροντούς¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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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: 272/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό τέταρτο.  

 

ΘΕΜΑ 24ο  

Έγκριση πρωτοκόλλου:  

α) προσωρινής παραλαβής του έργου: ¨Κατασκευή πεζοδρομίου 

στην οδό Απαμείας,  

β) προσωρινής παραλαβής του έργου: ¨Συντηρήσεις οδικού δικτύου  

Δήμου Σερρών έτους 2013  και  

γ) προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Κατεδ άφιση 

ακινήτου  

 Δημοτικής Αγοράς¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014  

10

4 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση πρωτοκόλλου:  

α) προσωρινής παραλαβής του έργου: ¨Κατασκευή πεζοδρομίου  

 στην οδό Απαμείας,  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδ ης 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: 273/2014)  

…………………  

 

Έγκριση πρωτοκόλλου:  

β) προσωρινής παραλαβής του έργου: ¨Συντηρήσεις  

οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2013  και  

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: 274/2014)  

…………………  

 

Έγκριση πρωτοκόλλου:  
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γ) προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  

 ¨Κατεδάφιση  ακινήτου Δημοτικής Αγοράς¨ .  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτού νται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ    ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 275/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ 25ο  

Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 730α της 

Π.Ε.  

της πόλης των Σερρών ¨Αγ. Ανάργυροι –  Κατακουνόζι¨ .   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

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: 276/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό έκτο.  

 

ΘΕΜΑ 26ο  

Περί εξωδικαστικού ή δικαστικού συμβιβασμού  

του Δήμου Σερρών με τον κ.  Γαβριηλίδη Γεώργιο.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδη ς Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντιδήμαρχος Έργων, ο κ.  Μυστακίδης έχει  τον λόγο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ο Δήμος Σερρών το ΄80 ενέκρινε την απευθείας εκποίηση …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε συγνώμη για την διακοπή. Αυτό το τευχάκι,  το 

οποίο έχετε στα χέρια σας,  Δωρεάν παρα χώρηση δημοτικού οικοπέδου 

βάσει του Ν1080/80,  το έφερε ο δικηγόρος του κ.  Γαβριηλίδη.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το θέμα το ξέρουμε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να το ψηφίσουμε και να τελειώσει το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εσείς αποφασίζετε κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν είναι ομόφωνη η απόφαση ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μερικές ερωτήσεις θέλω να κάνω κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αντιδήμαρχε δέχεστε αυτό το οποίο προτείνει  το σώμα; Ερωτήσεις επί  

του θέματος; Να μην κάνετε εισήγηση επειδή το γνωρίζουν το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Σεβαστείτε τον εισηγητή εφόσον θέλει  να εισηγηθεί το θέμα. 

Παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το 1980 το  Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε με απευθείας εκποίηση ενός 

δημοτικού οικοπέδου 292 τ.μ.  στο  Ιμαρέτ.  Ο κ.  Γαβριηλίδης Ι ωάννης 

που το πήρε,  εφόσον το πήρε με εκποίηση πλήρωσε και μια δόση 

48.000.   

 Στην συνέχεια,  το 1981 πάλι με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

ανακαλύφθηκε ότι  μπορούσε να του παραχωρηθεί δωρεάν το οικόπεδο 

σαν πρόσφυγας που ήταν με τον Ν1080 και έτσι και έγινε .  Το 1981 

δηλαδή του παραχώρησε δωρεάν αυτό το οικόπεδο.  

 Το οικόπεδο αυτό όμως το διεκδικούσε και το διεκδικεί  και η 

Υπηρεσία Ανταλλαξίμων, η Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου και 
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θεωρώ ότι  είναι τμήμα από ένα οικόπεδο μεγαλύτερο 3,5 στρεμμάτων 

και έχει  τον αριθμό Κτηματολογίου 6450  Α.  

 Ο κ. Γαβριηλίδης το 1983 εξέδωσε μια άδεια,  έκτισε ένα διώροφο 

σπίτι ,  ισόγειο,  υπόγειο και έναν όροφο επάνω. Στην συνέχεια το 2008 

έβγαλε και άλλη άδεια για προσθήκη ενός ορόφου. Δηλαδή έγινε 

διώροφο με υπόγειο το σπίτι .  Τριώροφο στην ουσία.  Έχει δαπανήσει 

κάποια χρήματα, εννοείται,  γι΄ αυτό.  

 Παρόλα αυτά όμως δεν μπορούμε να παραλείψουμε ότι  υπήρχαν 

οχλήσεις από την Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου που προέτρεπαν 

να προβεί να το πληρώσει,  διότι  είναι του δημοσίου και στο 

Κτηματολόγιο φαίνεται ότι  είναι του δημοσίου και στην πράξη 

εφαρμογής πάλι φαίνεται ότι  είναι του δημοσίου το οικόπεδο.  

 Στην συνέχεια ο κ.  Γαβριηλίδης στο Μονομελές Πρωτοδικείο 

κάνει  μια αγωγή κατά του Δήμου Σερρών, της οποίας η δικάσιμος είναι 

2-3-15 και ζητάει από τον Δήμο να του καταβάλει ένα ποσό 84.598,28 

ευρώ, το οποίο προκύπτει  από την αξία του ακινήτου που του ζητάει το 

δημόσιο να πληρώσει,  δηλαδή 66.373,44 και επειδή δεν μπορεί να τα 

πληρώσει άμεσα θα το πληρώσει με τόκο 4% σε τριάντα δόσεις και 

επομένως ανέρχεται σε ένα ποσό 82.000 συν 1.792 ευρώ που είναι ο 

φόρος μεταβίβασης,  βγαίνει  ένα ποσό 84.598.  

 Επίσης κατέθεσε και μια δεύτερη αγωγή πάλι στο Μονομελές 

Πρωτοδικείο Σερρών, όπου διεκδικεί  247.143,64 ευρώ, το οποίο 

αναλύεται σε 148.887,50 ευρώ σαν  ζημία που υπέστη επειδή ήθελε να 

κάνει  κάποια εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, μια επένδυση 

φωτοβολταϊκών, σε ποσό 75.000, διότι  σαν μείωση της αξίας του 

ακινήτου και του κτίσματος που έχει  μέσα από το έτος 2009 λόγω της 

οικονομικής κρίσης,  18.000 προσθέτει  ως επιτόκιο που θα λάμβανε εάν 
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τοποθετούσε τα 75 χιλιάρικα σε προθεσμιακή κατάθεση και ποσό 

2.331,64 ευρώ που κατέβαλε μέχρι σήμερα στα πλαίσια της δικαστικής 

διένεξης με το δημόσιο και άλλα 2.312 ευρώ για τα εισιτήριά του που 

πηγαινοερχόταν με τις  μετακινήσε ις από την Γερμανία.   

 Επομένως συνοψίζοντας έχουμε δυο αγωγές,  μια διεκδικεί  84.600 

περίπου και η άλλη 287.000 περίπου.  

 Η δικηγόρος του Δήμου, εμείς  απευθυνθήκαμε στην δικηγόρο του 

Δήμου. Επίσης υπάρχει και μια ακόμα αγωγή, τακτική διαδικασία στον 

Κτηματολογικό δικαστή η οποία εκδικάζεται τώρα τον Μάιο,  6 Μαΐου 

του ΄14 κατά του Ελληνικού Δημοσίου,  στην οποία ζητάει να 

αναγνωριστεί  ως κύριος κάτοχος του ακινήτου.  

 Η δικηγόρος του Δήμου στην οποία απευθυνθήκαμε έκανε την 

γνωμάτευση η οποία λέει  ότι  παρά τ α δυσχερή νομικά ζητήματα είναι 

εξαιρετικά πιθανόν να ευδοκιμήσουν οι  αγωγές που έχει  κάνει  ο κ.  

Γαβριηλίδης και αναφέρει και κάποιους άλλους παράγοντες που 

ενισχύουν αυτή την άποψη.  

 Εν κατακλείδι  προτείνει  η δικηγόρος ότι  είναι καλό να προβούμε 

σε δικαστικό συμβιβασμό. Να συμβιβαστούμε,  τέλος πάντων με τον κ.  

Γαβριηλίδη.   

 Πρέπει να αναφέρουμε ότι  η υπηρεσία εξηγείται αρνητικά. 

Δηλαδή λέει  ότι  δεν πρέπει να προχωρήσει σε συμβιβασμό με τον κ.  

Γαβριηλίδη αλλά πρέπει να περιμένουμε την εκδίκαση της 

αναγνωριστικής αγωγής κατά του ελληνικού δημοσίου και την έκδοση 

της σχετικής απόφασης.  Αυτό προτείνει  η υπηρεσία.   

 Εμείς συνεκτιμώντας όλα αυτά τα παραπάνω και την άποψη της 

νομικού συμβούλου καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι  είναι καλό να 

προβούμε και προτείνω σαν  εισηγητής να προβούμε σε εξωδικαστικό 
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συμβιβασμό, σε έναν συμβιβασμό προτείνοντας το ποσό των 50.000 

ευρώ ως αποζημίωση με την προϋπόθεση, κάτι  που δεν το αναφέρει 

στην αίτησή του ο κ.  Γαβριηλίδης,  με την προϋπόθεση να παραιτηθεί 

από όλες τις  διεκδικήσεις .  Δηλαδή και από την πρώτη που διεκδικεί  

86.600 περίπου και από την δεύτερη που διεκδικεί  247.200 ευρώ.  

 Αυτή είναι η θέση μας και παρακαλώ να το συζητήσουμε και να 

καταλήξουμε κάπου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα ερώτημα να θέσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος ερωτήσεων. Πρώτα να ακούσουμε μάλλον τον συνήγορο του κ.  

Γαβριηλίδη.  Καθίστε δίπλα σε ένα μικρόφωνο και πείτε μας.  Εν 

συντομία σας παρακαλώ.  

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ:  

Ναι,  δεν θα σας κουράσω. Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και 

κύριοι  σύμβουλοι,  εγώ καταρχάς να πω στο συ μβούλιο,  για όσους δεν 

γνωρίζουν την υπόθεση ότι  δεν πρόκειται για μια δωρεά. Δεν είναι 

ένας αχάριστος εντολοδόχος που έρχεται και ζητάει και τα ρέστα από 

τον δωρητή. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πρόσφυγας και αυτό 

που έπρεπε να πάρει σαν πρόσφυγας βά σει της Συνθήκης της Λοζάννης 

δεν το πήρε ποτέ και για τον λόγο αυτό δόθηκε στον πλαίσιο του 

Ν1080/80.  Δηλαδή ήταν ένα θέμα το οποίο ταλάνιζε και ταλανίζει  την 

οικογένεια επί  τριάντα έτη.   

 Κατά δεύτερον,  για να διασκεδαστούν κάποιες εντυπώσεις 

αναφορικά με την υπηρεσία,  υπάρχει μια ένσταση, μια επιφύλαξη της 

υπηρεσίας για κάποια ζητήματα την στιγμή που η οικογένεια 
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Γαβριηλίδη όλη την δεκαετία του ΄70 ήταν απούσα, ήταν μετανάστες 

στην Γερμανία και υπάρχει βεβαίωση έγγραφη από το προξενείο εκεί .   

Συν τοις  άλλοις η κτηματολόγηση του δημοσίου έγινε μεταγενέστερα, 

τρία χρόνια μεταγενέστερα.  

Τώρα για να μην σας κουράζω αναφορικά με την ευθύνη του 

Δήμου υπάρχουν διαχρονικά και διαπαραταξιακά αναγνώριση της 

ευθύνης του Δήμου και από την πλευρά του Δημάρχου Ανδρέου , σας 

έχει  μοιραστεί  έγγραφο, και από την πλευρά του Δημάρχου του κ.  

Ιωάννη Βλάχου και από την πλευρά μεταγενέστερα έγγραφο μάλιστα 

με υπογραφή του κ.  Σπύρου Ιωαννίδη του Αντιδημάρχου που λέει  ότι  

είχε βούληση να γίνει  ανταλλαγή με το δημόσιο.  Απλώς ανταλλ αγή 

βάσει του νομικού πλαισίου δεν μπορεί να γίνει  αιτείται δημόσια 

ωφέλεια.    

Είναι επίσης μια υπόθεση στην οποία υπάρχουν και είναι υπόψη 

των υπηρεσιακών παραγόντων,  όχι  γενικά και αόριστα επιχειρήματα 

και ισχυρισμοί,  αλλά απτά πολιτικά στοιχεία.  Δηλαδή  επιβεβαιώσεις 

συγκεκριμένων προσώπων, όπως παραδείγματος χάρη ενός 

μεγαλοεργολάβου των Σερρών και επιφανούς Σερραίου που λέει  ότι  

εγώ θα το αγόραζα αυτό το σπίτι  400.000 ευρώ το 2009 και λόγω της 

οικονομικής κρίσης πλέον η αξία είναι στα 300 χιλιάρικα.  

Υπάρχει δηλαδή, ο νόμος με τα φωτοβολταϊκά προτείνεται από 

έγγραφα. Δεν είναι ένας νόμος που είναι αόριστος και μη αποδεικτέος.  

Δηλαδή εάν κάποιος έβαζε στην στέγη του το 2009, το 2010 

φωτοβολταϊκά, θα είχε μια απόδοση εξασφαλισμένη με 480 ευρώ ανά 

κιλοβατώρα ενώ σήμερα η τιμή στα 120. Αυτά είναι γνωστά.  
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Αυτή την απόδοση, αυτή την διαφορά την διεκδικούμε.  Μπορεί 

να φαίνεται μεγάλο το ποσό παρά ταύτα προκύπτει  βάσει απλών 

μαθηματικών υπολογισμών.  

Η ευθύνη του Δήμου έχει  αναγνωριστεί  πολλάκις.  Εμείς σαν 

πλευρά του αιτούντος δεν έχουμε ούτε διάθεση αντιδικίας ούτε 

διάθεση να κατηγορήσουμε κανέναν,  απλώς λέμε το εξής:  από την μια 

ότι  εάν συνεχίσει  ένας δικαστικός αγώνας επισύρει κάποια ζημία για 

την οικογένεια Γαβριηλίδη,  διότι  οι  δικαστικές δαπάνες πηγαίνουν μ ε 

ποσοστά. Το ακίνητο αυτό έχει  αξία 100.000 ευρώ σε πραγματική αξία,  

όχι αξία εφορίας.  Μόνο τα έξοδα ενός δικαστηρίου με το 3% για την 

συζήτηση είναι 3.000 ευρώ. Τα δικαστικά. Χώρια που το δημόσιο 

εξαντλεί  τα ένδικα μέσα μέχρι τον Άρειο Πάγο βάσει νόμου.  

Θα χρειαστούν δηλαδή να περάσουν δέκα χρόνια να δαπανηθούν,  

τουλάχιστον,  10,  15.000 ευρώ στα δικαστικά έξοδα. Αυτό σαν 

δικηγόρος δεν συμφέρει.  Σαν επαγγελματία,  απλώς θα μπορούσαν 10 

και 15 χρόνια,  μέχρι να έχουν μια αμετάκλητη απόφαση η οικογένεια 

θα έδινε όλα αυτά τα χρήματα, τα οποία επειδή ο Δήμος έχει  εγγυηθεί 

όχι  απλώς το οικόπεδο ελεύθερο νομικών βαρών αλλά ελεύθερο και 

διεκδικήσιμο και φιλονικιών τρίτων, που σημαίνει  ότι  μπορεί να 

διεκδικήσει ο άλλος και μόνο τα έξοδα που χρειάζονται για το 

δικαστήριο.   

Κλείνοντας είναι δύσκολοι οι  καιροί και πρέπει να εξασφαλιστεί  

η νομιμότητα, γιατί  και την οικογένεια Γαβριηλίδη και την οικογένεια 

την δική μας ενδιαφέρει πρωτίστως η εξασφάλισή της σε συνδυασμό με 

την τήρηση της νομιμότητας χωρίς καμία σκιά.   

 Οπότε σαν λέω σαν δικηγόρος ότι  αφενός μεν υπάρχει εδώ και 

εφοριακός,  τα ποσά των συμβιβασμών που προκύπτουν από έγγραφο 
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της εφορίας είναι 66.000 ευρώ, το 90% είναι 60.000 ευρώ είναι κάτι  

δηλαδή αδιαμφισβήτητο και αφετέρου η διασφάλιση της νομιμότητας 

θα προκύψει από το γεγονός ότι  ο προτεινόμενος τρόπος συμβιβασμού 

είναι κατοχυρωτικός για την πλευρά του Δημοτικού Συμβουλίου και 

μάλιστα τριπλός,   γιατί  θα γίνει  έλεγχος απόφασης από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση πρώτον,  θα γίνει  έλεγχος και μάλιστα 

έλεγχος αυτεπαγγέλτως σε όλα τα σημεία της απόφασης από την 

Πρόεδρο Πρωτοδικών Σερρών ενώπιον της οποίας θα προσαχθεί το 

πρακτικό συμβιβασμού για να βάλει στο τέλος του την βούλα, δηλαδή 

υπογραφή και σφραγίδα ότι  επικυρώνει και επίσης,  όταν κάποια στιγμή 

χρειαστεί  να γίνε ι  εκταμίευση κάποιου ποσού, θα γίνει  προφανώς και 

έλεγχος από την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις  Σέρρες.  Άρα 

τριπλή εξασφάλιση.  

 Ενόψει όλων αυτών εγώ καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο και 

παρακαλώ να κάνει  δεκτό τον συμβιβασμό που ζητούμε σε ένα ποσό 

που κρίνει  το συμβούλιο ότι  είναι εύλογο, διότι  το ποσό που θα 

γλιτώσει συνολικά μαζί με τους τόκους και τα έξοδα επιδικίας είναι 

παραπάνω από 300.000 ευρώ. Για τις  δυο αγωγές.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό που προτείνει  προφανώς η νομική σύμβουλος.   

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ κ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ:  

Δεν υπάρχει πρόταση. Εμείς από την δική μας την πλευρά σας λέμε ότι  

τα 60 χιλιάρικα να τα πάρουμε,  θα τα δώσουμε κατευθείαν στο 

δημόσιο.  Τα πενήντα θα τα δώσουμε απευθείας στο δημόσιο.  

Τουλάχιστον 10.000 ευρώ, 10 με 15.000 ευρώ, ότι  κρίνει  το συμβούλιό  

σας και τα υπόλοιπα έξοδα που είναι τα δικαστικά που μπορεί να 

αποδειχθούν δηλαδή και με στοιχεία.   
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 Εάν τώρα έχετε κάποια άλλη άποψη; Προτείνουμε 60.000 ευρώ. 

60 με 65.000 ευρώ. το όφελος του Δήμου είναι περίπου 300.000 ευρώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να διευκριν ίσουμε ότι  μέχρι το ΄70 από αυτόν τον νόμο, το 

Νομοθετικό Διάταγμα το 547/70 που έγιναν πολλά τέτοια.  Δηλαδή 

πουλούσαν οι  Δήμοι ανταλλάξιμα που δεν ήταν δικά τους.  Αλλά ήρθε 

το νομοθετικό διάταγμα και τους έδωσα άφεση αμαρτιών. Είπε ότι  

έγινε μέχρι το ΄70 ότι  πούλησε καλώς το πούλησε.  Θεωρούνται 

εγκύρως εκποιηθέντα.   

 Σε μας η διαφορά είναι ότι  το ακίνητο πουλήθηκε το ΄81.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Ο κ.  Αναστασιάδης.  Άλλος κανείς;  Ερώτηση μόνο ο κ.  

Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Μυστακίδη αυτό χαρακτηρίζει  το Κτηματολόγιο;  Χαρακτηρίζει  

το Κτηματολόγιο κοινόχρηστο  κατεχόμενο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι.  Όχι.  Η περιουσία του δημοσίου και φερόμενος ιδιοκτήτης που 

σημαίνει  για όσους τυχόν δεν το γνωρίζουν ότι  όταν μπήκε το 

συνεργείο και βρήκε μέσα να υπάρχει ο κ.  Γαβριηλίδης.  Θεωρείται 

ιδιοκτησία του δημοσίου με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Γαβριηλίδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άρα είναι κοινόχρηστο κατεχόμενο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ανταλλάξιμο.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Εκτός αυτού, αυτό το οποίο γνωρίζω και γνωρίζετε και εσείς  και 

μάλιστα το ξέρω καλά γιατί  αυτό τον καιρό με ένα τέτοιο θέμα 

ασχολούμαι,  σε αυτές τις  περιπτώσεις η υπόθεση λύνεται αποκλειστικά 

και μόνο δικαστικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδους 

συμβιβασμούς με βάση αυτά τα οποία έχω ακούσει αυτές τις  μέρες κι  

από νομικούς και από δικαστές.   

 Τίθεται το ερώτημα, εμείς  πως θα …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση να κάνετε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα στηριχθούμε σε ποιον νόμο;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Στην παρούσα απόφασή μας δεν θα πάρουμε εμείς  μια απόφαση να 

λύσουμε την διαφορά μεταξύ του δημ οσίου και του Γαβριηλίδη.  Εμείς 

στην απόφασή μας λέμε να δώσουμε τα χρήματα γιατί  έχουμε ένα 

μερίδιο ευθύνης,  να δώσουμε για να τα αποδώσει στο δημόσιο.  Δεν θα 

υπάρξει,  με τον συμβιβασμό αυτόν θα σταματήσουν όλες απολύτως οι  

διενέξεις  και η αγωγή που έκανε  προς το δημόσιο ο κ.  Γαβριηλίδης.  

Θα το πληρώσει στην ουσία στο δημόσιο.    

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η νομική μας υπηρεσία με σαφήνεια μπορείτε να μας πείτε τι  λέει;   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Είναι δυο με τρεις  σελίδες αλλά θα σας διαβάσω τα μπόλντ.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό είναι που κρατάς στο χέρι σου.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ενόψει των παραπάνω κρίνω, λέει  η δικηγόρος:  
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Η ένδικη αγωγή παρά τα δυσχερή νομικά  ζητήματά της είναι εξαιρετικά 

πιθανόν να ευδοκιμήσει.  Μάλιστα η άποψη αυτή ενισχύεται ακόμη 

περισσότερο από το γεγονός ότι  αφο ρά περίπτωση ενός πολίτη που 

ηθικά και ουσιαστικά πρέπει  να βρει  μια λύση στο πρόβλημα που τον 

ταλαιπωρεί εξαιτίας παραλείψεων της διοίκησης εδώ και χρόνια,  διότι  

πολύ απλά βρίσκεται σήμερα στην δυσάρεστη κατάσταση να έχει  κτίσει  

μια μονοκατοικία επενδύοντας κόπους μιας ζωής που όμως τυπικώς δεν 

του ανήκει .   

 Το στοιχείο αυτό μπορεί να επηρεάσει καταλυτικά την στάση του 

κρίνοντος δικαστή και να τον οδηγήσει στο να θεωρήσει ακόμη και 

τυχόν προσβαλλόμενες ενστάσεις του Δήμου μας για τυπικά νομικά 

ζητήματα ως καταχρηστικώς προβαλλόμενες.   

 Από πολιτικής πλευράς φρονώ πως είναι προς το συμφέρον του 

Δήμου να επιτύχει  έναν αμοιβαίο επωφελή συμβιβασμό με τον αιτούντα 

και η επίδικη αίτηση κινείται προς την κατεύθυνση αυτή.   

 Μάλιστα εν λόγω συμβιβασμός είναι προτιμη τέος ειδικά στην 

περίπτωση που επιτευχθεί  μια συνολική αντιμετώπιση του ζητήματος και 

η διευθέτηση όλων εν γένει  των παρουσιών και πιθανών μελλοντικών 

αξιώσεων του ενδίκου σχετικά με την επίδικη αγωγή.  

 Σχετικά επισημαίνεται με τον τρόπο αυτό ο Δήμος θα 

εξοικονομήσει όχι  μόνο μια σοβαρότατη έκπτωση επί των 

διεκδικούμενων αξιώσεων αλλά επίσης θα αποφύγει  το ενδεχόμενο 

επιβάρυνσής του με συναφείς ή παρεπόμενες απαιτήσεις του αιτούντος,  

όπως είναι λόγω χάρη τόκοι επιδικίας τουλάχιστον 30% σε βάθος 

πενταετίας ήτοι μέχρι της αναμενόμενης τελεσιδικίας της υπόθεσης 

δικαστικά έξοδα ύψους,  τουλάχιστον,  5.000 ευρώ, αξιώσεις του 
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αιτούντος για καταβολή χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη για 

την οποία έχει  ήδη επιφυλαχθεί.   

 Αυτά λέει  συμπερασματικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Ο αντιπρόεδρος,  ο κ.  

Γκότσης.  Ποιος άλλος; Ο κ.  Φωτιάδης.  Ο κ.  Φωτιάδης έχει  τον λόγο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Συνάδελφοι μελετώντας την υπόθεση αισθάνθηκα πολύ άβολα διότι  οι  

δημοτικές αρχές έχουν συνέχεια και όταν με υπαιτιό τητα μιας 

δημοτικής αρχής κατά πρώτον και συνέχεια επαναλαμβανόμενα 

ταλαιπωρούνται οι  δημότες δημιουργείται ένα αίσθημα, αυτό το 

αίσθημα το οποίο πολλές φορές φέρνει  και την συνολική απαξίωση 

πέρα από τα γενικά παράπονα και την απορία του γιατί .   

 Δεν χρειάζεται να επιχειρηματολογήσω διότι  εάν μελετήσουμε 

είναι ξεκάθαρο ότι  δεν υπήρχε δόλος στον παππού, στον πρώτο 

δηλαδή, ο οποίος ως Έλλην πολίτης διεκδίκησε ένα κομμάτι 

ανταλλάξιμο για την περιουσία που άφησε στις  αλησμόνητες πατρίδες.   

 Στην συνέχεια τι  έκανε; Με άδεια που εκδόθηκε από τον Δήμο 

ξεκίνησε την κατασκευή του σπιτιού του και επανήλθε μετά από 

κάποια χρόνια,  αφού ξενιτεύτηκε και έβγαλε νέα άδεια.   

 Όλα αυτά συμβαίνουν και δεν έχει  καμία διάθεση να ξεγελάσει ή 

να καλύψει ή γενικότερα να καταπατήσε ι.  Έρχεται αιφνιδίως . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε συνάδελφε το ελληνικό δημόσιο και ανακαλύπτει  και εδώ είναι 

πραγματικά το οξύμωρο, το παράλογο και το άδικο,  με επιθετικότητα 
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και ζητάει να αποβληθεί ή να καταβληθεί ένα ποσό το οποίο με τις  

αξίες που έχουν ήδη προχωρήσει είναι αφύσικα μεγάλο.  

 Και εγείρεται το ερώτημα, γιατί  για μένα εκεί  πρέπει να 

ξεκινήσουμε,  υπήρχε δόλος; Υπήρχε υποχρέωση του ελληνικού 

δημοσίου να αποκατασταθεί ο συγκεκριμένος οικογενειάρχης; 

Βεβαίως.  Ο δόλος δεν υπήρχε βεβαίως και φτάνουμε σήμερα να πρέπει 

να απαντήσουμε στο δίλημμα. Να συνεχίσουμε να αδικούμε και να 

ταλαιπωρούμε με κίνδυνο να πληρώσουμε τρεις ,  τέσσερις φορές επάνω 

ή να πάμε σε μια διαδικασία συντεταγμένη μέσα στα δικαστήρια να 

συμβιβαστούμε,  διότι  πραγματικά ως να είμαστε εμείς ,  κάποιο άλλο 

Δημοτικό Συμβούλιο και κάποιοι  Δήμαρχοι κάνανε λάθος.  

Καλοπροαίρετα και αυτοί.   

 Η πρότασή μου λοιπόν ως παράταξη είναι να πάνε στην 

διαδικασία του συμβιβασμού όπως τεκμηριωμένα λέει  η νομική 

υπηρεσία του Δήμου. Είναι επ΄ ωφελεία του ταμείου του Δήμου, έτσι 

γίνεται άρση μιας αδικίας,  τα χρήματα θα τα πάρει η οικογένεια και θα 

τα δώσει στο ελληνικό δημόσιο.   

 Νομίζω ότι  δεν πρέπει να αισθανόμαστε βολικά, διότι  κάποιοι  

άνθρωποι σε καμία δεν περιπτώσεων δεν  θα έπρεπε να μπουν σε τέτοια 

περιπέτεια,  γιατί  το μόνο που ζήτησαν είναι ένα κομμάτι γης έναντι  

αυτής της περιουσίας που αφήσανε να εγκατασταθούν και να κάνουν 

το σπιτικό τους.   

 Σε μας,  ενδεχομένως,  να φαίνεται άδικο,  διότι  θα πληρώσουμε 

κάποια χρήματα, αλλά έτσι είναι,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  όταν 

λέμε πρέπει να εννοούμε ότι  οι  δημοτικές αρχές έχουν συνέχεια και 

πρέπει να δείξουμε και συνέπεια.  Και ίσως πρέπει να πούμε και ένα 

συγνώμη.  
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 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο αντιπρόεδρος.   

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

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

όπως γνωρίζετε με διακρίνει  μια συντομία και επειδή δεν θέλω να ξανά 

πω τα λόγια του κ.  Φωτιάδη, τα οποία πρέπει ειλικρινώς να 

στοιχηθούμε όλοι πίσω από αυτά, γιατί  αυτή είναι η αλήθεια,  είναι 

δικαιούχος προσφυγικής αποκαταστάσεως. Δεν θα πω τα υπόλοιπα 

γιατί  θα αρχίσουμε να λέμε τα ίδια.   

Παρακαλώ λοιπόν και στην παράταξη την δική μου και σε όλους 

τους συναδέλφους να ψηφίσουμε υπέρ του δικαστικού συμβιβασμού 

και τα λεφτά, όπως είπε και ο κ.  Φωτιάδης  και το λέει  το κάθε κοινό 

μυαλό, θα τα πάρει ο κ.  Γαβριηλίδης και θα τα δώσει στο ελληνικό 

δημόσιο.  Πουθενά αλλού και έχει  πληρώσει και μια δόση 34.000 

δραχμών περίπου όταν ξεκίνησε η διαδικασία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η οποία επεστράφη νομίζω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  δεν επεστράφη.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Θα παρακαλούσα λοιπόν το σώμα να στοιχηθεί πίσω από αυτή την 

σκέψη και να ψηφίσουμε υπέρ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Σαν παλαιός δημοτικός σύμβουλος το θέμα αυτό ταλανίζει  επί  τριάντα 

χρόνια,  να πούμε,  την οικογένεια.  Όλοι οι  Δήμαρχοι είπαν ότι  

αποδώσανε δίκαιο στον συγκεκριμένο οικογενειάρχη αλλά δεν έλυσαν 

το θέμα. Το θέμα ήρθε στην Οικονομική Επιτροπή που ήμουνα μέλος 

μέχρι πρότινος.  Εκεί ομόφωνα πήραμε την απόφαση ότι  πρέπει να τον 

δικαιώσουμε.   

Κύριε Χρυσανθίδη ήμασταν μαζί.  Δεν ξέρω εάν ήσουν.  

Απουσίαζες.   

Ομόφωνα. Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα. Αυτή η δημοτική 

αρχή φέρνει  το θέμα, η αντιπολίτευση συνηγορεί,  άρα λοιπόν δεν 

έχουμε κανένα δικαίωμα να πούμε όχι .  Θα συμφωνήσουμε ομόφωνα 

και μάλιστα εγώ θα συμφωνήσω στ ις  60.000, γιατί  όπως μας είπε ο 

οικονομικός ο δικηγόρος θα έχει  και έξοδα 10.000, όπως μας τα 

εξήγησε.   

Λοιπόν,  η πρότασή μου είναι στα 60.000 ο συμβιβασμός ενώπιον 

δικαστή. Ευχαριστώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχετε τον λόγο.  καταστρατηγείτε τον Κανονισμό.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Η υπηρεσία προτείνει  66.000.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ είστε δημοτικός σύμβουλος,  δεν είστε εφορία.  Κύριε Δήμαρχε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Συγνώμη από τον κ.  Δήμαρχο. Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύρ ιοι  

συνάδελφοι,  πράγματι μελετώντας αυτόν τον ογκωδέστατο φάκελο 

πιστεύω λίγο ως πολύ όλοι οι  συνάδελφοι έχουν αποκρυσταλλώσει 

κάποιες απόψεις σε σχέση με το τι  έχει  συμβεί.   

 Εδώ φαίνεται ξεκάθαρα και από την εμπεριστατωμένη 

γνωμοδότηση, κύριε Πρόεδρε,  της κυρίας Τσινίκας ότι  το 

συγκεκριμένο ακίνητο κτηματογραφήθηκε,  το αναφέρει συγκεκριμένα 

η κυρία Τσινίκα,  το ΄79 από τον Δήμο Σερρών. Έγινε η κτηματολόγησή 

του.   

 Έρχεται με συμβόλαιο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου,  αυτό 

είναι πάρα πολύ σοβαρό, με συμβόλα ιο δωρεάν παραχώρησης 

δημοτικού οικοπέδου, το δεύτερο κατά σειρά συμβόλαιο,  γιατί  αρχικά 

έγινε εκποίηση και πληρώθηκε μια δόση και ότι  πληρώθηκε μια δόση 

δείχνει  πράγματι ότι  δεν υπήρχε διάθεση ούτε από την μια πλευρά ούτε 

από την άλλη για να υπάρξει το οτ ιδήποτε άλλο μπορούσε κανείς  να 

σκεφτεί ,  έρχεται με το καθοριστικό συμβόλαιο του ΄82,  το οποίο και 

μεταγράφηκε αλλά και εδώ μας διαφεύγει  κάτι ,  υπήρξε  και εγκριτική 

απόφαση πράξη του Νομάρχη, να παραχωρηθεί με το δικαίωμα της 

αποκατάστασης όπως προβλέπετα ι από συνθήκες η δωρεάν 

παραχώρηση του δημοτικού οικοπέδου.  

 Λέει συγκεκριμένα, αυτό είναι το πιο σπουδαίο από όλα, κύριε 

Πρόεδρε και πρέπει να το τονίσουμε,  λέει  συγκεκριμένα ότι  ο Δήμος 

Σερρών και πολύ σωστά ανέφερε ο συνάδελφος  ότι  εδώ υπάρχει μια 

συνέχεια στην διοίκηση, μπορεί να συνέβη κάτι  στο παρελθόν αλλά 

αυτό μας ακολουθεί,  λέει  συγκεκριμένα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι δύσκολο το θέμα κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει εξαντληθεί νομίζω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εντάξει,  να το πούμε αυτό ένα λεπτό.  Λέει  συγκεκριμένα το συμβόλαιο 

ότι  εγγυάται ο Δήμος Σερρών την παραχώρηση αυτού του ακινήτου, 

μια λέξη θα πω, χωρίς να υπάρχει κανένα νομικό ελάττωμα. «Παντός 

εν γένει  νομικού ελαττώματος».  Ελεύθερο. Λέει  ότι  αυτό το 

παραχωρούμενο ακίνητο δεν  θα έχει  κανένα νομικό ελάττωμα.  

 Άρα πως θα μπορούσαμε σήμερα εμείς  να πούμε ότι  δεν υπάρχει 

ευθύνη από μέρους μας,  έστω και εάν η ευθύνη αυτή αναλογεί  στο 

παρελθόν σαν καθολικοί διάδοχοι που είμαστε εμείς ,  ότι  δεν υπάρχει 

ευθύνη για να κοιτάξουμε στα μά τια αυτόν τον συμπολίτη μας,  την 

οικογένεια αυτή και να λειτουργήσουμε όπως πρέπει;   

 Άρα τελειώνοντας λέω, κύριε Πρόεδρε,  ότι  η συνάδελφος,  η 

κυρία Τσινίκα προτείνει  εδώ, η νομική σύμβουλος του Δήμου να γίνει  

συμβιβασμός δικαστικός.  Άρα τρία είναι τα φίλτ ρα της απόφασής μας 

από όπου θα περάσει η απόφασή  μας.  Μια η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, που θα γίνει  ο έλεγχος νομιμότητας.  Δεύτερη από τον 

Πρόεδρο του δικαστηρίου,  ο οποίος θα κάνει  τον συμβιβασμό τον 

δικαστικό και θα ελέγξει  όλες τις  προϋποθέσεις τις  νόμιμ ες.  Το λέει  

και η κυρία νομική σύμβουλος.  Και τρίτος από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

όταν θα φτάσει η ώρα να ενταλματοποιηθεί  για να έρθει  η ώρα της 

πληρωμής.   

 Επομένως δεν θα μπορούσε κανείς  να διαφωνήσει με την 

γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη εάν μπορείτε σύντομος να είστε και εσείς .   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Πολύ σύντομος.  Εγώ οφείλω, επειδή τελικά η εισήγηση από ότι  βλέπω 

είναι σχεδόν ομόφωνα  ή ομόφωνα αποδεκτή εδώ μέσα, οφείλω όμως 

να δικαιολογήσω και την υπηρεσία,  γιατί  όλοι θα διαβάσ ατε ότι  η 

υπηρεσία ήταν αρνητική και λέει  ότι  καλύτερα να πάμε στα δικαστήρια 

και οφείλω να την δικαιολογήσω με το εξής σκεπτικό.   

 Η υπηρεσία έψαξε το θέμα ενδελεχώς και βρήκε ότι  υπήρχαν 

ενοχλήσεις από το ελληνικό δημόσιο προς τον κ.  Γαβριηλίδη από το 

΄76 που του πρότεινε να πάει να το αγοράσει.  Τώρα για ποιο λόγο δεν 

πήγε,  είτε γιατί  έλειπε και τα λοιπά, αυτό δεν αφορά την υπηρεσία.   

 Επίσης άλλη δεύτερη ενόχληση έγινε το 85,  έγινε ξανά το ΄98.  

Από το 2000 μέχρι το 2009 κάθε μέρα ερχόταν κάποιες ατομικές  

ειδοποιήσεις για ληξιπρόθεσμα χρέη γι΄ αυτό το θέμα στον κ.   

Γαβριηλίδη.  Αυτά όλα επηρέασαν την υπηρεσία και είχε αυτή την 

εισήγηση. Ωστόσο εμείς  εξακολουθούμε να προτείνουμε αυτά που 

προτείναμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν χρειάζεται να πω πολλά λόγια.  Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες 

και θα υπενθυμίσω την φράση της νομικής συμβούλου που τα λέει  όλα. 

ότι  είναι προς το συμφέρον του Δήμου ο αμοιβαίος συμβιβασμός.  Αυτό 

μας καλύπτει  και νομίζω πρέπει να πάρουμε,  επιτέλους,  μια απόφαση 

για να λυθεί  το  θέμα αυτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Για ποιο ποσό τελικά, ακριβώς ευχαριστώ και την γραμματέα, θα το …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ότι προτείνει  η νομική υπηρεσία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι προτείνει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

59.000 ευρώ. Ότι  προτείνει  η υπηρεσία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι για 59.000 ευρώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.  Κύριε Μυστακίδη,  ναι.  Ναι,  ναι.  Η κυρία Αραμπατζίδου ναι.  

Ναι,  ναι.  Κύριε Δούκα, κύριε Γκότση, κύριε Μοσχολιέ.  Ναι,  ότι  

προτείνει  η υπηρεσία.  Ο κ.  Χρυσανθίδης ναι,  ναι.  Ομοφωνία και 

ομοβροντία λοιπόν.  Ναι και ο  κ. Μηλίδης.  Όλοι λοιπόν ομόφωνα ναι 

επί  του θέματος.   

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: 277/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό έβδομο.  
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ΘΕΜΑ 27ο  

Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση διαγραφής από χρηματικούς -βεβαιωτικούς καταλόγους 

των κ.κ.  Καλούδη Αθανασίου –Τέλα Χρήστου και Παντελή Γ. -

Μυγδαλά Ε.  

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: 278/2014)  

…………………  

 

Ομοίως των κ.κ.  Τσούση Μαρίας και Καρακώτσιου Ιωάννη.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 279/2014)  
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…………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 28ο  

Έγκριση μετακίνησης του κ.  Δημάρχου κατά το μήνα Μάρτιο 2014.  

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: 280/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα εικοστό ένατο.   

 

ΘΕΜΑ 29ο  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  Τσακιρίδη 

Γεωργίου,  

υπαλλήλου του Δήμου μας.   

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 281/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριακοστό. Μην φεύγετε,  δεν τελείωσε το Δημοτικό Συμβούλιο.  

Καθίστε.   

 

ΘΕΜΑ 30ο  

Επέκταση –  συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Έγκριση καταβολής ΔΕΔΔΗΕ ποσού 15.828,35με Φ.Π.Α. για  

την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης έξι (6) στύλων και έξι (6)  

συμβατικών φωτιστικών σωμάτων στην Δ.Κ. Σκουτάρεως  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που θα γίνει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Απαντήστε κ.  Αντιδήμαρχε που θα γίνει  η επέκταση συμπλήρωση 

δικτύου ΦΟΠ;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτό θα γίνει  στο  Σκούταρι,  σε δυο περιοχές του Σκουτάρεως.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ερώτηση από τον κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε,  ησυχάστε,  δεν τελειώσαμε.  Υπομονή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Με βάση την εισήγηση φαίνεται ότι  υπάρχει  ένα ποσό το οποίο είναι 

για χρήση μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας.  Και από αυτό το 

ποσό εμείς  τοποθετούμε στύλους.  Είναι έτσι;  Μήπως δηλαδή αυτό το 

ποσό θα έπρεπε να το κάνουμε αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων 

εξοικονόμησης  ενέργειας;  Μήπως αυτά τα χρήματα τα έχουμε για άλλη 

χρήση και τα κάνουμε στύλους;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν κατάλαβα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

. .και δεν είναι για επεκτάσεις ΦΟΠ….πρέπει να πάνε σε 

αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων για χρήση καινούργιας 
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τεχνολογίας για με ίωση της κατανάλωσης.  Εγώ έτσι καταλαβαίνω. 

Κάνω λάθος;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

 Όταν απαιτείται ένα ποσό για την Δ.Ε.Η. τα διαθέτουμε γιατί  πρέπει. ,  

άμα δεν έχουμε στύλους εκεί  που θα αλλάξουμε τα φωτιστικά σώματα; 

Πρέπει να τοποθετηθούν πάση θυσία οι  στύλοι για  να μπει το 

φωτιστικό.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Άλλο λέω εγώ και άλλο μου λέτε εσείς .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι,  κύριε Πρόεδρε διαπίστωσα κάτι  τώρα, μια αλλαγή 

του νόμου που έχει  προκύψει στον Καλλικράτη. Είναι διαδικαστικό το 

θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος αυτού;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επί ενός προηγούμενου θέματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε το προηγούμενο θέμα τώρα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καλά. Εάν μου επιτρέπετε να σας το αναφέρω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφού ψηφίσαμε τώρα, να πάμε πίσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  προχωράμε.  Κύριε Μυστακίδη;  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Απάντησα, τελείωσα.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το θέμα αυτό,  το τριάντα,  λέει  ότι  στους υπάρχοντες στύλους να 

αντικατασταθούν τα φωτιστικά νέας τεχνολογίας.  Ή να τοποθετηθούν 

στους υπάρχοντες στύλους.  Όχι να βάλουμε καινούργιους στύλους και 

να στήσουμε αυτά τα φωτιστικά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνω μια τοποθέτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καταρχάς οι  επεκτάσεις,  κύριε εισηγητά, πρέπει να διευκρινίζετε σε 

ποια κατεύθυνση είναι.  Είναι εντός οικισμού; Είναι συμπλήρωση 

φωτιστικών  σωμάτων; Και ποια είναι ακριβώς η εξυπηρέτηση;  

 Το δεύτερο, εφόσον θέλετε συγκεκριμένα, ο κωδικός 7326419 

φέρει την ένδειξη: Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια 

κτίρια.  Παίρνετε χρήματα από κωδικό που έχει  αυτόν τον τίτλο και 

βάζετε στύλους.  Αυτό δεν είναι συμβατό. Μιλάμε για επεμβάσεις 

εξοικονόμησης ενέργειας σε δημόσια κτίρια.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Φωτιάδη αυτό είναι οικονομικό το θέμα και δεν μπορώ να σας 

απαντήσω εγώ. Έτσι το έδωσε το λογιστήριο,  δεν είναι θέμα του 

αντιδημάρχου από ποιον κωδικό θα είναι τα χρήματα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δήλωσα ότι  οι  επεκτάσεις πρέπει να διευκρινίζετε σε ποια κατεύθυνση 

είναι,  εάν είναι εντός οικισμού και είπα ότι  ο κωδικός  ο οποίος 
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γίνεται χρήση αφορά άλλη στόχευση και για μένα δεν υπάρχει 

συμβατότητα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δυο δρόμοι εκτός σχεδίου που οδηγούν σε μονάδες και επειδή έχουμε 

την απόφαση Τοπικού  Συμβουλίου και επειδή το Σκούταρι είναι 

αγροτο-κτηνοτροφικός οικισμός είναι για εξυπηρέτησης της 

συγκεκριμένης λειτουργίας.  Οδηγούν σε μονάδες.  Έχουν μια μεγάλη 

κίνηση και οδηγούν σε δυο μονάδες κτηνοτροφικές.  Σας είπα ότι  είναι 

εκτός οικισμού. Σε δυο περιοχές.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Το ρεύμα με το οποίο τροφοδοτείται η μονάδα είναι από γραμμές που 

δεν μπορούν να μπουν φωτιστικά.  Είνα ι υψηλή τάση, δεν μπορούν να 

μπουν φωτιστικά.  Οι μονάδες έχουν ρεύμα αλλά δεν μπορεί από το 

συγκεκριμένο δίκτυο να φωτιστούν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία υπάρχει;  Όχι.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία το θέμα. Ναι,  ναι,  

ναι .  Κυρία Σαραντίδου; Ναι.  Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι λοιπόν η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Ναι,  ο κ.  Γιαννακίδης,  ναι,  ναι  

ο γραμματέας συμφωνεί και συναινεί  με την παράταξή του,  ναι και ο 

Πρόεδρος.  

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: 282/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελευταίο θέμα.  

 

Θέμα 31 ο  :  

Ενημέρωση συζήτηση σχετικά με την λειτουργία της  

Μονάδας Διαχείρισης των απορριμμάτων στο Παλαιόκαστρο.  

(ΠΡΑΚ. 2-9-2014)  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα βέβαια αυτό ήρθε από την αντιπολίτευση, από την παράταξη 

του κ.  Φωτιάδη και συνυπογράφεται από τον κ.  Γιαννακίδη από την 

Διάβαση Πεζών, τον κ.  Νιζάμη και τον κ.  Βαλτσάνη. Οι δυο τελευταίο  

απουσιάζουν.  Όπως προβλέπει ο κανονισμός.   

Εισηγητής του θέματος ο κ.  Αντιδήμαρχος.  Ο Αντιδήμαρχος 

Καθαριότητας ο κ.  Χράπας.  Παρακαλώ κ.  Χράπα.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Για να ξεκινήσουμε θα πρέπει λογικά να διαβάσουμε και το ερώτημα 

που κάνουν οι  συνάδελφοι εδώ πέρα  οι δημοτικοί σύμβουλοι για να 

έχουμε μια εικόνα όλοι μας.   

 

 Η ημερομηνία του εγγράφου είναι 12 Μαρτίου 2014.  
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 Προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.  

 Εισαγωγή θέματος για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

 

 Κύριε Πρόεδρε,   

 Μετά την υπογραφή του σχεδίου σύμβασης μεταξύ της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. 

και του προσωρινού αναδόχου για την Μονάδα Διαχείρισης των 

σκουπιδιών στο Παλαιόκαστρο,  επειδή δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο 

της υπογραφής της σύμβασης,  επειδή μέχρι σήμερα δεν μας έχει  

διευκρινιστεί  το πόσο θα κοστίσει  η λειτουργία του νέου φορέα της 

λειτουργίας της Μονάδας Διαχείρισης των σκουπιδιών στους συνδημότες 

μας σε κάθε οικογένεια δηλαδή για την ενημέρωσή μας αιτούμαστε την 

εισαγωγή του παρακάτω θέματος στην ημερήσια διάταξη σε τακτική 

συνεδρίαση στο επόμενο Δημοτ ικό Συμβούλιο για ενημέρωση –συζήτηση 

σύμφωνα με το άρθρο 3,  παράγραφος 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου.  

 

Θέμα:  

Α. Παρουσίαση του υπογραφέντος σχεδίου σύμβασης μεταξύ της 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ. και του προσωρινού αναδόχου μαζί με την εισήγηση τη ς 

νομικής υπηρεσίας και  

 Β. Αναλυτική παρουσίαση για το ποιο θα είναι το κόστος με το 

οποίο θα επιβαρυνθούν οι  συνδημότες μας σε διμηνιαία βάση από την 

λειτουργία του φορέα αλλά και από την λειτουργία της Μονάδας 

Διαχείρισης σκουπιδιών στο Παλαιόκαστρο.   

 

 Αυτό είναι το ερώτημα που θα συζητήσουμε και θα σας 

ενημερώσω.  
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 Βέβαια,  όπως γνωρίζετε όλοι . .ουσιαστικά ο Δήμος Σερρών αυτή 

την στιγμή ενημερώνει,  αλλά με τις  γνώσεις που έχουμε και ότι  

ενημέρωση έχουμε του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 

Κεντρικής Μακεδονίας.   

 Από εκεί  θέλω να ξεκινήσω. Γνωρίζετε όλοι ότι  από τις  31 

Δεκεμβρίου του ΄13 έχει  παραλάβει ο ΦΟ.Δ.Σ.Α.  Κεντρικής 

Μακεδονίας την ευθύνη της λειτουργίας όλων των υπο -φορέων των 

μερικών φορέων των Νομών που υπήρχαν σε κάθε Νομό. Δεκατρείς 

ήταν στην Κεντρική Μακεδονία,  συγχωνεύτηκαν όλοι αυτοί και έγινε 

ένας ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. στην Θεσσαλονίκη. Εδρεύει στον οδό Φράγκων και 

Πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος ο κ.  Γεράνης,  ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου του Δήμου Χορτιάτη,  ο κ.  Γεράνης.   

Από εκεί  και μετά παρελήφθησαν τα πάντα από την πρώην Ε.Σ.Α.Ν.Σ. 

που ήταν οι  εκπρόσωποι όλων των Δήμων του Νομού Σερρών και 

βέβαια όλοι οι  άλλοι Χ.Υ.Τ.Α. και η ΣΜΑ της Θεσσαλονίκης.  Έτσι 

ενημερωτικά αυτά.  

Τώρα για να πάμε στην ουσία των ζητημάτων. Το υπογεγραμμένο 

σχέδιο σύμβασης.  Όπως ξέρετε σχέδιο σύμβασης υπήρχε ένα το οποίο 

δόθηκε στους πολιτικούς αρχηγούς,  νομίζω παλαιότερα, σε άλλη 

συνεδρίαση, το οποίο το έχετε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εντάξει,  ο κ.  Γεράνης μας απάντησε με κάποια πράγματα που μας  είπε.  

Ούτε σύμβαση υπογράφτηκε μέχρι σήμερα από τον ΦΟ.Δ.Σ.Α.  

Κεντρικής Μακεδονίας ούτε υπάρχει εισήγηση της νομικής υπηρεσίας.  
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Της νομικής υπηρεσίας υποθέτω θα εννοείτε της Περιφέρειας,  του 

Περιφερειακού ΦΟ.Δ.Σ.Α. .   

 Η διαδικασία όλη που σε εξέλιξη της  ανάδειξης του αναδόχου, 

βρισκόμαστε αυτή την στιγμή στην ανάδειξη του προσωρινού 

αναδόχου. Πρέπει ο προσωρινός ανάδοχος να υποβάλει την εγγυητική 

επιστολή, το σχέδιο της επιχορήγησης που πρέπει και αυτό να το 

υποβάλει μαζί  με τα δικαιολογητικά του,  μετά ό λα αυτά τα 

δικαιολογητικά πάνε στην Αποκεντρωμένη για έγκριση μαζί την 

σύμβαση που θα πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έγκριση και μετά 

από εκεί ,  όταν θα εγκριθούν όλα αυτά τότε θα υπογραφεί η σύμβαση 

μεταξύ του φορέα και του προσωρινού αναδόχου.  

 Εκτιμώ ότι  αυτή η υπογραφή της σύμβασης που θα υπάρξει 

κάποια στιγμή θα είναι πολύ πιο μακρινή από το σήμερα. Δηλαδή μετά 

τις  εκλογές θα γίνουν όλα αυτά και μάλλον θα το αναλάβει το νέο Δ.Σ. 

του ΦΟ.Δ.Σ.Α.,  το οποίο μετά τις  εκλογές θα σχηματιστεί .  Αυτή την 

στιγμή εκτιμώ ότι  δεν θα προλάβουν να γίνουν όλες αυτές οι  

διαδικασίες.   

 Μας απάντησε ο Φορέας Διαχείρισης,  το έγγραφό του το έχετε 

παραλάβει όλοι σας.  Να το διαβάσω.  

 

 Με την διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κεντρικής Μακε δονίας η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ΑΕ, 

αρμόδιος ο ΦΟ.Δ.Σ.Α.  γ ια την περιφερειακή ενότητα Σερρών 

συγχωνεύτηκε στις  31 Δεκεμβρίου του ΄13 όπως και οι  υπόλοιποι 13 

υφιστάμενοι φορείς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 

νεοσύστατο περιφερειακό ΦΟ.Δ.Σ.Α.   Κεντρικής Μακεδονίας.   
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 Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ΑΕ ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής 

Διενέργειας Διαγωνισμού και ανακήρυξε ομόφωνα στις 28 Δεκεμβρίου 

του ΄13 προσωρινό ανάδοχο του έργου.  

 Σύμφωνα με την διαδικασία του διαγωνισμού σήμερα δεν υπάρχει  

υπογεγραμμένο σχέδιο σύμβασης με τον προσωρινό ανάδοχο.  

 Δεν έχει  υπογραφεί τίποτα με λίγα λόγια.   

 Μετά την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου έχει  ζητηθεί  πλέον 

από τον καθολικό διάδοχο της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ΑΕ ήτοι τον Περιφερειακό 

ΦΟ.Δ.Σ.Α.  Κεντρικής Μακεδονίας,   να προσκομίσει  ο προσωρινός 

ανάδοχος τα προβλεπόμενα έγγραφα στην διακήρυξη του διαγωνισμού.   

 Όταν προβλεπόταν στην διακήρυξη.  

 Ο ανάδοχος αφού ολοκληρώσει όλες τ ις  προσυμβατικές του 

δεσμεύσεις,  εγγυητικές επιστολές,  τ ις  χρηματοδοτήσεις του και τα λοιπά, 

το υπουργείο,  το ΥΠΕΚΑ μετά θα εκδώσει την απόφαση ένταξής του στο 

Ε.Σ.Π.Α. και στην συνέχεια η Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα εκδώσει την 

άδεια της κατασκευής του έργου.   

 Μετά από εκεί  σε νομικό επίπεδο θα ακολουθήσει η έγκριση της 

σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και με τά η υπογραφή της 

σύμβασης για την έναρξη κατασκευής του έργου.   

 

 Στο δεύτερο ερώτημα που αφορά την τιμολογιακή πολιτική,  

αναφέρει εδώ πέρα ο Φορέας Διαχείρισης:  

 

Η τιμολογιακή πολιτική του περιφερειακού ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής 

Μακεδονίας που αφορά τις  ε ισφορές των Δήμων εγκρίνεται κατά έτος με 

σχετική απόφασή του.  
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 Για το έτος ΄14,  που αποτελεί  και το πρώτο έτος έναρξης 

λειτουργίας του Περιφερειακού Φορέα, αναμένονται τα τελικά 

απολογιστικά στοιχεία του ΄13 από όλους τους συγχωνευθέντες 

ΦΟ.Δ.Σ.Α.  Κεντρικής Μακεδονίας για να καθοριστούν οι  ετήσιες 

ε ισφορές των Δήμων.  

 Η τιμολογιακή πολιτική που θα ενσωματώσει το κόστος 

λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών 

αφορά το 2016 ήτοι μετά την έναρξη λειτουργίας της Μονάδα 

Επεξεργασίας Απορριμμάτων. Δηλαδή μέχρι το ΄16 δεν θα έχουμε καμία 

αλλαγή.   

 Υπενθυμίζουμε ότι  με την λειτουργία της Μονάδας θα . .πρόστιμα 

παραβίασης των οδηγιών της Ε.Ε.,  εθνικά τέλη υπέρ Πράσινου Ταμείου 

και κόστη για την μελλοντική επέκταση του Χ.Υ.Τ.Α..   

 Σε κάθε περίπτωση ο καθορισμός των ανταποδοτικών τελών των 

Δήμων είναι αρμοδιότητα των Δήμων και μέρων αυτών αφορά την 

κάλυψη των εισφορών προς τον Περιφερειακό Φορέα ΦΟ.Δ.Σ.Α. και ένα 

άλλο μέρος αφορά υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων, 

ηλεκτροφωτισμού και τα λοιπά.  

 

 Αυτή είναι η απάντηση του ΦΟ.Δ.Σ.Α.  Κεντρικής Μακεδονίας 

στο ερώτημα που μας έχουν κάνει  οι  εννέα δημοτικοί σύμβουλοι.   

 Με λίγα λόγια μέχρι το ΄16 δεν θα έχουμε καμία αλλαγή στην 

τιμολογιακή πολιτική.  Δεν έχουν βγάλει ακόμη τα απολογιστικά 

στοιχεία του ΄13  από τους καταβληθέντες συγχωνευθέντες φορείς για 

μας δώσουν πλήρη εικόνα. Εκτιμούμε ότι  δεν θα έχουμε αλλαγή στο 

τιμολόγιο μέχρι τότε.  Τα 20 ευρώ που πληρώνουμε σήμερα τα ίδια θα 

πληρώνουμε μέχρι το ΄16 που θα κατασκευαστεί  το έργο.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014  

13

8 

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σειρά ερωτήσεων κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  Εάν έχουμε να 

κάνουμε κάποια ερώτηση στον εισηγητή; Κανείς.  Τοποθετήσεις.  Ο κ.  

Φωτιάδης και ο κ.  Γιαννακίδης.  Κύριε Φωτιάδη έχετε τον λόγο.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι το θέμα ζητήθηκε να συζητηθεί από 

τους συναδέλφους,  όπως είπε ο εισηγητής και την παράταξή μας σε μια 

λογική μιας τελευταίας προσπάθειας να έρθουν κάποια δεδομένα πολύ 

συγκεκριμένα σε αυτόν εδώ τον χώρο και τούτο θεωρούμε ότι  ήταν 

υποχρέωση της δημοτικής αρχής.   

 Αντ΄ αυτού με υπεκφυγές και προφάσεις στέλνοντας το έγγραφο 

στον Φορέα της Περιφέρειας και βεβαίως από εκεί  ήταν αναμενόμενο 

τι  θα ακολουθήσει και πως θα απαντούσε ο κ.  Γεράνης.   

 Εμείς με τα δυο ερωτήματα ήμασταν πολύ συγκεκριμένοι.  Και 

είναι δυο ερωτήματα τα οποία πλανώνται και στην κοινωνία.  Ποιο 

είναι το πρώτο ερώτημα; Παίζουμε με την υπεκφυγή του εάν 

υπογράφτηκε,  εάν είναι προς υπογραφή ή εάν τελικά -τελικά να το 

πούμε διαφορετικά,  εφόσον έχει  κριθεί  και έχουν μπει οι  υπογραφές 

μέσα στο ΄13 αυτό που μένει  ποιο ε ίναι;  Το τυπικό μέρος,  να 

προσέλθει ο προσωρινός ανάδοχος,  να τακτοποιήσει τις  υποχρεώσεις 

με βάση την διακήρυξη, να φέρει εγγυητικές και να δούμε εάν όλα όσα 

μας είπε είναι συμβατά, άρα το σχέδιο υπάρχει και ιδού οι  υπογραφές 

για να έχουμε τον τελικό ανάδοχο.   

 Αντ΄ αυτού έχουμε υπεκφυγές και βεβαίως,  κύριε εισηγητά, όταν 

ζητήσαμε εισήγηση από την νομική υπηρεσία του Δήμου εννοούσα. Η 

νομική υπηρεσία του Δήμου και βεβαίως η αρμοδιότητα είναι στον 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014  

13

9 

Δήμο και θα είναι διαρκώς στον Δήμο, διότι  για μας το θέμα ε ίναι και 

έτσι έρχεται από την κοινωνία,  τι  θα πληρώσει ο δημότης του Δήμου 

μας.   

 Και βεβαίως εάν θέλετε να γίνω και πιο συγκεκριμένος,  τι  

πλήρωσε το ΄13 και τα έχετε αυτά τα στοιχεία και τι  θα προσαυξηθεί 

με την προσθήκη της επεξεργασίας που επίσης ως δεδ ομένο το έχετε 

πια,  διότι  έχουμε τον προσωρινό ανάδοχο.  

 Άρα λοιπόν,  από αυτή την διαδικασία προκύπτει  και θα έπρεπε 

να μας φέρετε και το νούμερο, ποσό συγκεκριμένα για το πόσο θα 

στοιχίζει  ο τόνος ή εάν θέλετε καλύτερα να το κάνετε αναγωγή ανά 

δίμηνο, όπως γράψαμε για να είμαστε πολύ σαφείς οι  συνάδελφοι,  για 

να γίνει  κατανοητό,  πέρασε η ώρα  βέβαια,  για να γίνει  κατανοητό σε 

κάθε σπιτικό των Σερρών.  

 Δεν μας απαντήσατε ούτε για το ένα ούτε για το άλλο, διότι  

γνωρίζετε ως υπηρεσία πόσα χρήματα δώσαμε για καύσιμα, για τους 

εργάτες μας,  για τα οχήματα, για την μεταφορά, πόσα για την 

εναπόθεση. Έχετε όλα τα δεδομένα εσείς ,  εμείς  δεν τα έχουμε.  Και 

πόσα τώρα με την νέα αυξημένη παρουσία ενός άλλου, μιας άλλης 

παραμέτρου που λέγεται διαχείριση από τα εργοστάσια .   

 Αυτό το οφείλουμε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  στους δημότες 

και μην θεωρήσετε ότι  επειδή αυτή η πατάτα θα πάει το ΄16 σε χέρια 

άλλων δεν μας ενδιαφέρει ή δεν σας ενδιαφέρει.   

 Για μας το όλο θέμα δεν μπορεί να κλείσει  έτσι.  Για μας το όλο 

θέμα θα κλείσει  σε τούτο το Δημοτικό Συμβούλιο μέσα από μια 

διαδικασία καθαρής αναφοράς όλων των δεδομένων με την παρουσία 

της νομικής συμβούλου όπου θα μας διευκρινίσει  όλες τις  

παραμέτρους.   
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 Θα πρέπει να ξέρει  κάθε Σερραίος τι  σημαίνει  διαχείριση και 

πόσο πραγματικά είμαστε δεσμευμένοι μέσα από αυτή την εξέλιξη,  η 

οποία προέκυψε, γιατί  θα πληρώνουμε για 26,  30 χρόνια και σε αυτή 

την διαδικασία δεν μπορεί να υπάρχει ένας μηχανισμός υπεκφυγής ή 

άλλοθι ότι  ήταν δρομολογημένα τα πράγματα έτσι ή ότι  δεν 

μπορούσαμε ή ότι  έπρεπε να τρέξουμε.   

 Με μια κουβέντα θα κλείσω λέγοντας ότι  θα ξέρετε βεβαίως,  κ.  

εισηγητά, ότι  ήδη η Ένωση εδώ και η Κεντρική Ένωση και η εδώ η 

δική μας έχει  ζητήσει αυτό το περιβόητο φόβητρο του προστίμου, του 

εθνικού προστίμου όπως αναδείχθηκε και στ ην αίθουσα, δεν ισχύει .  

Δηλαδή δεν πρέπει να ισχύει  διότι  αλλιώς πως όλοι οι  Δήμοι θα είχαν 

μια τεράστια τρύπα στα οικονομικά τους.   

 Συμπερασματικά νομίζω ότι  δεν απαντήθηκε,  κ.  εισηγητά, ούτε 

πόσο θα στοιχίσει  στην νέα περίοδο το ΄16 με βάση τα δεδομένα.  Εάν 

θέλετε να το σχηματοποιήσω. 100 τετραγωνικά ένα σπιτικό που 

σήμερα φορολογείται έτσι,  πόσο θα δει  πραγματικά το ΄16 να 

αυξάνεται το ποσό που λέει  δημοτικά τέλη στον λογαριασμό της 

Δ.Ε.Η.;   

 Επίσης περίμενα σήμερα, ειλικρινά περίμενα, να υπάρχει μια 

διάθεση να γίνει  πολύ καλά και με ανάλυση όλη εκείνη η παρουσίαση 

που οφείλαμε από μια νομική υπηρεσία που έχει  δείξει  επιμέλεια σε 

άλλα θέματα, όφειλε να έχει  και εδώ.  

 Άρα η νομική υπηρεσία του Δήμου και όχι  του φορέα ήταν αυτή 

που έπρεπε να μας εξηγήσει.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Φωτιάδη. Τον λόγο έχει  ο κ.  Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτή την λογική. Δηλαδή προωθήσατε μια 

ιστορία με νύχια και με δόντια και τώρα ουσιαστικά δηλώνετε 

αναρμόδιοι  να απαντήσετε και στέλνετε την απάντηση του κ.  Γεράνη.  

 Πρέπει να πούμε την αλήθεια στον κόσμο ότι  θα δεσμεύσουμε 

ουσιαστικά τους Σερραίους δημότες για τα επόμενα 25 χρόνια,  γιατί  ο 

κ.  Χράπας μιλάει συνέχεια για το ΄16 και ΄16,  δεν λέει  τι  θα 

ακολουθήσει για 25 χρόνια.  Δεν λέμε επίσης την αλήθεια ότι  το ποσό 

που κοστίζει  στον Δήμο ο ένας τόνος 15 ευρώ σήμερα θα ξεπεράσει τα 

100 ευρώ, γιατί  εδώ πρέπει να συνυπολογίσουμε αποκομιδή, μεταφορά, 

συντήρηση Σ.Μ.Α.,  το κόστος που θα πληρώσουμε στον ιδιώτη, την 

λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Υ..   

 Επίσης ο  Δήμαρχος φρόντισε να τρομοκρατήσει τον κόσμο με μια 

περίεργη, θα έλεγα, δημιουργική λογιστική.  Μιλάει για 60 ευρώ. Από 

πού τα βρήκες,  κύριε Δήμαρχε τα 60 ευρώ; το πρόστιμο μιλάει για 35 

ευρώ συν 5 κάθε χρόνο. Δηλαδή πάμε στο ΄19 και όχι  προφανώς για 

ένα πρόστιμο θα ισχύει  για 25 χρόνια αφού υπάρχει η δυνατότητα του 

Δήμου να κάνει ,  να επιλέξει  ένα εναλλακτικό μοντέλο διαχείρισης και 

να σταματήσει αυτό το πρόστιμο.  Σημειωτέον ότι  υπάρχει  και τριετής 

αναστολή των προστίμων.  

 Δεν λέμε επίσης μια άλλη αλήθεια στον κόσμο, πόσα χρήματα θα 

χάσει ο Δήμος από το γεγονός ότι  θα παραιτηθεί από την αξιοποίηση 

των απορριμμάτων που θα προέκυπταν από την ανακύκλωση και αυτή  

την στιγμή το κάνουμε δώρο στους μεγαλοεργολάβους και δεν λέμε 

επίσης στους πολίτες πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργούνταν από 

ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης ανακύκλωσης,  γιατί  όπως λένε 

οι  μελέτες ένα ολοκληρωμένο σύστημα ανακύκλωσης δημιουργεί  

πολλές περισσότερες θέσεις από μια μονάδα επεξεργασίας.   
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 Επίσης πρέπει να συνυπολογίσουμε πέρα από τ ο οικονομικό 

έγκλημα στο οποίο συμβάλλατε να διαπραχθεί,  γιατί  εκεί  πάνε τα 

πράγματα, υπάρχει σαφώς και ένα περιβαλλοντικό έγκλημα εδώ, όσοι 

δεν το έχουμε αντιληφθεί βάζετε ταφόπλακα στην ανακύκλωση και 

αφήστε αυτά που γράφει ότι  θα προωθήσουν παράλληλα αν ακύκλωση 

και κομποστοποίηση. Πώς θα γίνει  αυτό; Θα είμαστε υποχρεωμένοι,  

γιατί  δεσμευόμαστε από όρους,  να πηγαίνουμε στον ιδιώτη κοντά 

στους 44.000 τόνους απορριμμάτων το έτος.  Λίγο πιο κάτω δηλαδή 

από αυτά που παράγει ο Δήμος.   

 Άρα τι  γίνεται με την ανακύκλωση; Τι θα περισσέψει με την 

ανακύκλωση; Δεν βγαίνουν οι  αριθμοί.  Ή θα επιλέξουμε να πηγαίνουν 

τα απορρίμματά μας …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ολοκληρώστε κ.  Γιαννακίδη σας παρακαλώ.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε.  Ή θα πρέπει να προωθήσουμε την 

ανακύκλωση, την κομποστοποίηση, ένα εναλλακτικό μοντέλο 

διαχείρισης δηλαδή που προτείνει  η Διάβαση Πεζών, με μια μικρή 

Μονάδα Επεξεργασίας,  χαμηλής όχλησης και να βάλουμε,  προφανώς 

και οπωσδήποτε όλους τους Σερραίους δημότες σε αυτή την ιστορία 

που λέγεται ανακύκλωση, που λέγεται κομποστοποίηση και είναι 

σύμφωνοι με αυτό που αποφάσισε η Επιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε. 

πρόσφατα, τον Ιούλιο του ΄13,  έχει  επαναπροσδιορίσει  τους στόχους,  

θέτει  εκεί  στόχο 70% ανακύκλωση μέχρι το ΄25 και είμαστε πολύ πίσω 

από αυτούς τους στόχους.   
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 Τι θα γίνει  κύριε Δήμαρχε; Θα έρθουν πάλι σε λίγα χρόνια 

κάποιοι  άλλοι και θα μας μιλάνε για νέα πρόστιμα επειδή δεν πιάσαμε 

αυτόν τον στόχο;  

 Ολοκληρώνω και συγνώμη για την έκφραση, δεν μπορείτε εδώ να 

λειτουργείτε σαν Ταλιμπάν της πολιτική ς.  Αποφασίζω και διατάζω. 

Αυτά τα έργα, επειδή ακριβώς είναι πάρα πολύ κρίσιμη, όπως 

προβλέπεται και από την Ε.Ε. προϋποθέτουν κοινωνική συναίνεση. 

Κοινωνική συναίνεση λοιπόν δεν υπάρχει ούτε από την αντιπολίτευση 

και προφανώς δεν υπάρχει από τους Σερραίου ς δημότες,  γιατί  δεν 

έχουν ενημερωθεί.   

 Λοιπόν,  εάν δεν λογοδοτείτε για τα άλλα, γι΄ αυτό τουλάχιστον 

πρέπει να λογοδοτήσετε.  Εμείς λογοδοτούμε,  η Διάβαση Πεζών εννοώ, 

στους πολίτες και γι΄ αυτό σας ζητάμε να προχωρήσετε δημοψήφισμα 

γιατί  είναι ένα κρίσιμο ζήτημα …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας ευχαριστούμε κ.  Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Οι Σερραίοι  δημότες να έχουν θέση με αμεσοδημοκρατικές 

διαδικασίες.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Γιαννακίδη.  Μήπως υπάρχει διάθεση δευτερολογίας 

κ.  Φωτιάδη;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να απαντήσει ο κ.  Αντιδήμαρχος.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ο κ. Αντιδήμαρχος έχει  τον λόγο.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014  

14

4 

Φυσικά και θα ρωτήσουμε τον Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων 

Κεντρικής Μακεδονίας.  Εδώ και τρεις  μήνες αυτοί είναι οι  μόνοι 

αρμόδιοι  και δεν κάνουμε σε κανέναν ούτε μπάλα σας παίζουμε  ούτε 

σας στέλνουμε δεξιά και αριστερά.  

 Μπορεί να γνωρίζει  ο Δήμαρχος των Σερρών ή ο Αντιδήμαρχος ή 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σερρών το κόστος λειτουργίας του 

Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας το 

οποίο σε λίγο καιρό θα έχει  250 υπαλλήλους; Που θα έχει  δυο Σ.Μ.Α. 

στην Θεσσαλονίκη και πόσους Χ.Υ.Τ.Α. στις  Μαυράχες των Σερρών 

και σε άλλους Νομούς,  στην Χαλκιδική.  Είναι δυνατόν να τα ξέρουμε 

εμείς  αυτά όλα το κόστος τους;   

 Ζητάνε στοιχεία απολογιστικά σας είπα από τους πρώην φορε ίς 

που λειτουργούσαν, από τις  Σέρρες ζητήσανε από την Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  από 

την Χαλκιδική που είχαν έναν φορέα εκεί  στην συνδιαχείριση με 

κάποιους ιδιώτες για να ξέρουν το κόστος,  πόσο κόστιζε η διαχείριση. 

Ποιος άλλος μπορεί να ξέρει  για να τους πει  στους ανθρώ πους;  

Φυσικά και εμείς  θα ρωτήσουμε αυτούς πόσο κοστίζει  ο 

υπάλληλος που έχουν στον Παλαιόκαστρο, πόσο κοστίζει  ο ένας και 

πόσο κοστίζει  ο άλλος.  Τι στόχευση έχουν; Τι προσωπικό θα 

προσλάβουν; Διμηνίτες θα πάρουν; Συμβασιούχους θα πάρουν οκτώ 

μηνών; Τι μηχανήματα; Αυτά δεν τα ξέρουμε εμείς ,  από αυτούς θα τα 

ζητήσουμε τα στοιχεία.  Μπορούμε να ξέρουμε πόσο θα βάλουν αυτοί;  

Αφού δεν ξέρουμε,  δεν έχουν συλλέξει  τα στοιχεία.   

Πιασάρικο θέμα. Βέβαια πιασάρικο θέμα. Διαχείρισης 

απορριμμάτων.  Ένα συμβούλιο … θα σ υζητάμε εδώ, θα πούμε ότι  ναι 

να γίνει ,  ενώ πριν λέγαμε να μην γίνει  ή μάλλον πριν λέγαμε να γίνει ,  
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τώρα λέμε να μην γίνει .  Αύριο τι  θα λέμε; Σταθεροποιηθείτε σε μια 

θέση και μια στάση.  

Δεν ήμασταν εμείς  στην διαβούλευση λέει  η παράταξη. Επειδή 

δεν ήταν αυτοί στην διαβούλευση που έγινε στις  αρχές του 2000 να 

γίνει  τώρα άλλη διαβούλευση μόνο για αυτούς.  Να περάσουμε αυτά 

που θέλουν αυτοί.  Ποιοι  είναι οι  Ταλιμπάν της πολιτικής;  Εμείς 

είμαστε οι  Ταλιμπάν της πολιτικής που ακολουθήθηκαν όλες οι  

νόμιμες διαδικασίες επί  σειρά ετών μέχρι σήμερα; Και αυτά έγιναν.   

Δεν έγινε διαβούλευση στις  αρχές του 2000 τα πρώτα χρόνια για 

το που θα γίνει ,  που θα χωροθετηθεί;   Αυτές οι  συναντήσεις δεν 

γίνανε; Δεν υπήρχαν αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων τότε;   Γιατί  

δηλαδή σήμερα να το φέρουμε πάλι για διαβούλευση; Για να γίνει  αυτό 

που θέλετε εσείς;   

Σαφέστατες απαντήσεις δώσαμε πάμπολλες φορές.  Νομίζετε ότι  

θα μας φοβίσετε εάν φέρετε ένα τέτοιο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Δεν μας φοβίζετε κύριοι .  Οι αποφάσεις που έπαιρνε η Ε.Σ.Α. Ν.Σ. πολύ 

καλά έκανε και τις  έπαιρνε και ήταν πάντα ομόφωνες.  Αυτό να ξέρετε 

μόνο.  

Δεν θα απαξιώσετε κανέναν Δήμαρχο, κανέναν 

Αντιπεριφερειάρχη  και κανέναν Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης 

Στερεών Αποβλήτων που είναι σήμερα . .θεσμικούς που αποφάσισαν 

για το  τι  θα γίνει ,  όχι  μόνο στο Παλαιόκαστρο, για όλη την διαχείριση 

των απορριμμάτων της Κεντρικής Μακεδονίας με αυτά που λέτε.  Ότι ο 

τόνος θα κοστίσει  εκατό ευρώ. Ο άλλος θέλει  εκατόν πενήντα. Θα 

πλειοδοτήσουμε εδώ πέρα. Ο άλλος λέει  διακόσια.  Η αλήθεια ποια 

είναι.  
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Υπεύθυνα ο κ.  Δήμαρχος βγήκε και σας είπε ότι  69 ευρώ ο τόνος.  

Αυτό θα κοστίσει  μετά το ΄16.  Για πόσα χρόνια; αυτά που θα λέει  η 

σύμβαση. Δεν λέμε κάτι  διαφορετικό.  Τα ίδια λέμε από την αρχή μέχρι 

το τέλος.  Εσείς προσπαθείτε και να τα διαστρεβλώσετε  και να δώσετε 

ένα άλλο μήνυμα και μια άλλη απάντηση στον κόσμο.  

Ούτε φοβίζουμε τον κόσμο ούτε προσπαθούμε να τον φοβίσουμε.  

Η αλήθεια είναι αυτή.  Εάν δεν γίνουν τα εργοστάσια δυστυχώς τα 

πρόστιμα θα υπάρχουν.  Το ίδιο λέει  και ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής 

Μακεδονίας με επιστολή του που την έχετε δει .  Ούτε αυτό το 

πιστεύετε.   

Εντάξει,  εάν δεν λέμε αυτά που θέλετε να ακούτε φυσικά και 

αντιδράτε.  Αυτά που θέλετε να ακούτε εάν δεν είναι σωστά δεν θα τα 

ακούσετε ποτέ από εμάς.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Χράπα ολοκληρώστε να δώσουμε τον λόγο στον κ.  Δήμαρχο.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν καθυστερώ άλλο. άκουσα και κάποιες άλλες απόψεις,  να γίνουν 

μικρές μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων μικρού όγκου. Μετά 

άκουσα να γίνει  και σε κάθε χωριό και σε κάθε πρώην Δήμο. Θα έχει  

πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να μας υποδείξουν σε ποιο μέρος θέλουν να 

γίνει  αυτό που λένε.   

 Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω, νομίζω έχω  ολοκληρώσει.  Η 

διαχείριση είναι αυτή που γίνεται,  τα κόστη είναι αυτά που είπαμε 

τόσο καιρό,  τα ίδια ακριβώς 69 ευρώ τον τόνο ξεκάθαρα μετά το ΄ 16. 

Καμία υπεκφυγή και μόνο αλήθειες.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας ευχαριστούμε.  Κύριε Φωτιάδη μήπως θέλετε δευτερολογία;  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εγώ πάλι δεν κατάλαβα πόσο θα είναι ο λογαριασμός.  Τόσο απλά. Και 

εδώ πάλι δεν καταλαβαίνω γιατί  δεν απαντούν στις  ερωτήσεις που 

θέτουμε.  Διότι  η ερώτηση έλεγε ότι  πόσο στοίχισε στον Δήμο μας 

μέχρι 31-12-13. Συν η προσθήκη 65 συν 1585, πόσος είναι ο 

λογαριασμός ανά δίμηνο; Πολύ συγκεκριμένα. Όλα τα άλλα είναι 

εκτός.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε κ.  Φωτιάδη. Κύριε Γιαννακίδη τον λόγο για 

δευτερολογία.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Για τις  οικονομικές παραμέτρους δεν θα προσθέσω τίποτα, απλά θα 

ήθελα να ρωτήσω τον κ.  Αντιδήμαρχο εάν ξέρει  να μας πει  τι  θα γίνει  

με τα παραγόμενα προϊόντα από την Μονάδα Επεξεργασίας;   

 Το ρωτάω αυτό γιατί ,  γ ια παράδειγμα, η  Μονάδα στα Λιόσια 

παράγει ARF ,  όσοι δεν το ξέρουν είναι ένα καύσιμο παραγόμενο από 

την συμπίεση από τέτοιες Μονάδες,  το οποίο επιχειρήθηκε να 

τροφοδοτήσουν την Δ.Ε.Η. ως καύσιμη ύλη, φυσικά αντέδρασαν οι  

πολίτες εκεί ,  οι  κάτοικοι,  ξεσηκώθηκαν και σταμάτησ ε,  στην συνέχεια 

επιχειρήθηκε σε τσιμεντοβιομηχανία ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ και εκεί  έγινε 

το ίδιο,  οπότε και εκεί  θα έχουμε τις  αντιδράσεις των πολιτών.  

 Θέλω να μου πει  εάν ξέρουν τι  θα κάνουμε αυτά τα παραγόμενα 

προϊόντα; Τι θα τα κάνει  ο ιδιώτης; Που θα πηγαίνου ν; Τα οποία είναι 

ιδιαίτερα επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία,  γιατί  πρέπει να 

λάβουμε και αυτή την παράμετρο υπόψη και γι΄ αυτό η Ε.Ε. έχει  

επαναπροσδιορίσει  τους στόχους,  θεωρεί αυτές τις  Μονάδες 
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Επεξεργασίας ξεπερασμένες,  επικίνδυνες για την ανθρώπινη υγεία και 

έχει  καταλήξει όλος ο κόσμος,  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Θεέ μου, Θεέ μου Δήμαρχε αλλά πρέπει να λέμε κάποια πράγματα, δεν 

είναι κακό να ενημερωθούμε.   

 Έχουν καταλήξει ότι  δεν υπάρχει προς το παρόν πιο ασφαλής 

τρόπος διαχείρισης των απορριμμάτων και προστασίας της ανθρώπινης 

υγείας από την διαλογή στην πηγή, από την ανακύκλωση, από την 

συμμετοχή του πολίτη…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Γιαννακίδη είμαστε στις  τοποθετήσεις και όχι  ερωτήσεων αλλά 

πέραν τούτου …  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εντάξει,  ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστούμε.  Να δώσει μια απάντηση ο Αντιδήμαρχος και στην 

ερώτηση του κ.  Γιαννακίδη και εάν μπορεί να συγκεντροποιηθεί  σε 

αυτό που είπε ο κ.  Φωτιάδη, στην ερώτηση και μετά να κλείσει  το 

θέμα ο κ.  Δήμαρχος.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Και αυτά τα είπαμε πολλές φορές και άλλες φορές συζητήσαμε.  Είπαμε 

σήμερα ο Χ.Υ.Τ.Α. του Παλαιοκάστρου κοστίζει  στον Δήμο Σερρών 

500.000 ευρώ ετησίως.  Η παραγόμενη ποσότητα απορριμμάτων που 

έχει   ο Δήμος Σερρών είναι 24.000 τόνοι ετησίως.  Σωστά; Το ΄16 

24.000 τόνους επί  69 ευρώ, το ΄16 επαναλαμβάνω 24.000 τόνους επί  69  
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ευρώ μας κάνει  1.656.000. Τόσο θα πληρώσει ο Δήμος Σερρών 1.656 

το ΄16.   

 Λοιπόν,  τα 500 που δίνουμε τώρα εάν τα αφαιρέσουμε από τα 

1.656 μας μένουν άλλα 1056 που χρειάζεται ο Δήμος Σερρών εξ τρά να 

πληρώσει τότε εκεί .  Αυτό το ποσό αντιστοιχεί  σε ένα ποσοστό 26%. 

26% δηλαδή θα αυξηθεί το κόστος για τον Δήμο Σερρών το ετήσιο στο 

Χ.Υ.Τ.Α. του Παλαιοκάστρου. Συν 1.156.  Είναι 26%.  

 Θα έχουμε μια αύξηση κοστολογίου κατά 26%. Αυτή η αύξηση 

τώρα ή θα μετακινηθεί στον πολίτη ή εάν θα είμαστε εμείς  δημοτική 

αρχή θα την αντιμετωπίσουμε με την μείωση του κόστους της 

αποκομιδής,  του κόστους της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας με το 

καινοτόμο σύστημα βελτιστοποίησης δρομολογίων και εξοικονόμησης 

πόρων.  

Θα έχουμε μια μεγάλη εξοικονόμηση από εκεί ,  οπότε θα το 

αντιμετωπίσουμε έτσι,  με την μείωση των μισθών,  όπως λέει  και  η 

κυρία Σαραντίδου και τα έλεγε και παλαιότερα. Ή αυτός που θα είναι 

Δήμαρχος τότε και συμφωνώ μαζί σας έγινε τεράστια μείωση των 

μισθών κυρία Σαραντίδου,  αυτή είναι η αλήθεια,  έτσι δεν είναι;   

Αυτός που θα είναι Δήμαρχος το ΄16 πώς θα συμπεριφερθεί δεν 

το ξέρουμε.  Μπορεί να πει  ότι  θα κάνω εγώ μια αύξηση 26%. Δεν ξέρω 

ποιος θα είναι και τι  θα κάνει .  Το 26% τι  σημαίνει;  Σημαίνει  ότι  ένα 

σπίτι  στις Σέρρες στον Δήμο Σερρών, ακούτε τώρα να σας πω για την 

πόλη των Σερρών, πληρώνουν οι  Σέρρες 1,4 ευρώ ανά τετραγωνικό 

μέτρο. 26% σε ένα 1,4 ευρώ είναι 36 λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο.  

 Υπολογίστε πόσο παραπάνω θα πληρώσει.  Στα 100 μέτρα 

δηλαδή 36 λεπτά  είναι 36 ευρώ ετησίως.  Εάν το διαιρέσουμε δια 12 

μήνες είναι 3 ευρώ τον μήνα. Στον διμηνιαίο λογαριασμό είναι 6 ευρώ.  
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Αυτή είναι η αύξηση που μπορεί να γίνει  το ΄16 στον δημότη με 

στοιχεία και με χαρτιά και ξεκάθαρα. Εάν θα γίνει .   

Τώρα αυτό αφορά τις  Σέρρες.  Να πάρουμε τώρα μια Κοινότητα.  

Στον Ελαιώνα πληρώνει ο κάτοικος του Ελαιώνα 65 λεπτά το 

τετραγωνικό μέτρο δημοτικά τέλη. Εάν τα πολλαπλασιάσουμε με 26% 

αύξηση, βγαίνουν 17 λεπτά. Τα 17 λεπτά στα 100 μέτρα είναι 17 ευρώ. 

Εάν τα διαιρέσουμε τα 17 ευρώ δ ια δώδεκα μήνες είναι 1,4 ευρώ τον 

μήνα. Δηλαδή τα ποσά είναι αυτά,  δεν είναι κάτι  διαφορετικό.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Συγνώμη για την διακοπή, συγνώμη, κρατήστε λίγο την σκέψη σας.  

Και πάλι συγνώμη. Εξηγήστε μας πως έρχεται η διαφορά του 26%, 

μήπως γίνεται κάποιο λάθος εκεί  στο 26%.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Είπαμε 1.656, 24.000 τόνοι κοστίζουν 1.656 ετησίως.  Το επιπλέον 

ποσό, δηλαδή που θα πρέπει να δώσουμε το ΄16 από τα 500 χιλιάρικα 

είναι 1.156. Σωστά; 1.156 δια 4.300.000 που είναι ο προϋπολογισμός,  

τα έσοδα της ανταποδοτικότητας,  βγαίνει ,  είναι το 26% των εσόδων 

της ανταποδοτικότητας.  4.300 προϋπολογιστικά που είναι.  Τόσα 

εισπράττουμε ετησίως 4.300.000 ευρώ από δημοτικά τέλη. Σωστά; Στα 

4.300 εάν προσθέσουμε,  εάν θέλουμε να εισπράξουμε 1.156 επιπλέον,  

βγαίνει  26% αύξηση. Τώρα έγινε κατανοητό κ.  Δινάκη που σας είπα;  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Βεβαίως,  βεβαίως.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το RBF . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Το 26% σας είπα ότι  αντιστοιχεί  για την πόλη των Σερρών το ΄16 36 

ευρώ ετησίως ήτοι 3  ευρώ τον μήνα και για την Κοινότητα του 

Ελαιώνα ενδεικτικά 1,4 ευρώ τον μήνα. Αυτό θα είναι το ΄16 αλλά σας 

είπα και πριν ότι  εάν θα είμαστε εμείς  δημοτική αρχή ούτε αυτά θα τα 

επιβάλουμε.  Από την εξοικονόμηση των πόρων θα εξασφαλίσουμε τα 

κεφάλαια.   

 Όσον αφορά το RBF και τα υπόλοιπα που μας ανέφερε ο 

αγαπητός φίλος από την Διάβαση, αυτά όλα προβλέπονται μέσα στους 

περιβαλλοντολογικούς όρους.  Εάν δεν τα προβλέψουμε στους 

περιβαλλοντολογικούς όρους δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια.  Ούτε 

λειτουργίας ούτε τίποτα.   

 Εδώ ένα Χ.Υ.Τ.Α. θέλεις  να κάνεις ,  ένα κύτταρο να βγάλεις 

άδεια και συζητάμε χίλιους δύο περιβαλλοντολογικούς όρους.  Ένα 

εργοστάσιο κάνεις  το υπόλειμμά σου που πρέπει να το πετάξεις .  Και 

εάν δεν γίνει  αυτό θα δίνουμε ακόμα περισσότερα χρήματα μετά.   

 Τώρα εάν θέλει  να συμπληρώσει κάτι  ο κ.  Δήμαρχος;  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Δήμαρχε τον λόγο και όσο μπορείτε πιο σύντομα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε,  όσο θα πλησιάζουν οι  εκλογές δυστυχώς ο προεκλογικός 

πυρετός θα ανεβαίνει  με συνέπειες να υποβιβάζεται πάρα πολύ, ήδη 

έχει  υποβιβαστεί  η πολιτική ζωή του Δήμου. Για πρώτη φορά έχει  

πέσει σε τόσο χαμηλό επίπεδο.   

 Ποια ερώτηση δεν απαντήθηκε; Κοιτάξτε μια ερώτηση. 

Παρουσίαση, να παρουσιάσουμε το υπογραφέν σχέδιο σύμβασης 
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μεταξύ της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. και του προσωρινού αναδόχου μαζ ί με την 

εισήγηση  της νομικής υπηρεσίας.   

 Όπως γνωρίζετε από τις  31 -12-13 και μετά δεν υπάρχει η 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  ανέλαβε ο ΦΟ.Δ.Σ.Α.  Κεντρικής Μακεδονίας και επόμενο 

θα απευθυνθούμε εκεί  και όλες οι  ερωτήσεις που θέτετε για το θέμα 

της διαχείρισης των απορρ ιμμάτων και για το Χ.Υ.Τ.Α. 

Παλαιοκάστρου εκεί  θα απευθύνονται.  Ευχαρίστως να τις  

διαβιβάζουμε εμείς  αλλά αυτοί θα απαντούν.  Δεν έχουμε  εμείς  

δικαίωμα να απαντήσουμε.   

 Λοιπόν,  πάνω σε αυτό παρουσίαση, κοιτάξτε εδώ. Ή δεν 

γνωρίζουν κάποια πράγματα ή η σκο πιμότητα δεν έχει  όρια.  Να 

παρουσιάσουμε το υπογραφέν σχέδιο σύμβασης μεταξύ της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. 

και του προσωρινού αναδόχου μαζί με την εισήγηση της νομικής 

υπηρεσίας.   

 Και απαντά ο Πρόεδρος του ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας ο 

κ.  Γεράνης.   

 

Το Δ.Σ. της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ενέκρινε το πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας 

Διαγωνισμού και ανακήρυξε ομόφωνα στις 28 -12-13 προσωρινό 

ανάδοχο του έργου.  Σύμφωνα με την διαδικασία του διαγωνισμού 

σήμερα δεν υπάρχει  υπογεγραμμένο σχέδιο σύμβασης με τον προσωρινό 

ανάδοχο.  

Τι δεν απαντήθηκε δηλαδή; Ποιο ξεκάθαρη απάντηση από αυτή 

υπάρχει;  Δεν έχει  υπογράψει η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. τίποτα και λέει  ο Πρόεδρος 

του ΦΟ.Δ.Σ.Α..   
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Μετά την ανακήρυξη του προσωρινού αναδόχου έχει  ζητηθεί  πλέον 

από τον καθολικό διάδοχο της Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  ε ίτε  από τον Περιφ ερειακό 

ΦΟ.Δ.Σ.Α.  Κεντρικής Μακεδονίας να προσκομίσει  ο προσωρινός 

ανάδοχος τα προβλεπόμενα έγγραφα στην διακήρυξη του διαγωνισμού 

προκειμένου μετά να υπογράψουν την σύμβαση όταν φέρει  όλα τα 

δικαιολογητικά.   

 

Υπάρχει τίποτα δηλαδή το αιωρούμενο στην απάν τηση; Είναι 

ξεκάθαρη η απάντηση.  

Όσον αφορά αναλυτική παρουσίαση για το ποιο θα είναι το κόστος με 

το οποίο θα επιβαρυνθούν οι  συνδημότες μας σε διμηνιαία βάση από 

την λειτουργία του φορέα και μετά θα έρθω και στην Μονάδα. Και 

λέει .  Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α.  απαντάει εδώ. Δεν θα απαντήσουμε εμείς .   

 

Η τιμολογιακή πολιτική του Περιφερειακού ΦΟ.Δ.Σ.Α.  Κεντρικής 

Μακεδονίας που αφορά τις  ε ισφορές των Δήμων εγκρίνεται κατ΄  έτος με 

σχετική απόφασή του.  Για το έτος ΄14 που αποτελεί  και το πρώτο έτος 

έναρξης λειτουργίας του Περιφερειακού ΦΟ.Δ.Σ.Α.  Κεντρικής 

Μακεδονίας αναμένονται τα τελικά απολογιστικά στοιχεία του ΄13 από 

όλους τους συγχωνευθέντες ΦΟ.Δ.Σ.Α. της Κεντρικής Μακεδονίας για 

να καθοριστούν οι  ετήσιες ε ισφορές των Δήμων.  

Η τιμολογιακή πολιτική που θα ενσωματώσει τ ο κόστος 

λειτουργίας της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Νομού Σερρών 

αφορά το ΄16 μετά την έναρξη επεξεργασίας της Μονάδας 

Απορριμμάτων.  
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Απαντά και σε αυτό το ερώτημα. Ο ΦΟ.Δ.Σ.Α.  Κεντρικής 

Μακεδονίας θα απαντήσει στο ερώτημα δηλαδή αναλυτική παρουσία ση 

για το ποιο θα είναι το κόστος με το οποίο θα επιβαρυνθούν οι  

συνδημότες μας σε διμηνιαία  βάση από την λειτουργία του ΦΟ.Δ.Σ.Α. 

.  Απαντά ξεκάθαρα και είναι υπεύθυνο να απαντήσει ο ΦΟ.Δ.Σ.Α. .  

Αυτός είναι ο Φορέας τώρα της Διαχείρισης Απορριμμάτων σε επ ίπεδο 

Κεντρικής Μακεδονίας.  Δεν που η Ε.Σ.Α.Ν.Σ..   

Καταλαβαίνω την αγωνία σας,  θέλετε κάτι  να βγάλετε 

επικοινωνιακά, να προσάψετε κάτι .   

Όσον αφορά ποιο είναι από την λειτουργία Μονάδας Διαχείρισης 

των Σκουπιδιών στο Παλαιόκαστρο τι  θα πληρώνουν οι  πολίτες  μετά 

το ΄16,  εγώ έχω να σας πω το εξής:  Σας εξήγησε κάποια πράγματα ο 

Αντιδήμαρχος,   όμως είναι γεγονός,  εάν δεν γίνει  το εργοστάσιο θα 

πληρώνει πολύ περισσότερα ο δημότης από τα πρόστιμα που θα 

πέφτουν.   

Τα πρόστιμα, ο νόμος που υπάρχει τώρα για τα πρόστ ιμα δεν 

καταργήθηκε.  Απλώς πάγωσε. Θα ενεργοποιηθεί  και θα το δείτε μετά 

τις  εκλογές.  Δεν καταργήθηκε,  υπάρχει ο νόμος και θα έρθουν μετά 

από το ΄16 και άλλα πρόστιμα και θα δείτε τότε τους δημάρχους 

αυτούς που μπήκαν μπροστά στην Ε.Σ.Α.Ν.Σ.,  τους έξι  δημά ρχους και 

τον Αντιπεριφερειάρχη, διότι  κ.  Γιαννακίδη καλά κάνετε και παίζετε 

το πολιτικό σας παιχνίδι  αλλά μην υποτιμάτε τόσο την νοημοσύνη των 

πολιτών. Ο Δήμαρχος Σερρών δεν αποφάσιζε μόνος του.  στο Δ.Σ. της 

Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ήταν όλοι οι  Δήμαρχοι,  έξι  Δήμαρχοι του Νομού στην τον 

Αντιπεριφερειάρχη. Ομόφωνα αποφάσιζαν και υπήρχε μια κοινή 

γραμμή και μπράβο τους.   
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Και είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός για το πώς 

διαχειριστήκαμε το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων και 

είμαστε ο πρώτος Νομός στην Ελλάδα που αυτή  την στιγμή έχει  

προσωρινό ανάδοχο και θα κάνει  εργοστάσιο και θα γλιτώσει από το 

περιβαλλοντικό έγκλημα που θα γινόταν εάν δεν υπήρχε το 

εργοστάσιο.  Από το οικονομικό έγκλημα που θα γινόταν εάν δεν 

υπήρχε το εργοστάσιο.  Διότι  οι  πολίτες θα επιβαρυνθούν πο λύ 

περισσότερο.  

Λοιπόν,  εμείς  αποδείξαμε ότι  με την σωστή και με την χρηστή 

διαχείριση δεν επιβαρύναμε τους Σερραίους δημότες με αυξήσεις 

τελών καθαριότητας στην θητεία μας.  Παρόλο που βρήκαμε έναν τομέα 

καθαριότητας ελλειμματικό κατά 60%. Και δεν τον επι βαρύναμε διότι  

δώσαμε βαρύτητα στην συγκράτηση και την μείωση των δαπανών.  

Αυτό θα κάνουμε και στην συνέχεια,  θα δώσουμε βαρύτητα στην 

συγκράτηση και στην μείωση των δαπανών, θα προσπαθήσουμε να 

περισσέψουν χρήματα μέσα από την σωστή διαχείριση. Σας είπε ένα 

παράδειγμα ο Αντιδήμαρχος.  Έχουμε το πρόγραμμα της εξοικονόμησης 

χρημάτων από τα καύσιμα των απορριμμάτων μέσα από ένα πρόγραμμα 

147.000 ευρώ.  

Πέραν αυτού μην ξεχνάτε ότι  στα δημοτικά τέλη δεν είναι μόνο, 

στα δημοτικά τέλη καθαριότητας είναι και φωτισ μού. Θα κάνουμε,  θα 

προσπαθήσουμε να μειώσουμε τις  δαπάνες του δημοτικού φωτισμού. 

Ήδη το κάνουμε και υπάρχει μείωση και θα υπάρξει και άλλη.  

Ήδη σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο πέρασε ένα τέτοιο 

θέμα. «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον δημοτικό φω τισμό 

οδικών αξόνων της πόλης» και ο Δήμος καταθέσαμε πρόταση για να 
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ενταχθεί  σε πρόγραμμα 5 εκατ.  ευρώ με στόχο την εξοικονόμηση 

ενέργειας από το δημοτικό ηλεκτροφωτισμό.  

Όλα αυτά θα έχουν σαν συνέπεια να περισσέψουν χρήματα από 

το 2016 και μετά για να μην αυξήσουμε τα ανταποδοτικά τέλη όπως το 

πετύχαμε μέχρι τώρα στην θητεία μας.   

Τι μένει  αναπάντητο; Έμεινε τίποτα αναπάντητο; Τώρα εάν 

κάποιοι  θεωρούν ότι  θέλουν ντε και ντε να χρεώνουν ότι  η διαχείριση 

των απορριμμάτων στο Χ.Υ.Τ.Α. Παλαιοκάστρου γίνεται,  δεν ξέρω 

από τον Δήμαρχο Σερρών και όχι  από τον περιφερειακό ΦΟ.Δ.Σ.Α.,  τι  

να πω; Από εκεί  και πέρα νομίζω ότι  είναι και ανάξια σχολιασμού.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ολοκληρώστε κύριε Δήμαρχε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και ανάξια σχολιασμού όλα αυτά και να είστε βέβαιοι  ότι  δεν 

πρόκειται να ασχοληθούμε με τέτοια θέματα τα οποία ρίχνουν τόσο 

πολύ το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης.   

 Καμία υπεκφυγή. Απαντήσεις σταράτες.  Και δεν είναι δυνατόν,  

κ.  Φωτιάδη, όταν μιλάτε εσείς  που λέγατε από μηδενική βάση θα 

κάνετε το Χ.Υ.Τ.Α. στο Παλαιόκαστρο προεκλογικά το  2006, όχι  στον 

Χ.Υ.Τ.Α.,  αναλάβατε τον κάνατε τον Χ.Υ.Τ.Α. …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα τα ακούσετε και θα τα ακούτε συνέχεια.  Εγώ λέω ….  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Να μην διακόπτουμε.  Κύριε Δήμαρχε ας επικεντρωθούμε…  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Γιατί  φεύγετε;  Γιατί  φεύγετε;   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Φωτιάδη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι στον Χ.Υ.Τ.Α. το 2006. Ψέματα είναι;  Από μηδενική βάση λέγατε.  

Λοιπόν,  έρχεστε κάνετε το Χ.Υ.Τ.Α..   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ. Κύριε Φωτιάδη, κύριε Φωτιάδη. Ναι αλλά κάνετε 

διακοπή τώρα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα τα ακούσετε αυτά. Όχι στον Χ.Υ.Τ.Α. το 2006. Μετά έκανε τον 

Χ.Υ.Τ.Α..   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Φωτιάδη σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μετά το …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Φωτιάδη.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  δεν σας συμφέρει.   
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Φωτιάδη σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  φεύγετε;  Να σεβαστείτε τον Κανονισμό. Όχι στον Χ.Υ.Τ.Α. το 

2006. Ναι στον Χ.Υ.Τ.Α. και λέει  στην Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ότι  κάνετε γρήγορα 

το  εργοστάσιο.  Ναι στο εργοστάσιο.  Τώρα …Τέτοια αναξιοπιστία και 

ασυνέπεια …  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Δήμαρχε στο θέμα μας.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όταν δεν σας συμφέρει τρέπεστε σε φυγή.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τρέπεστε σε φυγή πάντα. Όταν δεν σας συ μφέρει τρέπεστε σε φυγή. 

Καθίστε να ακούσετε.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα δεν θα σεβαστείτε τον Κανονισμό; Τρέπεστε σε φυγή.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Δήμαρχε επί του θέματος.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Θα κάνω διακοπή της συνεδριάσεως.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ντρέπεστε κ.  Φωτιάδη; Εάν θέλετε να διεκδικήσετε και τον Δήμο 

κ.  Φωτιάδη…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Αφήστε να μιλήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Φωτιάδη λίγο σεβασμό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και όταν δεν τους συμφέρει σηκώνονται και φεύγουν.  Τρέπονται σε 

φυγή.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Επί του θέματος κύριε Δήμαρχε.  Είμαι επί  του θέματος όλα αυτά. Όλα 

αυτά είναι επί  του θέματος.  Επί του θέματος είναι όλα αυτά. Επίσης,  

θα ήθελα να πω στον κ.  Γιαννακίδη,  θα τα ακούσουν πολλοί…  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Δήμαρχε στο θέμα μας.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εκατό τοις  εκατό διαλογή στην πηγή δεν γίνεται.  Μα δεν το ξέρετε 

αυτό; Πουθενά στον κόσμο δεν γίνεται διαλογή στην πηγή εκατό τοις  

εκατό.   Παντού υπάρχουν εργοστάσια.  Επιτέλους φέρτε μας ένα 

παράδειγμα σε  ολόκληρο τον κόσμο που να γίνει  διαλογή στην πηγή 

100% και να μην έχουν εργοστάσιο.  Παντού υπάρχουν εργοστάσια.  
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 Τώρα αυτά εντάξει ,  δώρα στους μεγαλοεργολάβους είναι κάποια 

στερεότυπα που τα λέτε κατά κόρον και τα λοιπά. Νομίζω έχουν 

ξεφτιλιστεί  πλέον κάποιες λέξεις .   

 Σας είπα το αποφασίζω και διατάζω. Ή δεν ξέρετε ή τουλάχιστον 

φροντίστε να μάθετε.  Οι αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Ν.Σ. ήταν ομόφωνες.  

Έξι Δήμαρχοι και Αντιπεριφερειάρχης.  Παίρνανε ομόφωνες αποφάσεις,  

δεν τις  έπαιρνα εγώ. Επιτέλους πείτε κάποια αλήθε ια στον κόσμο. 

Έχετε πάρει διαζύγιο από την αλήθεια.   

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Κύριε Δήμαρχε τελειώστε σας  παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  τελείωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:  

Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε.  Ήταν εμπεριστατωμένη η απάντησή σας,  

σας ευχαριστώ. Λήξη της συνεδρίασης.   

 

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

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

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

232-2014: Αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων. 

Εισηγήτρια: Η Δημ. Σύμβουλος κ. Αγιαννίδου Στ. 
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233-2014: Έγκριση τοποθέτησης δύο τιμητικών πλακετών εκατέρωθεν του 

μνημείου του Επισκόπου Σμύρνης Χρυσοστόμου.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

234-2014: Έγκριση υπογραφής συμφώνων συνεργασίας στο πλαίσιο του έργου 

PROMO SAFE DRIVING με αντικείμενο την συνέχιση λειτουργίας 

της σχολής ασφαλούς οδήγησης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

ΠΡΑΚ.  Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην τελετή για την έναρξη εργασιών 

1-9-2014 του έργου κατασκευής νέου κλειστού γυμναστηρίου στο Petrich  
Βουλγαρίας στο πλαίσιο της πράξης ¨Προώθηση του μαζικού 

αθλητισμού στη διασυνοριακή περιοχή του Δήμου Petrich και Δήμου 

Σερρών με ακρωνύμιο SPORTS FOR ALL¨.Εισηγητής: Ο 

αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

235-2014: Συνέχιση υλοποίησης της πράξης: ¨Προμήθεια και εγκατάσταση 

αυτόνομου υβριδικού συστήματος θέρμανσης νερού της κολυμβητικής 

δεξαμενής του ΕΕΕΕΚ Σερρών με χρήση ηλιακής ενέργειας και 

φυσικού αερίου¨.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

236-2014: Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους δημότες του 

Δήμου Σερρών για την εορτή του Πάσχα.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης 
 

237-2014: Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τίτλο: Παραχώρηση 

χρήσης μηχανημάτων από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προς το 

Δήμο Σερρών για την αντιμετώπιση υπηρεσιακών υποχρεώσεων και 

εκτάκτων αναγκών.  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γ. 
 

238-2014: Έγκριση της υπ' αριθμ. 60/2014 απόφασης του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. 

¨Έγκριση ψήφισης Κανονισμών Λειτουργίας Εσωτερικής Υπηρεσίας 

των Παιδικών Σταθμών, των Κ.Α.Π.Η. και του τμήματος Αθλητισμού 

του Ν.Π. . ., ενημέρωση .Σ. και λήψη απόφασης¨.  

Εισηγητής: Ο πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 
 

239-2014: Έγκριση καταβολής εξόδων ενοικίασης χώρου σε εκθέσεις τουρισμού. 

 Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
 

240-2014: Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση 

του 24ου Νηπιαγωγείου του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μερετούδης 
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241-2014: Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του προγράμματος ΕΥΦΥΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ για την υλοποίηση του έργου 

¨Ενεργειακή Αποδοτικότητα στις Αστικές Εμπορευματικές 

Μεταφορές¨ (ENCLOSE).  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 
 

242-2014: Έγκριση δαπάνης για την κοπή και απομάκρυνση ξερών επικίνδυνων 

κλάδων πλατάνων και διάθεση σχετικής πίστωσης.  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γ. 
 

243-2014:      Έγκριση δαπάνης και ψήφιση σχετικής πίστωσης για: 

       α) την προμήθεια και εγκατάσταση αρδευτικού συστήματος στο  

            υπαίθριο θεατράκι του Κεντρικού Πάρκου των Σερρών και 

        
244-2014:       Ομοίως για την προμήθεια φυτικού υλικού για το υπαίθριο θεατράκι του 

        Κεντρικού Πάρκου των Σερρών. 

        Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γ. 
 

245-2014: Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών κηποτεχνικών 

εργαλείων. 

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γ. 
 

246-2014: Έγκριση συνέχισης δαπάνης για την κοπή και απομάκρυνση 

εκριζωθέντος δέντρου. 

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γ. 
 

247-2014: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2014: 

α) για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων (67) 

248-2014: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2014: 

β) για την ενίσχυση κωδικών εξόδων  (68) 

249-2014: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2014: 

γ) που αφορά το κληροδότημα Ι. Αποστολίδη. 

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

249α-2014:     Ομοίως για μισθώματα σχολικών μονάδων. 
 

250-2014:       Έγκριση διενέργειας προμήθειας: 

        α) με τίτλο: ¨Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο δημοτικό  

         φωτισμό οδικών αξόνων της πόλης των Σερρών¨ στα πλαίσια της  

         πράξης ¨Εξοικονόμηση ενέργειας Σερρών¨, 

         
251-2014:       Ομοίως θερμομονωτικού καλύμματος για την πισίνα του κολυμβητηρίου  
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      Αγ. Αναργύρων στα πλαίσια της πράξης ¨Εξοικονόμηση ενέργειας  
      Σερρών¨ 

     Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

       
    252-2014:         Ομοίως  ανταλλακτικών για εκτυπωτές – πολυμηχανήματα και  
        φωτοτυπικά   

     Έτους 2014. 

 
253-2014: Έγκριση απ' ευθείας εκποίησης προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης 

εμβαδού 32,14 τ.μ. στον κ. Βοζίκη Πέτρο.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

254-2014: Έγκριση Συγκριτικού Πίνακα Εργασιών της υπηρεσίας ¨Συντήρηση 

δικτύου φωτεινής σηματοδότησης του Δήμου Σερρών έτους 2013¨ και 

παράταση της σχετικής σύμβασης.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

255-2014: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: ¨Καταπολέμηση 

παρόδιας βλάστησης στην πόλη των Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γ. 
 

256-2014:       Έγκριση μελετών των έργων: 

         α) Τσιμεντοστρώσεις, συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους  

         2014, .Ε. Μητρουσίου 
 

257-2014:        β) Τσιμεντοστρώσεις, συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους  

            2014, .Ε. Σκουτάρεως 
 

258-2014:        γ) Τσιμεντοστρώσεις, συντηρήσεις ασφαλτοστρώσεων δρόμων έτους  

            2014, .Ε. Λευκώνα 
 

259-2014:       δ) Συντηρήσεις οδικού δικτύου Δήμου Σερρών έτους 2014 
 

     260-2014         ε)Ομοίως του έργου: Κατασκευή υγρομόνωσης οροφής και νέα  
                              ηλεκτρολογική εγκατάσταση στο κλειστό γυμναστήριο του Γυμνασίου 
                               Λευκώνα του Δήμου Σερρών 

 

261-2014:       στ) Ομοίως του έργου: Επισκευή κεραμοσκεπής στο 23ο Δημ. Σχολείο       

του Δήμου Σερρών 
 

 262-2014:        ζ) Αντιστήριξη τοιχίου Κοιμητηρίου Τ.Κ. Κουμαριάς 
 

 263-2014:       η) Αντικεραυνική προστασία σχολικών μονάδων Δήμου Σερρών 
 

 264-2014:        θ) Τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους της Τ.Κ. Ορεινής 
 

 265-2014:       ι) Ανακαίνιση στο υπ' αριθμό 12 κατάστημα του Δημοτικού Μεγάρου 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2 Α Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014  

16

4 

 

 266-2014:       ια) Συντηρήσεις στο 4ο Γυμνάσιο & στο 3ο Λύκειο Σερρών 
 

267-2014:       ιβ) Ανακατασκευή  δρόμων  στα  αγροκτήματα  Ορεινής  και  Άνω  

        Βροντούς 
 

268-2014:ι       γ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της Δ.Ε. Λευκώνα 
 

 260-2014:      ιδ) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της Δ.Ε. Μητρουσίου 
 

 270-2014:       ιε) Ανακατασκευή δρόμων στα αγροκτήματα της Δ.Ε. Σκουτάρεως. 

        Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

271-2014:     Επικαιροποίηση της προεκτίμησης αμοιβής για την εκπόνηση της 
      διαχειριστικής  μελέτης  του  Δημοτικού  Δάσους  Σερρών  για  την 
      δεκαετία 2015-2024. 

      Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γ. 
 

      272-2014:     Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ¨Αρδευτικά έργα 
    Κοινότητας Άνω Βροντούς¨. 
     Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

     273-2014:     Έγκριση πρωτοκόλλου: 
    α) προσωρινής παραλαβής του έργου: ¨Κατασκευή πεζοδρομίου στην 
    οδό Απαμείας, 

    
     274-2014:    Ομοίως β) προσωρινής παραλαβής του έργου: ¨Συντηρήσεις οδικού δικτύου 

    Δήμου Σερρών έτους 2013  και 

     
     275-2014:     Ομοίως  γ) προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ¨Κατεδάφιση 

      ακινήτου  Δημοτικής Αγοράς¨. 
    Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

    276-2014:   Τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 730α της Π.Ε.    

της πόλης των Σερρών ¨Αγ. Ανάργυροι – Κατακουνόζι¨. Εισηγητής: Ο 

αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
 

   277-2014:  Έγκριση  εξωδικαστικού ή δικαστικού συμβιβασμού του Δήμου Σερρών με 
τον κ. Γαβριηλίδη Γεώργιο. 
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 
 278-2014: Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους των κ.κ. 

Καλούδη Αθανασίου –Τέλα Χρήστου και Παντελή Γ. – Μυγδαλά Ε.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 279-2014: Έγκριση διαγραφής οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους των κ.κ. 

Τσούση Μαρίας και Καρακώτσιου Ιωάννη.   
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Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
 

 280-2014: Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Μάρτιο 2014.  
Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

281-2014: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Τσακιρίδη  

   Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
 

282-2014: Έγκριση καταβολής ΔΕΔΔΗΕ ποσού 15.828,35με Φ.Π.Α. για την 

εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης έξι (6) στύλων και έξι (6) συμβατικών 

φωτιστικών σωμάτων στην Δ.Κ. Σκουτάρεως 
 

ΠΡΑΚ.  Ενημέρωση- συζήτηση σχετικά με την λειτουργία της μονάδας  
2-9-2014 διαχείρισης των απορριμμάτων στο Παλαιόκαστρο.  
 

283-2014: Αποδοχή χρηματοδότησης του 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού των υπό 

έργων 1 και 2 της πράξης Εξοικονόμησης Ενέργειας Σερρών από το 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία –Θράκη -6627 14-4-2014- 

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών. 

 

284-2014: Έγκριση Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στους Ελμαλικδίδη 

Θεόδωρο, Εσκιμή Αντιγόνη και λοιπούς. -6672 14-4-2014- 

 

285-2014: Ομοίως στους Κατσιόλα Αστέρια, Κοντού Μαρία και λοιπούς. -6978 10-4-

2014- 

 

286-2014: Έγκριση πρόσληψης δυο διμηνιτών για τα Α΄ και Β’  κοιμητήρια.  

 

287-2014: Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της παροχής υπηρεσιών Οργάνωση 

Διαχείριση και Συντήρηση Χώρων Πρασίνου της Δημοτικής Ενότητας 

Λευκώνα και των Τοπικών Κοινοτήτων Ορεινής και Άνω Βροντούς του έτους 

2013-2014 λόγω καταληκτικής ημερομηνίας μέχρι 23-4-2014.  

Εισηγητής: ο  δημοτικός σύμβουλος κ. Δούκας Γεώργιος.  

 

288-2014: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικού κλήρου Τοπικής Κοινότητας     

Μονοκκλησιάς  

Εισηγητής: ο Αντιδήμαρχος Παιδείας ο κ. Μερετούδης.  

 

289-2014:  Έγκριση ψήφισης πίστωσης για καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας 

ποσού 13.669,35 ευρώ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης.  
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290-2014: Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα του έργου: Βελτίωση κυκλοφοριακών 

συνθηκών του Δήμου μας έτους 2014. 

 

……………………….. 

………………. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

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     …………….  

 

Αναστασιάδης Ηλίας        …………….  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος       …………….  

 

Αρναούτογλου Φωτεινή       …………….  
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Γαλάνης Στέργιος        …………….  

 

Γάτσιος Αθανάσιος        …………….  

 

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος       …………….  

 

Γκότσης Ηλίας         …………….  

 

∆ηµητρίου Ευστράτιος       …………….  

 

∆ήµου Ιωάννης         …………….  

 

∆ούκας Γεώργιος        …………….  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα        …………….  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή       …………….  

 

Θεοχάρης Μιχαήλ        …………….  

 

Ίντος ∆ηµήτριος        …………….  

 

Μερετούδης ∆ηµήτριος       …………….  

 

Μηλίδης Θεόδωρος        …………….  
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Μοσχολιός Ζωγράφος        …………….  

 

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία      …………….  

 

Μυστακίδης Παύλος        …………….  

 

Νεράντζης Βασίλειος       …………….  

 

Σαραντίδου Ερµοφύλη       …………….  

 

Σούζας Ζαχαρίας        …………….  

 

Στεργίου Νικόλαος        …………….  

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος      …………….  

 

Φωτιάδης Στέφανος        …………….  

 

Χασαπίδης Κων/νος        …………….  

 

Χατζηµαργαρίτης  Μαργαρίτης      …………….  

 

Χράπας Παντελής        …………….  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος       …………….  


