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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 10/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

Στις Σέρρες και στο Διοικητήριο,  σήµερα την 16 η  του μηνός 

ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από 

την αριθµ. 10/10 -04-2014 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 27,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)  

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

Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας ∆.Σ.)  

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Μηλίδης Θεόδωρος  

Αναστασιάδης Αντώνιος  
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Αναστασιάδης Ηλίας  

Αραµπατζής Θεόδωρος  

Αρναούτογλου Φωτεινή  

Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

∆ηµητρίου Ευστράτιος  

∆ούκας Γεώργιος  

Θεοχάρης Μιχαήλ  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  

Στεργίου Νικόλαος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  

Μυστακίδης Παύλος  

Νεράντζης Βασίλειος  

Νιζάµης ∆ηµήτριος,  

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

Χρυσανθίδης Βασίλειος  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1. Αγοραστός Αγοραστός  

2. Βαλτσάνης ∆ηµήτριος  

3. Γκότσης Ηλίας  

4. ∆ήµου  Ιωάννης  
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5. ∆ρίγκα Χρυσούλα  

6. Ηλιοπούλου Σταλακτή  

7. Ίντος ∆ηµήτριος  

8. Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

9. Μοσχολιός Ζωγράφος  

10. Παπαδοπούλου Φωτεινή  

11. Σαραντίδου Ερµοφύλη  

12. Σούζας Ζαχαρίας  

13. Φωτιάδης Στέφανος  

14. Χασαπίδης Κων/νος.  

 

  Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών 

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

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρούσα ήταν η κα Πολατίδου 

Γεσθηµανή.  

 

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

την έναρξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  στην οποία ήταν παρών ο 

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

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

 

 Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. :  

-  Γιαννακίδης ∆ηµήτριος,  προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 

3ου εκτός ημερήσιας  διάταξης θέµατος.  

-  Αναστασιάδης Αντώνιος,  προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 

6ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέµατος.  
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-  Μερετούδης ∆ηµήτριος,  προσήλθε µετά την ολοκλήρωση των εκτός 

ημερήσιας διάταξης θεµάτων.  

-  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης,  προσήλθε κατά  τη διάρκεια 

συζήτησης του 4 ο υ  θέµατος της ημερήσιας διάταξης.  

-  Μηλίδης Θεόδωρος,  αποχώρησε πριν την ολοκλήρωση των εκτός 

ημερήσιας διάταξης θεµάτων.  

-  Αναστασιάδης Αντώνιος,  αποχώρησε κατά την διάρκεια συζήτησης 

του 9ο υ  θέµατος και επέστρεψε κατά την διά ρκεια της συζήτησης του 

11ου θέµατος της ημερήσιας διάταξης.  

-  Νιζάµης ∆ηµήτριος,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 13ου 

θέµατος της ημερήσιας διάταξης.  

 -  Καλαϊτζίδης Βασίλειος και Στεργίου Νικόλαος,  αποχώρησαν κατά 

την διάρκεια της συζήτησης του 20ου θέµ ατος της ημερήσιας διάταξης.  

-  Γρηγοριάδης Παναγιώτης,  αποχώρησε πριν την ολοκλήρωση του 20ου 

θέµατος και επανήλθε µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης του 23ου 

θέµατος της ημερήσιας διάταξης.  

-  Αρναούτογλου Φωτεινή και Αναστασιάδης Αντώνιος,  αποχώρησαν 

µετά την ολοκλήρωση του 21ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

-  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 

28ο υ  θέµατος της ημερήσιας διάταξης.  

 

 

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

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση διοργάνωσης επικείμενων εκδηλώσεων ενημέρωσης και επίσκεψης 

  αποστολών των εταίρων στο πλαίσιο του έργου ENCLOSE στην πόλη των 

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

ΘΕΜΑ  2ο: Έγκριση: 

  α) της υπ' αριθμ. 19/2014 απόφασης του .Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨: 

  ¨Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014¨. 

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

  β) της υπ' αριθμ. 1/2014 απόφασης του  Δ.Σ. της  Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. ¨Αναμόρφωση 

  προϋπολογισμού της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. οικονομικού έτους 2014¨. 

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

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2013 στη  

  Δ.Η.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ και ορκωτών ελεγκτών για έτη 2012 και 2013 στην 

   Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

  Εισηγήτριες: Η Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Μπιτζίδου Σ. & η Πρόεδρος της 

  Κ.Ε. Δ.Η.Σ. κ. Αρναούτογλου Φ. 

ΘΕΜΑ  4ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης: 

  α) για την χρηματοδότηση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Σερρών, 

  β) για την επιχορήγηση του Συλλόγου Περιπατητών Κοιλάδας Αγίων  

  Αναργύρων Σερρών για την παρουσίαση του βιβλίου ¨Ο Χείμαρρος η Κοιλάδα 

  των Αγίων Αναργύρων¨ και 

  γ) για την επιχορήγηση του Α.Γ.Σ. ¨Πρωτέας¨ για την κάλυψη μέρους των 

  εξόδων συμμετοχής αθλήτριας, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα TAE KWON 

  DO. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 5ο: Εξέταση αίτησης υπαλλήλου του Δήμου μας που αφορά την απαλλαγή του 

  από επιτροπή παραλαβής λόγω ειδικότητας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ  6ο: Έγκριση τροποποίησης των αριθμ.: 

α) 313/2013 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση σχεδίου 2ης σύμβασης Διαδημοτικής 

Συνεργασίας για την παροχή υποστήριξης από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών 

προς την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βισαλτίας¨ και 

β) 200/2014 Α.Δ .Σ. ¨Έγκριση σχεδίου σύμβασης Διαδημοτικής Συν-εργασίας 

για την παροχή υποστήριξης από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών     προς την 

Δ.Τ.Υ.  του Δήμου Ηράκλειας¨. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή  

  υποστήριξης από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ν. 
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  Ζίχνης. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ 8ο: Επικαιροποίηση της αριθμ. 286/2014 Α. .Σ. ¨Έγκριση απασχόλησης εποχικού 

  προσωπικού επί δίμηνο για τα Α' και Β' Νεκροταφεία¨.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ  9ο:   Έγκριση Κανονιστικής Διάταξης για την υπαίθρια διαφήμιση (εμπορική – 

  πρόσκαιρη). 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

ΘΕΜΑ 10ο:  Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

ΘΕΜΑ 11ο:  Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: ¨Χώροι στάθμευσης  

  στον αστικό χώρο¨ από το Πράσινο Ταμείο  του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

  Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση δαπάνης για την μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού χαρακτήρα  

  (τεσσάρων τηλεοπτικών – τεσσάρων ραδιοφωνικών –τεσσάρων έντυπων) των 

  υπηρεσιών του Δήμου μας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.   

ΘΕΜΑ 13ο:  Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

  2014: 

  α) για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων, 

  β) για αναμόρφωση κωδικών εσόδων-εξόδων, 

  γ) για δικαστικά έξοδα, 

  δ) για ενίσχυση κωδικών εξόδων κρατήσεων  και 

  ε) για την εξόφληση οφειλών προμηθειών και την ενίσχυση του κωδικού εξόδων 

  που αφορά τις δημοσιεύσεις. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 14ο:  Έγκριση δημιουργίας κωδικού εσόδου που αφορά έσοδα από το δικαίωμα  

  χρήσης χώρου για ταφή νεκρού στην Τ.Κ. Άνω Βροντούς.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 15ο:  Έγκριση καταβολής δαπάνης – δημιουργία κωδικού εξόδων που αφορά το 

  Τουριστικό Περίπτερο Ξενία Ακρόπολης Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ  16ο: Έγκριση διενέργειας προμηθειών: 

  α) στο πλαίσιο του υποέργου ¨Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής  

  Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Σερρών¨. 

  Εισηγήτρια: Η Δημ. Σύμβουλος κ. Αγιαννίδου Στ. 

  β) ανταλλακτικών για την άμεση επισκευή οχημάτων του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 
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ΘΕΜΑ 17ο:  Αποδέσμευση μέρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης της με αριθμ. 20434/5-4-

  2013 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της ¨Προμήθειας εξοπλισμού 

  στο πλαίσιο του έργου EASY TRIP GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση πρακτικού επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

  αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980.  

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της επιτροπής, Δημ. Σύμβ. κ. Αραμπατζής Θ. 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 

  15, 16, 17, 21, 23, 28 και 29 καταστημάτων του Δημοτικού Μεγάρου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 21ο:   Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας: α) στην κ. Χρυσή χα Ιωάννη  

  Γκοδόση και β) στους κ.κ. Σουτζή Χαράλαμπο και Σουτζή Σοφία.   

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου στο αγρόκτημα  

  αναδασμού Πεπονιάς Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ 23ο:  Προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε οικόπεδο στην περιοχή Ιμαρέτ-Άνω  

  Καμενίκια. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ 24ο:  Εξέταση της Β' φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης της Γενικής Μελέτης με 

  τίτλο: ¨Τοπογραφική αποτύπωση και πολεοδομική μελέτη ΠΕ Αγίου Αντωνίου 

  – Αγίου Παντελεήμονα¨ και των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά αυτής 

  μετά την ανάρτησή της. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση συνέχισης της υπηρεσίας ¨Συντήρηση-βελτίωση του δικτύου  

  οριζόντιας οδικής σήμανσης – διαβάσεων και προσβασιμότητας του Δήμου 

  Σερρών για το έτος 2012¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ  26ο: Έγκριση μελετών των έργων: 

  α) Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της ΠΕ Σιγής έτους 2013,  

 Επισκευές-συντηρήσεις στο 12ο Νηπιαγωγείο Σερρών, στα Νηπιαγωγεία  

  Ελαιώνα και Προβατά και στο Δημοτικό  Σχολείο Άνω Μητρουσίου, 

  γ) Επισκευές, συντηρήσεις – κατασκευές στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών, 

  δ) Επισκευές-συντηρήσεις κεραμοσκεπών στα Δημ. Σχολεία Λευκώνα, 2ο 

  Γυμνάσιο, Ειδικό Σχολείο και Δημ. Σχολείο Προβατά, 

  ε) Βελτίωση δικτύου φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Σερρών για το έτος 

  2014 και στ) Εργασίες βελτίωσης του δικτύου οριζόντιας οδικής σήμανσης – 
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  διαβάσεων και προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ 27ο:  Έγκριση εκπόνησης της επικαιροποιημένης μελέτης αστικής κινητικότητας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ  28ο:  Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών: 

  α) για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του 

  Δήμου Σερρών και 

  β) για την ασφάλιση τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

  γ) με τίτλο: Ανόρθωση υποβαθμισμένων επιφανειών φυτοκάλυψης του Δήμου 

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γ. 

ΘΕΜΑ 29ο:  Εξόφληση λογαριασμού προϋπολογιστικού πίνακα με τίτλο: ¨Καθαρισμός 

  κεντρικού φρεατίου στραγγισμάτων ΧΥΤΑ Σερρών¨.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

ΘΕΜΑ 30ο: Εξόφληση 2ου λογαριασμού του έργου: ¨Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων 

  Καλών Δένδρων¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ¨Επισκευές –συντηρήσεις  

  –  ανακατασκευές  στα W.C.  του  15ου  και  21ου Δημοτικών Σχολείων Σερρών 

  και 13ου και 20ου Νηπιαγωγείων Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 ΘΕΜΑ 33ο: Ψήφιση πίστωσης και διάθεση ποσού για τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών 

  στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την  

  επωνυμία: ¨Φορέας Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε.¨.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ.  

  Παπαδόπουλο Χαράλαμπο του Βασιλείου, στην οδό Κοραή 2. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 36ο: Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου από 31/3/2014 έως 1/4/2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ 38ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για το μήνα 

  Φεβρουάριο. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 19.075, 42 ευρώ για την καταβολή 

μισθωμάτων των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Σερρών για την σχολική 

περίοδο Ιανουαρίου –Απριλίου 2014.  

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Έγκριση διενέργειας προμήθεια δυο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.  

 

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση χορήγησης οικονομικού βοηθήματος στον κ. Βαβούρη Δημήτριου 

του Ιωάννη για λόγους υγείας. 

ΘΕΜΑ 4Ο : Έγκριση συνέχισης και ψήφιση της απαιτούμενης ψήφισης της παροχής 

υπηρεσίας «Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων δέντρων σε κοινόχρηστους 

χώρους στην Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών». 

 

ΘΕΜΑ 5Ο : Έγκριση δαπάνης προμήθειας και διάθεση σχετικής πίστωσης 3.000 με Φ.Π.Α. 

για τις ανάγκες του Κυνοκομείου, πάσσαλοι περίφραξης, ξυλοδοκοί, 

λαμαρίνες επικάλυψης για την κατασκευή σιδερένιων κλουβιών για τα σκυλιά.  

 

ΘΕΜΑ 6Ο : Έγκριση λήψης απόφασης σχετικά με το αίτημα του 13ου Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών για την αγορά βιντεοκάμερας ως επιβράβευση των μαθητών και του 

σχολείου ποσού 500 ευρώ, οι οποίοι συμμετείχαν στον Κινηματογραφικό 

Φεστιβάλ Λάρισας ART FUS 2014.  

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 
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10Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα σας.  Ζήτησα την άποψή σας 

για να ξεκινήσει το Δημοτικό Συμβούλιο.  Θα ξεκινήσουμε με,  

παρακαλώ λίγη ησυχία,  με θέματα εκτός ημερήσιας σύμφωνα με το 

άρθρο 4,  παράγραφος 1 του Κανονισμού Λειτου ργίας του Δημοτικού 

Συμβουλίου και πάντα με την σύμφωνη γνώμη του σώματος.   

 Τα θέματα εκτός ημερήσιας είναι έξι  τον αριθμό με πρώτο θέμα:  

 

Θέμα 1 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 19.075, 42 ευρώ για την  

 καταβολή μισθωμάτων των Σχολικών Μονάδων του  

 Δήμου Σερρών για την σχολική περίοδο Ιανουαρίου –Απριλίου 

2014.  

  

  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  δεν χρειάζεται ιδιαίτερα σχόλια το θέμα που έρχεται ως 

κατεπείγον.  Με εισηγητή τον κ.  Μερετούδη, Αντιδήμαρχο Παιδείας.   

 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: 366/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση διενέργειας προμήθεια δυο  

φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χαλάσανε τα μηχανήματα, το ξέρετε,  δεν υπάρχει η δυνατότητα 

εκτύπωσης ακόμη και των βασικών εγγράφων εσωτερικά μέσα στον 

Δήμο, γι΄ αυτό παρακαλώ να συμφωνήσετε και να πάρουμε α υτά τα 

δυο φωτογραφικά μηχανήματα.  

 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: 367/2014)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τρίτο θέμα.  

 

Θέμα 3 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης  

Έγκριση χορήγησης οικονομικού βοηθήματος στον  

 κ. Βαβούρη Δημήτριου του Ιωάννη για λόγους υγείας.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Που είναι ο κ.  Μερετούδης,  δεν είναι εδώ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτό σας παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα  σας βοηθήσω, είναι πολύ εύκολο. Σήμερα κάνουμε,  δεν ξέρω εάν 

είναι εδώ και ο υπάλληλος του Λογιστηρίου,  σήμερα κάνουμε εδώ μια 

αναμόρφωση για να μπορέσει να έρθει  το θέμα στην Οικονομική 

Επιτροπή. Ψηφίσαμε μετά από εισήγηση …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μετά από εισήγηση της Πρόνοιας ένα ποσό που έχει  δυνατότητα η 

Πρόνοια να χορηγήσει.  Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή για μια 

περίπτωση που δεν ξέρω εάν θα πρέπει να πω πολλές λεπτομέρειες.  

Πρόκειται για ένα νεαρό παιδί  το οποίο ταλαιπωρεί ται πάρα πολύ. 

Λίγο ως πολύ τα μέλη όλων των παρατάξεων γνωρίζουν την περίπτωση 
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και η Πρόνοια έχει  κάνει ,  κύριε Πρόεδρε,  την ανάλογη έρευνα όπως 

ακριβώς προβλέπεται από τον νόμο.  

Η Πρόνοια χορήγησε ένα ποσό 586 ευρώ και θέλουμε και εμείς  

να ενισχύσουμε για λίγο ακόμη, με λίγα ακόμη χρήματα, 500 ευρώ. 

Είναι η αναμόρφωση σήμερα που θα έρθει  στην Οικονομική Επιτροπή.  

Επίσης,  για το συγκεκριμένο θέμα έχει  βοηθήσει η Πρόνοια την 

συγκεκριμένη οικογένεια για να κάνουν όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά για να μπορούν να τους χορηγούνται τα χρήματα που 

προβλέπονται από τον νόμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επειδή μας έτυχε κατά το παρελθόν,  κ.  Γαλάνη, ένα παρόμοιο θέμα 

στον Δήμο Σκουτάρεως,  θέτω το ερώτημα, κατά πόσο νομικά τα 500 

ευρώ δεν είναι τίποτα,  να γίνουν και παραπάνω και σ υμφωνώ απόλυτα, 

όμως να  μπορέσουμε να τα δώσουμε.  Αυτό είναι ένα σημείο που θα 

πρέπει να το προσέξουμε την νομική του πλευρά να μην μας την 

απορρίψει,  έστω και για 500 και για 1.000 και για 2.000 ο Επίτροπος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Απλά να θυμίσω ότι  το Δημοτικό Σ υμβούλιο και  η Οικονομική 

Επιτροπή κατά κύριο λόγο έχει  κάνει  δυο τρεις  τέτοιες περιπτώσεις …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν δεν υπάρχει νομικό κώλυμα εάν είναι δυνατόν να το αυξήσουμε το 

ποσό.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ήρθε εδώ και με πολύ προσοχή μετά από έρευνα της Πρόνοιας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ωραία,  καλώς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι λοιπόν και το τρίτο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Αναμόρφωση κάνουμε σήμερα. Κύριε Παζάρσκι σήμερα γι΄ αυτό το 

θέμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτάκι δεν θέλω να υπάρχει κανένα, είναι σοβαρά θέματ α αυτά. 

Σήμερα κάνουμε την αναμόρφωση για την χορήγηση αυτού του ποσού, 

ένα θέμα το οποίο θα έρθει  στην Οικονομική Επιτροπή, έτσι δεν είναι;  

Η αναμόρφωση είναι σήμερα μόνο. Δεν εγκρίνουμε σήμερα την 

χορήγηση. Την αναμόρφωση εγκρίνουμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναμόρφωση προϋπολογισμού;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  για να μπορέσει να έρθει  στην Οικονομική Επιτροπή όπως πρέπει 

εμπεριστατωμένα και τεκμηριωμένα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ δεν μπορώ να δώσω θετική ψήφο αλλά ούτε και αρνητική. Έχω 

επιφυλάξεις για τον έλεγχο της νομιμότητας καταβο λής του 

συγκεκριμένου επιδόματος.  Ευχαριστώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν χρειάζεται.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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 Εντάξει,  δεν μπορούμε να αφήνουμε έτσι πράγματα να αιωρούνται.  Η 

συγκεκριμένη …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε.  Η συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια περίπτωση 

που γνωρίζει  όλη η κοινωνία των Σερρών, την ξέρουν πάρα πολύ καλά 

και οι  Σύλλογοι της πόλης των Σερρών, η Οικονομική Επιτροπή μετά 

από εμπεριστατωμένη γνώμη της Πρόνοιας,  η οποία ήλεγξε όλα τα 

έγγραφα ενέκρινε ομόφωνη συμπολίτευση και αντιπολίτευση την 

χορήγηση του επιδόματος σήμερα το πρωί.   

 Εδώ έρχεται ένα επιπλέον ποσό για να αναμόρφωση. Δεν 

εγκρίνουμε σήμερα το ποσό. Το ποσό θα το εγκρίνει  η Οικονομική 

Επιτροπή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι έτσι όπως τα λέει  ο κ.  Αντιδήμαρχος,  όμως 

διαβάζοντας το θέμα λέει  αναμόρφωση; Θα δώσουμε 500 ευρώ, θα 

εγκρίνουμε 500 ευρώ. Το θέμα ήρθε ως αναμόρφωση; Πώς είναι ο 

τίτλος του θέματος;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς λέει  το θέμα σας παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο τίτλος είναι:  Έγκριση χορήγησης οικονομικού βοηθήματος στον κ.  

Βαβούρη Δημήτριου του Ιωάννη για λόγους υγείας.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Συμφωνούμε απόλυτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Παζάρκσι καθίστε και εξηγείστε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε  όλοι μαζί.   

Κος ΠΑΖΑΡΣΚΙ:  

Καλησπέρα.  Για το συγκεκριμένο το θέμα επειδή είναι και κατά το 

μέρος της απόφασης στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. με βάση το άρθρο 202 

του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εγκρίνετε την αναμόρφωση και 

στην συνέχεια θα περάσει στην Οικονο μική Επιτροπή για ψήφιση 

πίστωσης,  εκτός εάν αποφασίσετε να ασκήσετε εσείς  από μόνοι σας 

τώρα λόγω του κατεπείγοντος τα καθήκοντα της Οικονομικής 

Επιτροπής.   

 Εάν θέλετε με βάση το άρθρο 72 του Καλλικράτη, την 

παράγραφο 5,  εάν δεν κάνω λάθος λόγω του κατεπ είγοντος να 

ασκήσετε εσείς  με απόλυτη πλειοψηφία με ειδική αιτιολογία τα 

καθήκοντα της Οικονομικής.  Όπως θέλετε εσείς .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με απόλυτη πλειοψηφία αυτό μπορεί να γίνει  μόνο. Χωρίς να λέμε 

πολλά λόγια θέλετε να το περάσουμε με ομοφωνία ουσιαστικά, εκτό ς 

από τον κ.  Νιζάμη, να το περάσουμε υποκαθιστώντας και την 

Οικονομική Επιτροπή; Συμφωνεί το σώμα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αρκεί να γίνεται.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρκεί να γίνεται φυσικά, έτσι;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γίνεται αυτό; Άμα γίνεται.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός του κ.  Νιζάμη οι  υπόλοιποι ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 368/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο επόμενο θέμα.  

 

Θέμα 4 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση συνέχισης και ψήφιση της απαιτούμενης ψήφισης  

 της παροχής υπηρεσίας «Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων δέντρων  

 σε κοινόχρηστους χώρους στην Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών».  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δούκας εισηγητής του θέματος.  Δυο λ όγια για το ιστορικό της 

περίπτωσης.  Πέρασε με την 153 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου στο 
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τροποποιημένο τεχνικό πρόγραμμα, δεν έγινε αναμόρφωση 

προϋπολογισμού.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα τι  ψηφίζουμε;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Ψηφίζουμε την πίστωση και αναμόρφωση προϋπολογισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι ακριβώς.  Την πίστωση και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

Ομόφωνα ναι;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  Οι υπόλοιποι;  Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 369/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο θέμα.  

 

Θέμα 5 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση δαπάνης προμήθειας και διάθεση σχετικής πίστωσης  
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 3.000 με Φ.Π.Α. για τις ανάγκες του Κυνοκομείου, πάσσαλοι  

περίφραξης,  ξυλοδοκοί,  λαμαρίνες επικάλυψης για την κατασκευή  

σιδερένιων κλουβιών για τα σκυλιά.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής είναι ο κ.  Καλαϊτζίδης Βασίλειος Αντιδήμαρχος 

Καθημερινότητας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έκτακτο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έκτακτο διότι  δεν θα κάνουμε άλλο συμβούλιο και δεν μπορούμε να 

περάσουμε ξανά τέτοιες δαπάνες,  συνάδελφοι,  μέχρι τον Σεπτέμβριο.   

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Και ένας λόγος παραπάνω Πρόεδρε αυτή την στιγμή …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επείγει  το θέμα …  

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Εργάζονται στο Κυνοκομείο δυο πεντάμηνα από τα οποία ο ένας είναι 

πάρα πολύ καλός τεχνίτης και η συγκεκριμένη δαπάνη αφορά μόνο την 

αγορά των υλικών. Θα τα κατασκευάσει ο ίδιος και θέλουμε να «τον 

εκμεταλλευτούμε», εντός εισαγωγικών, γιατί  τελειώνουν μέσα στον 

Μάιο,  σε διαφορετική περίπτωση το κόστος εργασιών εάν γινόταν μια 

ανάθεση θα ήταν διπλάσιο ίσως.   

 Εκτός αυτού, βέβαια,  υπάρχουν και ανάγκες . .  

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: 370/2014)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και έκτο θέμα.  

 

Θέμα 6 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση λήψης απόφασης σχετικά με το αίτημα του 13 ο υ  Δημοτικού  

 Σχολείου Σερρών για την αγορά βιντεοκάμερας ως επιβ ράβευση 

των  

μαθητών και του σχολείου ποσού 500 ευρώ, οι οποίοι συμμετείχαν 

στον Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λάρισας ART FUS 2014.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το σχολείο με τους μαθητές,  το 13 ο  Δημοτικό Σχολείο και οι  μαθητές 

πήραν ειδική διάκριση. Εισηγητής του θέματος ο κ.  Δήμαρχος.  

Απουσιάζει  ο κ.  Μερετούδης.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τα είπε τα περισσότερα ο Πρόεδρος.  Το έχουμε αυτό το αίτημα από 

τους μαθητές της 6 η ς  τάξης του 13 ο υ  Δημοτικού Σχολείου.  Πήραν μέρος 

στο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ταινιών με τον τίτλο: Ένας 

πλανήτης μια ευκαιρία.  Κατέκτησαν την δεύτερη θέση ανάμεσα σε 
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διακόσιες ταινίες.  Θα κάνουν μια εκδήλωση και ζητάνε από τον 

Δήμαρχο να τους βραβεύσει με μια βιντεοκάμερα, όπως έκανε και 

άλλος Δήμαρχος σε έναν άλλο Δήμο, νομίζω ο Δήμαρχος Δράμας που 

βράβευσε αυτά τα παιδ ιά με μια βιντεοκάμερα. Ζητάνε και εμείς  να 

τους δώσουμε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα απλό ερώτημα κύριε Δήμαρχε.  Πότε κατατέθηκε το αίτημα από 

μέρους του σχολείου;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

16-4.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Καλώς.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος καταθέτει  το αίτημα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ :  

Το σχολείο καταθέτει  το αίτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εννοείται,  όχι  οι  μαθητές.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Το 13ο  Δημοτικό Σχολείο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να διορθώσω κύριε Δήμαρχε,  δεν είναι Πανελλήνιο,  είναι Διεθνές 

Φεστιβάλ Κινηματογράφου.  

 Λοιπόν,  ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.  
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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: 371/2014)  

…………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στα θέματα ημερήσιας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Μια παράκληση Πρόεδρε.  Επειδή καθυστέρησα, συγνώμη, λόγω 

επαγγελματικών υποχρεώσεων και κατά παρέκκλιση εάν γίνεται από 

την διαδικασία,  επειδή είναι το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο,  ένα 

θέμα μου έθεσαν κάποιοι  συμπολίτες μας πολύ γρήγορα θα ήθελα έτσι 

μια,  εάν είναι να το θέσω.  

 Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 6 ο υ  Δημοτικού Σχολείου 

οι  άνθρωποι εκεί  εκφράζουν κάποιες ανησυχίες,  γιατί  ο εργολάβος που 

έκανε αντίστοιχο έργο στο Σκούταρι με τις  ίδιες προδιαγραφές ο 

Διευθυντής δεν το έχει  παραλάβει γιατί  προέκυψαν πολλές κακοτεχνίες 

και ο Σύλλογος Γονέων έχει  στείλει  δυο επιστολές,  στον Δήμαρχο, 

στον Αντιδήμαρχο Παιδείας,  στον Αντιδήμαρχο Έργων, δυο επιστολές 

μια 18-3 και μια 15 -4, εκφράζουν τις  ανησυχίες τους,  φοβούνται ότι  το 

έργο θα τελειώσει άμεσα και δεν θα μπορέσουν να κάνουν τις  

παρεμβάσεις για αναβάθμιση.  
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 Το θέμα που θέτουν αφορά κυρίως την ενεργειακή συμπεριφορά 

του κτιρίου,  υαλοπίνακες και τα λοιπά και δεν έχουν πάρει μια 

απάντηση οι  άνθρωποι.  Δεν μπορούμε να τους απαντήσουμε,  να τους 

πούμε,  να τους καθησυχάσουμε; Έχετε ασχοληθεί με αυτό το θέμα; Ο 

Δήμαρχος,  οι  Αντιδήμαρχοι οι  αρμόδιοι;   

 Δυο επιστολές έχω εδώ, δεν μπορεί να μην τις  πήρατε.  Λέει  

μάλιστα κιόλας στο τέλος να ενημερωθούν και οι  επικεφαλής των 

παρατάξεων και δεν έχει  ενημερωθεί κανεί ς .  Είναι κρίμα να τηρούμε 

αυτή την συμπεριφορά απέναντι  στους πολίτες.   

 Ο Πρόεδρος Λογοθετίδης Κοσμάς,  του Συλλόγου Κηδεμόνων του 

συγκεκριμένου Δημοτικού έχει  στείλει  δυο επιστολές.  Δεν μπορεί να 

μην τις  πήρατε κανένας από εσάς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Που απευθύνονται;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απευθύνονται στον Δήμαρχο Σερρών και στους δυο αντιδημάρχους.  

Εκφράζουν αυτές τις  ανησυχίες,  ότι  όπως έγινε στο Σκούταρι το ίδιο 

θα γίνει  και εδώ. Ότι θα γίνουν πολλές κακοτεχνίες.  Στο Σκούταρι ο 

Διευθυντής δεν έχει  παραλάβει το σχολείο,  δε ν έχει  βάλει υπογραφή 

γιατί  έχουν προκύψει πολλές κακοτεχνίες και πολλά προβλήματα. 

Κυρίως όσον αφορά την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου.  Δεν 

έχουν μπει τα κατάλληλα αλουμίνια,  υαλοπίνακες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν επιτρέπεται,  επειδή είναι εργολαβία στο Σκούτα ρι ο εργολάβος,  

δεν ξέρω εάν είναι ο ίδιος ή άλλος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο ίδιος είναι,  έχω μιλήσει.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ότι  στο Σκούταρι έγιναν κακοτεχνίες δεν πάει να πει  ότι  εκ 

προοιμίου λέμε ότι  θα πάει να γίνει  και κάπου αλλού το σχολείο αυτό 

θα έχει  κακοτεχνίες.  Εάν δεν παραλειφθεί το έργο αυτό από την 

υπηρεσία να δουν τις  κακοτεχνίες,  να λέει  ο Διευθυντής ότι  ξέρεις ,  

επειδή ο εργολάβος σε εκείνο το κτίριο δεν έκανε καλή δουλειά δεν 

μπορείς να κάνεις  τίποτα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Απλά είναι ο ίδιος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπάρχουν κάποιοι  οι  οποίοι  παρακολουθούν το έργο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει.  Εν πάση περιπτώσει …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλά κάνατε και το θέσατε το θέμα αλλά …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό που μου εξέφρασαν είναι σε μια τελική τουλάχιστον ας μπουν 

στον κόπο να μας πάρουν  ένα τηλέφωνο. Οι άνθρωποι έχουν τηλέφωνα 

μπροστά, να μας πουν ότι  εντάξει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αλλά δεν μπορείς να επέμβεις για τον εργολάβο ή κάποια…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν ξέρω μετά Δήμαρχε να σας αφήσω το τηλέφωνο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όπως είπε ο κ.  Σταυρόπουλος,  με πρόλαβε,  το έργο αυτό έχει  

επιβλέποντα που σημαίνει  ότι  ο επιβλέπων που παρακολουθεί να 

τηρηθούν όλοι οι  όροι της σύμβασης και όλες οι  προδιαγραφές σωστά.  
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Από εκεί  και πέρα,  εμείς  δεν θεωρούμε ότι  θα γίνει  κάτι  

διαφορετικό από ότι  περιγράφει η σύμβαση αλλά θα απαντήσουμε και 

γραπτώς.  Δεν ξέρω, δεν έχει  έρθει  τέτοιο αίτημα σε μένα τουλάχιστον 

αλλά θα τους απαντήσουμε και γραπτώς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο κιόλας κύριε Δήμαρχε.  Ένα 18 -3 και ένα 15 -4.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν.  Νομίζω είναι  θέμα τεχνικής υπηρεσίας.  Ο αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος θα το δει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η υπηρεσία απαντάει σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Έχει κάποιο 

περιθώριο.  Είναι μέσα στα πλαίσια αυτά του χρονικού περιθωρίου.  Θα 

απαντήσουμε και εγγράφως στον Πρόεδρο του Συλλόγου .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έγινε,  ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ήσασταν από την αρχή της διαδικασίας.  Όχι δεν θα σας δώσω τον 

λόγο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Εντάξει,  εντάξει ,  δεν υπάρχει πρόβλημα . Διαδικαστικό είναι,  γι΄ αυτό 

ήθελα. Έχει σχέση με την,  καλά εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στα θέματα της ημερήσιας.   Πρώτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Έγκριση διοργάνωσης επικείμενων εκδηλώσεων ενημέρωσης και  

επίσκεψης αποστολών των εταίρων στο πλαίσιο του έργου 

ENCLOSE  

 στην πόλη των Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Καλαϊτζίδης Β.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Καλαιτζίδη έχετε τον λόγο.   

Κος ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ:  

Στα πλαίσια του προγράμματος ENCLOSE που συμμετέχει  ο Δήμος 

υποχρεούται να πραγματοποιήσει και εκδηλώσεις για την ενημέρωση 

και ευαισθητοποίηση για τις  αστικές εμπορευματικές μεταφορές όπου 

είναι το θέμα που απασχολεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα.  

 Θα πραγματοποιηθούν λοιπόν τέσσερις εκδηλώσεις.  Μια θα 

πραγματοποιηθεί ,  το  κόστος όλων των εκδηλώσεων είναι στις  4.800 

ευρώ.  Η μια θα πραγματοποιηθεί  στο τέλος Απριλίου που θα γίνει  

διανομή εντύπωση, θα ενημερώνονται οι  αρμόδιοι  εμπλεκόμενοι 
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φορείς αλλά και όλοι οι  δημότες του Δήμου για τις  νέες θέσεις 

φορτοεκφόρτωσης,  τις  προτάσεις και ειδικά με το ωράριο και τα λοιπά.  

 Η δεύτερη εκδήλωση θα γίνει  στο ECO Festival .  Η τρίτη 

εκδήλωση θα φιλοξενήσουμε όλους τους εταίρους,  τους ξένους 

εταίρους,  όπως παρόμοια εκδήλωση είχε γίνει  πριν από μερικούς μήνες 

στο Επιμελητήριο και η τέταρτη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί  στα 

πλαίσια της Εβδομάδας Κινητικότητας με ποικίλες εκδηλώσεις από 

διάφορες ομάδες και τα λοιπά.  

 Έχουν προηγηθεί,  έχει  προηγηθεί διαβούλευση με τους φορείς 

που εμπλέκονται στις  αστικές διανομές,  όπως είναι τα ταξί,  τα αστικά  

και τα λοιπά και είμαστε υποχρεωμένοι…  

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: 291/2014)  

                                                                 …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεύτερο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  2ο  

Έγκριση:  

α) της υπ' αριθμ. 19/2014 απόφασης του .Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. 
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¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ :  

¨Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014¨ .  

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

β) της υπ' αριθμ. 1/2014 απόφασης του  .Σ.  της  .Α.Ε.Κ.Α.Σ. 

¨Αναμόρφωση  

προϋπολογισμού της .Α.Ε.Κ.Α.Σ. οικονομικού έτους 2014¨ .  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Με εισηγήτρια την Πρόεδρο του ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. η οποία 

απουσιάζει .  Και στο δεύτερο σκέλος εισηγήτρια την Πρόεδρο της 

Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ.,  κ.  Φωτεινή Αρναούτογλου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  ποια η σκοπιμότητα της αναμόρφωσης;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι η κυρία Αρναούτογλου.  

Κος ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Καταρχάς δεν πρέπει να γράφει εδώ έγκριση, πρέπει να γράφει απλώς 

ενημέρωση, γιατί  η Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. είναι Α.Ε. και δεν έρχεται για 

έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Έτσι με έχουν ενημερώσει και έτσι 

πρέπει να γίνει .   

 Ο λόγος της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού,  υπάρχει 

αναγκαιότητα αντιστοίχισης των λογαριασμών της δημόσιας γενικής 

λογιστικής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  
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Για τα έτη ΄11,  ΄12 και ΄13 και ΄14 για να μπορούμε να έχουμε 

συμφωνία των δυο λογιστικών κυκλωμάτων στην Δ.Α.Ε.Κ.Α .Σ.,  

σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Π.Δ. 315/99 και γι΄ αυτό είναι 

απαραίτητη η ανάθεση των εργασιών για την τακτοποίηση των 

χρήσεων αυτών των ετών που αναφέραμε.   

 Επίσης,  πρέπει να γίνει  μια οικονομοτεχνική μελέτη της 

μετατροπής της σε ανώνυμη εταιρεία κ αι επειδή υπάρχει αυτή η 

εταιρεία οφείλει  να τηρεί ρυθμίσεις  που διέπουν όλους τους Ο.Τ.Α. και  

γι΄ αυτό τον λόγο πρέπει να έχουμε Κανονισμό Εσωτερικών 

Υπηρεσιών, Κανονισμό Προσωπικού και Κανονισμό Οικονομικής 

Διαχείρισης.   

 Για όλες αυτές τις  εργασίες πρέπ ει να γίνει  αυτή η αναμόρφωση 

του προϋπολογισμού στην ΔΑΕΚΑΣ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  Τοποθετήσεις;   

Κος ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Και να υπενθυμίσω ότι  χρειαστήκαμε να πληρώσουμε ένα ποσό πάνω 

από 10.000 ευρώ, το οποίο έπρεπε να περάσει από Επίτροπο και η 

Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. σαν Α.Ε. δεν μπορούσε να το πληρώσει χωρίς να πάει σε 

Επίτροπο. Για να πάει σε Επίτροπο έπρεπε να έχουμε διπλογραφικό 

σύστημα και όλα αυτά απαιτούσαν να γίνουν κάποιες εργασίες οι  

οποίες,  βέβαια,  ήταν χρονοβόρες.  Πιστεύω τώρα θα ελευθερωθούμε 

και θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το έργο μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Νιζάμη.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  
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Ερωτήσεις τοποθετήσεις θα κάνω. Δυο πράγματα. Σε ότι  αφορά το 

πρώτο θέμα που αφορά την 19/2014 απόφαση του Δ.Σ. του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

δεν παρέχω την έγκρισή μου γιατί  η απόφαση είναι μη νόμι μη, στην 

οποία συμμετείχε μέλος στο Δ.Σ. το οποίο σύμφωνα με τον Ν3852 δεν 

έπρεπε να συμμετέχει  και ως τέτοια δεν μπορώ να δώσω την έγκρισή 

μου.  

Ο κ. Γκότσης ως ανεξάρτητος κατά δήλωσή του και μετά από 

ανάγνωση δικιάς σας και ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβού λιο,  δεν 

έπρεπε να συμμετέχει  σε κανένα όργανο. Αυτό προβλέπει,  

τουλάχιστον,  η νομοθεσία.  Άρα επειδή συμμετείχε στην ψήφιση και 

λήψη σχετικής απόφασης στο συγκεκριμένο όργανο, νομίζω ότι  είναι 

μη νόμιμη.  

Σε ότι  αφορά την απόφαση 1 του ΄14 για την Δ.Α.Ε.Κ. Α.Σ.,  θα 

ξεκινήσω από το εξής:  από την στιγμή που είναι ΑΕ σύμφωνα με τον 

νόμο όλες οι  Α.Ε. τηρούν διπλογραφικό σύστημα από τον Νόμο. Άρα 

δεν τίθεται θέμα, πρέπει να τηρήσουμε.  Ήταν υποχρεωμένη και είναι 

και τηρεί διπλογραφικό σύστημα. Ένα.  

Δεύτερον.  Μια εταιρεία η οποία δεν απασχολεί κανένα 

προσωπικό δεν έχει  και λόγο ύπαρξης.  Μια εταιρεία η οποία δεν 

απασχολεί κανένα άτομο τι  δουλειά έχει  να συνταχθεί Κανονισμός 

Λειτουργίας της εταιρείας και του προσωπικού;  

Προτείνω, γιατί  το είπαμε και άλλες φορές εδώ σ το Δημοτικό 

Συμβούλιο,  την κατάργηση της συγκεκριμένης εταιρείας γιατί  εάν έχει  

137.000 σήμερα απόθεμα, σε τρία,  τέσσερα, πέντε χρόνια δεν θα έχει  

ούτε δραχμή και αυτά τα χρήματα θα σπαταληθούν σε δαπάνες 

διοίκησης και δαπάνες λογιστών και πάει  λέγοντας.   

Ευχαριστώ πολύ.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 6 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014  

33 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν μου επιτρέπετε Πρόεδρε να προσθέσω και εγώ κάτι ,  γιατί  ήμουν 

πρώην Πρόεδρος στην Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ..  Ταυτίζομαι με την τοποθέτηση 

του κ.  Νιζάμη. Θεωρώ πως δεν έχει  λόγο ύπαρξης και θα πρότεινα στο 

Δ.Σ.,  εάν δεν είναι απαραίτητο να  προχωρήσει σε τροποποίηση, κακώς 

να μην προχωρήσει γιατί  από ότι  αντιλαμβάνομαι θα είναι και το 

κόστος υψηλό.  

 Εμείς κάναμε μια έρευνα και είπαμε ότι  υπάγεται στον 

αντίστοιχο Κώδικα περί Ανωνύμων Εταιρειών, εάν δεν κάνω λάθος και 

με βάση αυτόν λειτουργούσαμε.  Είχαμε πει  τότε ότι  δεν επιβάλλεται ο 

Κανονισμός Λειτουργίας γιατί  δεν έχει  αντικείμενο και όπως πολύ 

σωστά ανέφερε και ο συνάδελφος  δεν έχει  προσωπικό.  

 Εάν δεν είναι λοιπόν απαραίτητο να μην προχωρήσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω την αίσθηση ότι  αυτό θα επέλθει εφόσον κλείσουν τα παλαιά έτη.  

Για να κάνουμε τώρα διακοπή πρέπει να υπάρχουν αυτές οι  

διαδικασίες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πολύ σωστά.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν αποφασίζουμε την διάλυση ή όχι  της ανωνύμου εταιρείας.  Ένα 

διαδικαστικό θέμα, αυτό που λέτε θα προκύψει,  που δεν  διαφωνώ και 

εγώ, μπορεί να έρθει  σε ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  σχετικά με σας κ.  Μπιτζίδου ο κ.  Γκότσης συμμετείχε σε αυτή 

την έγκριση αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους ΄14;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Και βασικά αυτό της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. είναι ενημέρωσ η, δεν είναι έγκριση 

γιατί  είναι ΑΕ.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Να πω κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι 

ότι  υπήρχε απαρτία του Δ.Σ.,  άρα η παρουσία του κ.  Γκότση δεν 

επηρέασε το τελικό αποτέλεσμα, οπότε ψηφίστηκε χωρίς να ληφθεί 

υπόψη του κ.  Γκότση.  

Νομίζω ότι  δεν υπάρχει θέμα, κ.  Νιζάμη, γιατί  το έχω ψάξει αλλά 

θα το δούμε διοικητικά.  Εγώ το έχω ερευνήσει και νομίζω ότι  δεν 

υπάρχει πρόβλημα. Υπήρχε έτσι και αλλιώς η απαρτία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Αναστασιάδη σας λέω ότι  υπήρχε απαρτία.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κυρία Πρόεδρε θα διερευνήσετε το θέμα, εάν υπάρχει πρόβλημα θα 

ξανά κάνετε ένα Δ.Σ. και τελείωσε η ιστορία.  Είναι καθαρά 

διαδικαστικό και τυπικό.  Δεν θα γίνουμε τυπολάτρες τώρα.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Δευτερολογία.  Δεν είναι θέμα τυπικό,  είναι θέμα ουσίας γιατί  

πρόκειται περί θεμάτων για έγκριση αποφάσεων μη νομίμως 

ληφθέντων. Δεν είναι θέμα επομένως τύπου. Είναι θέμα ουσίας για 

πρόκειται,  εάν το δούμε θα μπορούσε να ήταν ένα οποιοδήποτε άλλο 

θέμα, πρόκειται περί παραπλάνησης Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη 

σχετικής απόφασης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μην χρησιμοποιείτε τώρα τέτοιους όρους κ.  Νιζάμη. Κύριε Νιζάμη σας  

παρακαλώ τώρα, ποιος παραπλανάται;  Τι είναι αυτά που λέτε;  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Με συγχωρείτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σας συγχωρώ. Να αναιρέσετε αυτό εδώ πέρα.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Θα το αναιρέσω ευχαρίστως …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα ανακαλέσετε την λέξη «παραπλάνηση».  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Θα ανακαλέσω ευχαρίστως …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιον θα παραπλανήσουμε,  εσάς;  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Θα ανακαλέσω ευχαρίστως,  θα αναιρέσω ευχαρίστ ως,  θα ζητήσω και 

δημοσίως συγνώμη γι΄ αυτά που είπα,  εάν θεωρείτε ότι  η λέξη 

παραπλάνηση είναι λανθασμένη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Θίγει  όλο το σώμα.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Πολύ ευχαρίστως.  Ζητώ από τον καθένα ξεχωριστά συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Ζητώ από τον καθένα ξεχωριστά συγνώμη αλλά δεν επιτρέπω, 

τουλάχιστον σε ότι  με αφορά, σε Πρόεδρο οργανισμού του Δήμου να 
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φέρνει θέματα τα οποία δεν λήφθηκαν ορθώς, σύμφωνα με τον νόμο. 

Αυτό μονάχα.  

 Τώρα από εκεί  και πέρα, ο καθένας μπορεί να τοποθετηθεί και να 

ψηφίσει.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Μπιτζίδου.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Κύριε Νιζάμη οι  χαρακτηρισμοί,  σας παρακαλώ, να προσέχονται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσε το θέμα χαρακτηρισμών. Προχωρήστε παρακάτω.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Σας παρακαλώ.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ζητώ προσωπικώς από την κυρία Μπιτζίδου συγνώμη. 

Δημοσίως και ας το γράψουν και τα κανάλια.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ωραία.  Να σταθώ στην έκφραση που είπατε.  «Δεν επιτρέπω Πρόεδρο». 

Σας παρακαλώ πολύ, ας είμαστε προσεκτικοί.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Ωραία.  Υπάρχει μια διαδικασία που ακολουθήθηκε υπηρεσιακά. Θα 

ελεγχθεί  και θα γίνει  το νόμιμο. Ούτε υπήρχε πρόθεση ούτε κανένας 

άλλος λόγος.  Ελπίζω ότι  όλα θα είναι σωστά.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι κα ι για τα δυο.  Ναι,  ναι.  Όχι ο κ.  

Νιζάμης,  ναι ο κ.  Στεργίου,  όχι  ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας,  όχι  ο κ.  

Αναστασιάδης Αντώνης,  όχι  ο κ.  Χρυσανθίδης,  όχι  ο κ.  Γάτσιος,  όχι  ο 

κ.  Γιαννακίδης.  Ναι,  ναι,  όχι  ο γραμματέας,  ναι ο Πρόεδρος.   

Έγκριση:  

α) της υπ' αριθμ. 19/2014 απόφασης του .Σ.  της ΔΗ.Κ.Ε. 

¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ :  

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014¨ .  

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

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: 292/2014)  

                                                                 …………………  

 

β) της υπ' αριθμ. 1/2014 απόφασης του  Δ.Σ. της  Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. 

¨Αναμόρφωσηροϋπολογισμού της Δ .Α.Ε.Κ.Α.Σ. οικονομικού έτους 

2014¨ .  

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

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: 293/2014)  

                                                                 …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 3ο  

Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2013  

 στη .Η.Κ.Ε.  ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨  και ορκωτών ελε γκτών για έτη  

2012 και 2013 στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

Εισηγήτριες: Η Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Μπιτζίδου Σ.  

& η Πρόεδρος της Κ.Ε..Η.Σ. κ.  Αρναούτογλου Φ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητές η Πρόεδρος του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. η κυρία Μπιτζίδου και η 

Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. κυρία Αρναούτογλου. Ο μόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και με βάση το νόμο, τον Ν3463 επιβάλλεται από μέρους του Δ.Σ.,  το 

σώμα δηλαδή να πάρει απόφαση για ορκωτό λογιστή και στην συνέχεια 

ελεγκτή δημόσιου οικονομικού. Βέβαια ιδιαίτερα για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

αυτό ισχύει  λαμβανομένου υπόψη ότι  δυο έτη και το ΄12 και το ΄13 δεν 

μπήκε ορκωτός λογιστής και επιβάλλεται να μπει και ο ελεγκτής 

δημόσιου οικονομικού και το προτείνω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι συνάδελφοι;  Τα ονόματα. Για την ΔΗ.Κ.Ε . ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. των 

ορκωτών ελεγκτών.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Η διαδικασία είναι επιλογή με προσφορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Και εδώ έχουμε διαδικασία με προσφορές.  Ζητάμε από την εταιρεία 

του κ.  Ζιγκερίδη,  ο οποίος δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Τα άτομα. Έχω προσφορά. Από κάποιους που ζητήσαμε δεν είχαμε,  

έχουμε από τελικά από δυο εταιρείες και η πιο φθηνή εταιρεία είναι ο 

Αθανάσιος Τσάκλης,  ο ήδη υπάρχων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας κάνω τον κόπο να διαβάσω και τα ονόματα.  

 Όσον αφορά τον ορισμό των ελεγκτών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ορίζονται:  

 Α. Ο Θεολόγης Βενέτης οικονομολόγος με άδεια Α τάξης 

φοροτέχνη λογιστή.   

 Β. Ο Δημήτριος Κεχαγιόγλου οικονομολόγος μ ε άδεια Α τάξης 

φορτέχνη λογιστή.   
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 Οι αμοιβή τους ορίζεται στα κατώτερα όρια των αμοιβών 

ελεγκτών επιχειρήσεων, δηλαδή 150 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.  

 Όσον αφορά δεν τον ορισμό ορκωτών ελεγκτών στην Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

ορίζονται από το σώμα των Ορκωτών Ελεγκτών οι  εξής:   

 Τα ονόματά τους κ.  Αρναούτογλου.  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Αθανάσιος Τσάκλης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αθανάσιος Τσάκλης.   

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Με οικονομική προσφορά 6.000 ευρώ για κάθε έτος συν Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και Β;  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Είναι 6.500 ευρώ κάθε έτος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο δεύτερος ποιος είναι;   

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Ο δεύτερος είναι Ευάγγελος Παγώνης.  Ορκωτός Ελεγκτής στην 

Θεσσαλονίκη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστηκε ο Τσάκλης λοιπόν.  Ωραία.  Ακούω τους συναδέλφους.  

Ομόφωνα ναι;   Ερωτήσεις υπάρχουν;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγνώμη, κύριε Πρόεδρε,  αυτά εί ναι θέματα τα οποία κάθε χρόνο 

έχουν έρθει .  Ειδικά για το ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

οφείλαμε,  είναι έλεγχοι οι  οποίοι  είναι τακτικοί.  Το λέει  η εισήγηση. 
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Τακτικοί και ορίζουμε,  όπως λέει  πολύ σωστά ο κ.  Δήμαρχος,  ποιοι  θα 

είναι.  Είναι υποχρεωτικοί έλεγχοι.  Τακτικοί διαχειριστικοί έλεγχοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέει κανείς  άλλος το αντίθετο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση στην κυρία Αρναούτογλου. Έχετε δυο ορκωτούς;  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έναν ορκωτό.  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

 Ναι,  ένας ορκωτός για δυο έτη.  Για το  ΄12 και για το ΄13.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

2012 όπως αναφέρει η εισήγηση και 2013.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παγώνης και Τσακλής.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Όχι,  δεν είναι για την Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ..  Για την Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Αναλόγως με το ποσό, αναλόγως  με τον κύκλο που έχεις ,  είτε έχεις  

λογιστές απλούς,  όπως έχει  το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και είναι αυτή η χαμηλή 

αμοιβή είτε εάν έχεις  ένα μεγαλύτερο ποσό που διακινείς  μέσα στην 

χρονιά έχεις  ορκωτούς ελεγκτές.  Προφανώς η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. έχει  τέτοιο 

κύκλο συναλλαγών, κύκλος εργασιών πολύ σωστά και είναι 

υποχρεωμένη να έχει ,  κύριε Πρόεδρε ορκωτούς ελεγκτές και καλώς 
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κάνει και πρέπει να γίνουν έλεγχοι τακτικοί διαχειριστικοί.  Μα δεν 

γίνεται αλλιώς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν; Ερώτηση ή τοποθέτηση;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση και τοποθέτηση για συντομία χρόνου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάντε την ερώτησή σας.  Μετά θα πάμε σε τοποθετήσεις.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ερώτηση. Δεν κρίνετε σκόπιμο ότι  συγχρόνως θα πρέπει το Δ.Σ.  να 

αποφασίσει και για τον ελεγκτή δημόσιου οικονομικού; Να 

δεσμευτούμε; ερώτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό είναι ερώτημά μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτημα προς την κυρία Πρόεδρο. Απαντήστε κυρία Πρόεδρος.   

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Εδώ, κύριε Πρόεδρε,  σαν τακτικός ορίστηκε ο Αθανάσιος Τσάκλης του 

Δημητρίου με αναπληρωματικό ελεγκτή μας έχουν στείλει ,  τον 

Δημήτριο Βλασταρά του Γεωργίου.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο θέμα είναι αυτό που λέτε.   Άλλο θέμα είναι αυτό που λέτε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Είπα να δεσμευτούμε για το επόμενο βήμα. Δεν πρέπει;  Αφ ού θέλατε 

ερώτημα, ερώτημα έθεσα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι λες Γαλάνη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριοι δεν χρειάζεται,  είναι εκτός θέματος η ερώτηση. Για το 

συγκεκριμένο θέμα δεν υπάρχει ερώτηση. Τοποθέτηση επί του θέματος 

υπάρχει;  Υπάρχει τοποθέτηση επί του θέματος; Ωραία.   

Κα ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ:  

Μπορώ να αναφέρω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Δεν χρειάζεται να αναφέρετε τίποτα άλλο. 

Ναι,  ναι,  κύριε Αραμπατζής; Ναι,  ναι.  Κυρία Αρναούτογλου ναι.  Ναι,  

ναι.  Ναι ο κ.  Νιζάμης,  ναι ο κ.  Ανασ τασιάδης Ηλίας.  Όχι ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης.  Ο κ.  Χρυσανθίδης ναι,  ο κ.  Γάτσιος ναι,  ο κ.  

Γιαννακίδης; Ναι.  ναι,  ναι ,  ναι  ο γραμματέας,  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: 294/2014)  

                                                                 …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Πάμε στην:  

 

ΘΕΜΑ  4ο  

Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης:  

α) για την χρηματοδότηση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Σερρών,  

β) για την επιχορήγηση του Συλλόγου Περιπατητών Κοιλάδας  

Αγίων Αναργύρων Σερρών για την παρουσίαση του βιβλίου  

¨Ο Χείμαρρος η Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων¨   

καi γ) για την επιχορήγηση του Α.Γ.Σ. ¨Πρω τέας¨  για την κάλυψη  

 μέρους των εξόδων συμμετοχής αθλήτριας,  στο  

Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα TAE KWON DO.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γαλάνης.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν ξέρω εάν θέλει  κάποιος να με ρωτήσει κάτι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να εισηγηθώ πρώτα δηλαδή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση θέλει  να κάνει .  Παρακαλώ.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 6 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014  

45 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ρώτησα εάν η Αναστασιάδου Ευαγγελία,  η αθλήτρια που θέλετε να 

στείλετε στον Παππού είναι η κόρη του Γυμνασιάρχη στον Λευκ ώνα. 

Να πάει ναι,  γιατί  να μην πάει;  Απλά μια διευκρίνιση. Θα καλύψετε 

μέρος της δαπάνης,  να το πω καλύτερα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για το τρίτο θέμα, κύριε Πρόεδρε,  είναι 500 ευρώ η βοήθεια που 

δίνουμε σε αυτή την αθλήτρια για να συμμετάσχει στο Πανευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν.  Είναι μια αθλήτρια η 

οποία λέγεται Ευαγγελία Αναστασιάδου, προφανώς πρέπει να είναι η 

κόρη του…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι,  είναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θέλω να πω κάτι άλλο. Υπάρχει εδώ το βιογραφικό σημείωμα και σε τι  

αγώνες έχει  συμμετάσχει μέχρι τώρα, ποια είναι τα ουσιαστικά και τα 

τυπικά της προσόντα, οι  τίτλοι σπουδών της και οι  επιτυχίες της μέχρι 

τώρα στα Πανελλήνια πρωταθλήματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι ένα μέρος των εξόδων 500 ευρώ, υ πάρχει η 

έκθεση από το Λογιστήριο.  Δεν ξέρω εάν κάτι  άλλο θέλετε να με 

ρωτήσετε .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις άλλες συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε Γαλάνη το αίτημα αναφέρεται σε 500 ευρώ;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Όχι.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αναφέρει ένα αίτημα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μέρος κάλυψης εξόδων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το αίτημα του Συλλόγου Καρκινοπαθών και εκεί  αναφέρεται αίτημα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Το αίτημα του Συλλόγου των Καρκινοπαθών για τους λόγους,  τους 

ιερούς αυτούς σκοπούς που αναφέρει μέσα, για την μετακίνηση δηλαδή 

στην Θεσσαλονίκη στα νοσοκομεία,  λέει  συγκεκριμένο τι  ποσό ζητάει.  

Λέει  δηλαδή 2.500. Ηχητικά 1.500, αφίσες και προσκλήσεις 1.000 

ευρώ για την εκδήλωση που ζητούν να γίνει  σε συνεργασία με τους 

Μουσικούς Ορίζοντες στον αμφιθέατρο και είναι συγκεκριμένα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι σε σωστή κατεύθυνση..  δημοτική αρχή, όμως 

ήθελα να ρωτήσω τον κ.  Αντιδήμαρχο,  γιατί  τις  προάλλες έγινε μια 

συνέντευξη τύπου από έναν πολύ καλό αθλητή της πόλης των Σερρών 

σε πολύ υψηλότερο επίπεδο από τους συγκεκριμένους και θα ήθελα να 

ξέρω εάν θα ακολουθήσει  η βοήθεια και σε αυτόν τον αθλητή και 

μιλάω για τον . .  τον Στέργιο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Εάν υποβληθεί αίτημα, κύριοι  συνάδελφοι,  ο κ.  Δήμαρχος και όλα τα 

μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου θα κοιτάξουμε να στηρίξουμε με 

μέρος,  όπως ακριβώς  κάνουμε και εδώ, με μέρος των εξόδων φυσικά. 

Μακάρι,  εμείς  δεν κάνουμε διακρίσεις  ούτε λειτουργούμε ρατσιστικά 

ούτε με το πώς λέγεται ο πατέρας κάποιου ή η μητέρα του.  Κοιτάμε 

όλους τους αθλητές που έχουν διακρίσεις  στην πόλη μας να τους 

στηρίζουμε και να  τους ενισχύουμε στο μέρος των δυνατοτήτων μας.   

Φυσικά εάν υποβληθεί αίτημα, να υποβληθεί μάλιστα λέω, θα 

κοιτάξουμε να  βοηθήσουμε και αυτή την περίπτωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύκλος τοποθετήσεων. Κύριε Αναστασιάδη ηρεμήστε.  Ηρεμήστε,  

ηρεμήστε σας παρακαλώ πολύ. Ηρεμήστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιοι θέλουν να τοποθετηθούν επ΄ αυτού του θέματος; Ο κ.  Δινάκης,  η 

Πρόεδρος του Λευκώνα και ο γραμματέας.  Παρακαλώ κ.  Δινάκη.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Έχω την αίσθηση ότι  πολύ καλά λειτούργησε η υπηρεσία στο να 

βοηθήσει και τους καρκινοπαθείς και τους περιπατητές στην κοιλάδα 

και γιατί  όχι  και την κυρία Αναστασιάδου, η οποία είναι αθλήτρια που 

θα πάει Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα TAE KWON DO. 

 Εκείνο που λίγο με ενοχλεί ,  θα το πω, είναι το ποσό των 500 

ευρώ το οποίο δίνουμε.  Είναι μεν συμβολικό αλλά είναι μικρό. Δηλαδή 

δεν φτάνει  ούτε για τα εισιτήρια.  Ούτε να πάει δηλαδή. Και μήπως, ας 

πούμε,  μπορούμε να το αυξήσουμε;  

 Ευχαριστώ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Όχι 5.000 κύριε Καλαϊτζίδη.  Τουλάχ ιστον ένα εισιτήριο να πάει.  

Ευχαριστώ.  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Και εγώ, κύριε Πρόεδρε θα συμφωνήσω. Θεωρώ ότι  και τα τρία 

αιτήματα πολύ σωστά έχουν τοποθετηθεί και τα τρία αιτήματα πολύ 

σωστά δικαιώθηκαν. Εγώ θέλω να αναφερθώ στον Σύλλογο των 

Καρκινοπαθών που καλύπτουμε τα έξοδα των 2.500 ευρώ και προτείνω 

στο σώμα να πάρουμε και 100 εισιτήρια ή προσκλήσεις,  τα οποία με 

την σειρά μας θα τα δώσουμε στους Διευθυντές των Γυμνασίων και 

Λυκείων και με την διαδικασία κλήρωσης να μοιραστούν στα παιδιά 

για να μπορούν να  έχουν μια βάση σε αυτή την προσπάθεια που κάνει  

ο Σύλλογος,  γιατί  όπως διάβασα και προηγούμενα είναι για τους 

ανθρώπους για τα μέλη τους τα οποία είναι και ανασφάλιστα και 

άπορα και δεν έχουν την δυνατότητα να επισκεφτούν τους γιατρούς 

τους στην Θεσσαλονίκη.  

Γι΄ αυτό προτείνω οπωσδήποτε να πάρουμε και εκατό εισιτήρια 

και με την διαδικασία αυτή να δοθεί  στον Αντιδήμαρχο  Παιδείας τον 

κ.  Μερετούδη, ο οποίος με την σειρά του να τα μοιράσει στους 

Διευθυντές για να μπορούν σε αυτή την προσπάθεια και τα παιδιά να 

ευαισθητοποιηθούν για να βοηθήσουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκατό εισιτήρια από την …  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

. .του Συλλόγου.  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και βεβαίως συμφωνώ . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σταματήστε τον διάλογο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και βεβαίως συμφωνώ στο να στηρίξουμε αθλητές αυτού του ύψους …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ασέβεια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι καθόλου ασέβεια.  Έκανα μια πρόταση …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ασέβεια.  Την πρόταση την κάνατε,  πολύ καλά την κάνατε.  Δεν σας 

επέπληξα για την  πρόταση. Κυρία Πρόεδρος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ;  

Συμφωνώ, όπως είπα προηγουμένως στους αθλητές αυτού του ύψους 

και να βοηθάμε και να σταθούμε στο  ύψος,  όμως θέλω να εκφράσω το 

παράπονό μου και να ενημερώσω και το σώμα ότι  όταν το ΄12 και το 

΄13 είχαμε αθλητές  τους οποίους στέλναμε με την πάλη στο Παγκόσμιο 

Πρωτάθλημα, για την οποία πάλη στο προεκλογικό σας πρόγραμμα, 
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στο προεκλογικό πρόγραμμα της δημοτικής αρχής 2011 -2014 κάνατε 

ιδιαίτερη μνεία και στέλνουμε έναν αθλητή, δεν μιλούσατε τότε για  

TAE KWON DO ,  ζητήσαμε 700 ευρώ από τον Δήμαρχο για να 

στείλουμε αθλητή στο Παγκόσμιο και δεν εστάλη. Και μάλιστα ο 

αθλητής ο συγκεκριμένος προερχόταν από οικογένεια βιοπαλαιστών. Η 

εύπορη αυτή οικογένεια του κ.  Γυμνασιάρχη.  

 Θέλω να πω δηλαδή αφήνω αιχμές ναι,  ότι  είναι  ρουσφέτι .  Ότι 

είναι ρουσφέτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν το ρουσφέτι  σας το επιστρέφει ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου,  κρατήστε το για τον εαυτό σας.  Ρουσφέτια μπορεί να 

κάνετε εσείς  στο χωριό σας.  Εδώ μέσα ρουσφέτια δεν γίνονται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ;  

Μακριά από εμένα αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ αφήστε τα προεκλογικά τερτίπια που 

χρησιμοποιείτε,  κυρία Πρόεδρος.  Αυτά στο χωριό σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ;  

Δεν σας ενόχλησε αυτό που είπα προηγουμένως, κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά τα ρουσφέτια σας τα επιστρ έφει ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ;  

Και δεν μπορούσε ο Δήμος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσατε.  Τελειώσατε,  είστε εκτός θέματος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ;  
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Καθόλου εκτός θέματος δεν είμαι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόταση κάνω. Είναι εκατό εισιτήρια που είπε ο κ.  Χουρουζίδης.  

Είμαστε 45 άτομα, από δυο εισιτήρια να πάρουμε,  …Να πάρουμε από 

εδώ όλοι οι  εισιτήρια . .και να κλείσει  το θέμα. Τώρα να ξανά 

βγάζουμε προϋπολογισμούς; Αποφάσεις θα παίρνουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η πλειοδοσία η προεκλογική σας θα …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ δεν μπορώ, κύριε Πρόεδρε,  να το δεχθώ. Σας φέρνω εισηγήσεις 

που με κόπο η Οικονομική Υπηρεσία μετά από αυτό το νοικοκύρεμα 

των οικονομικών του Δήμου μετά από τρία χρόνια καταφέρνει μετά 

δυσκολίας να βρει  αυτά τα ποσά, να στηρίξουμε κ αι τον Σύλλογο των 

Καρκινοπαθών και αυτή την πρωτοβουλία του Συλλόγου Περιπατητών 

αλλά και αυτή την αθλήτρια που υπέβαλε αίτημα και εδώ τώρα ένα 

μήνα πριν τις  εκλογές βλέπει κανείς  ανθρώπους να εμφανίζονται για 

ποια θέματα; Θα μας πουν τώρα για την πάλη; Ε μείς που συστήσαμε,  

κύριε Πρόεδρε,  τον θεσμό του …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπορείτε να σταματήσετε,  κυρία Πρόεδρος να μιλάτε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ τους άκουσα όλους με σεβασμό.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Περάστε,  σας παρακαλώ, πίσω στα έδρανα. Ευχαριστώ  πολύ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  είναι δυνατόν προεκλογικά, ένα μήνα πριν τις  εκλογές 

η κυρία Πρόεδρος να μιλάει για την πάλη στην δημοτική αρχή αυτή η 

οποία συνέστησε σε συνεργασία με όλους τους Παλαιστικούς 

Συλλόγους τον θεσμό και φιλοξενεί  Πανελλήνιο  Πρωτάθλημα Πάλης 

στην πόλη μας,  που δεν έχει  ξανά γίνει  ποτέ και είναι δυνατόν τώρα 

πριν τις  εκλογές να τίθενται τέτοια θέματα και να ακούγονται τέτοιες 

κουβέντες για αθλητές και να θίγουν,  ουσιαστικά, την τιμή και την 

υπόληψη ανθρώπων;  

 Εγώ δεν το περίμενα αυτό από ανθρώπους που θέλουν θέσεις 

στον Δήμο Σερρών. Δεν το περίμενα ειλικρινά προς άγρα ψήφων 

κάποιοι  να έρχονται σήμερα εδώ και να κάνουν τους τιμητές και να 

λένε τέτοιες κουβέντες.  Δεν το περίμενα ειλικρινά.  Να πέσει τόσο 

χαμηλά το πολιτικό επίπεδο δεν το περίμενα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και επίσης εμένα, κύριε Πρόεδρε,  με ενόχλησε πάρα πολύ το επί  

προσωπικού και χαρακτηρισμός εύπορη οικογένεια.  Το τι  συμβαίνει  

στο σπίτι  του καθενός,  σας παρακαλώ πολύ ας είμαστε προσεκτικοί και 

επίθεση…  

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας παρακαλώ. Ζήτησα τον λόγο.   

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

Ζήτησες τον λόγο,  το είδα που τον ζήτησες αλλά από την αρχή …  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και οι  μομφές επί  προσωπικού ας είμαστε προσεκτικοί γιατί  δεν 

γνωρίζουμε.   

Κος ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σας παρακαλώ κ.  Χουρουζίδη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  δευτερολογία υπάρχει;  Παρακαλώ. Εσείς κ.  Αναστασιάδη δεν 

έχετε δικαίωμα δευτερολογίας,  δεν πρωτολογήσατε γι΄ αυτό,  όχι  για 

τίποτα άλλο. Και ο κ.  Δινάκης και η κυρία Πρόεδρος.  Παρακα λώ.  

Κος ΔΙΝΑΚΗΣ:  

Θεωρώ ότι  η πρόταση η δική μου ήταν πρόταση ουσίας.  Ήταν σε αυτή 

την προσπάθεια των καρκινοπαθών των μελών οι  οποίοι  είναι 

ανασφάλιστοι στην σημερινή συγκυρία,  να μπορέσουμε να βοηθήσουμε 

σε αυτή την εκδήλωση, γιατί  έτσι μπορούσαμε να δώσ ουμε κίνητρο και 

στον κόσμο να ακουστεί ,  μοιράζοντας αυτά τα λαχεία και αυτό που 

είπε ήταν λαϊκισμός ο φίλος μου ο Χρήστος ο Σταυρόπουλος,  να 

πάρουμε από δυο εισιτήρια,  σε μένα αναφέρθηκε,  να πάρουμε από δυο 

εισιτήρια.  Δεν θα είχα κανένα λόγο να μην πάρουμ ε από δυο εισιτήρια,  

κύριε Σταυρόπουλε,  αυτό είναι άλλη δουλειά που θα  κάνουμε εμείς  

σαν μέλη του Δ.Σ..   

 Όμως η πρόταση που έκανα εάν την είχατε σκεφτεί  εσείς ,  εκτιμώ 

ότι  θα είχε περάσει ομόφωνα. Ομόφωνα θα είχε περάσει.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Πρόεδρος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΛΕΥΚΩΝΑ:  
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Το εύποροι το είπε η κυρία Μπιτζίδου συγκριτικά με την οικογένεια 

που προέρχεται ο αθλητής αυτός της πάλης που έπρεπε να πάρει μέρος 

σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, όχι  Πανευρωπαϊκό.  Και ένα δεύτερο θα 

ήθελα να απαντήσω στον κ.  Γαλάνη, γι΄ αυτό που είπατε ότι  στηρίξατε 

την πάλη, δυο συνεχείς  χρονιές ο Σύλλογος Άγιος Γεώργιος μας φέρνει  

χρυσό. Στο Πανελλήνιο Εφήβων και Ανδρών. Δυο συνεχείς  χρονιές.  Τι 

κάνατε αλήθεια γι΄ αυτό τον Σύλλογο;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι κ.  Αναστασιάδη, μην χαλάτε την διαδικασία,  μην χαλάτε την 

διαδικασία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να πω το εξής:  απαντώ στην Πρόεδρο. Έγιναν τα αιτήματα αυτά, 

ήρθαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν τα ξέρουμε; Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είστε εκτός θέματος.  Σας παρακαλώ μην απ αντάτε.  Δεν μας αφορά το 

θέμα αυτό τώρα, σε αυτό το συμβούλιο.  Ψηφίζουμε.  Κύριε Δήμαρχε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψηφίζουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  θα μιλήσει ο κ.  Δήμαρχος.  Θα ολοκληρώσετε εσείς  το θέμα αυτό.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καταρχήν,  όσο για το ποια είναι η αθλήτρια,  σε μένα δεν  ήρθε κανένας 

πατέρας.  Ήρθε Σύλλογος και ούτε ήξερα ποιος είναι ο πατέρας της.  

Αλλά και να ξέραμε ποιος είναι ο πατέρας της,  από την στιγμή που 

διακρίθηκε κάποιος αθλητής ή κάποια αθλήτρια,  από την στιγμή που 
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διακρίθηκε είτε είναι φτωχός είτε είναι πλούσιο ς,  δεν πρέπει να τον 

τιμήσουμε; δηλαδή η τιμή εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση 

στην οποία βρίσκεται ένας αθλητής;  

 Δηλαδή εάν πάρει κάποιος ένα χρυσό ή ανακηρυχθεί παγκόσμιος 

πρωταθλητής θα του πούμε ότι  εσένα δεν σε τιμούμε γιατί  είσαι 

πλούσιος και  ο άλλος που βρήκε τελευταίος,  σε τιμούμε γιατί  είσαι 

φτωχός; Για όνομα του Θεού τι  λογικές είναι αυτές;  

 Δεν ξέραμε ποιος είναι ο πατέρας αλλά και να ξέραμε αυτό που 

έχει  σημασία είναι ότι  πρώτευσε το παιδί  αυτό.  Ήρθε ο Σύλλογος και 

είπε ότι  εάν μπορούμε να βοηθήσουμε.  Βοηθήσαμε και πολύ καλά 

κάναμε,  με αυτό το ποσό. Αυτά διαθέτει  ο Δήμος.  Δεν έχει .  Μακάρι να 

είχε περισσότερα χρήματα και να δίναμε περισσότερα χρήματα.  

 Όσον αφορά για την μνεία που γίνεται στο προεκλογικό μας 

πρόγραμμα για την πάλη, βεβαίως  γίνεται μνεία και την υλοποιήσαμε 

την υπόσχεσή μας αυτή. Κάναμε τον θεσμό πάλης νέων, νεανίδων και 

παίδων. Για πρώτη φορά για τρία χρόνια,  για τρία συνεχή χρόνια 

γίνεται το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πάλης Παίδων και Κορασίδων 

στην Ελλάδα με πολύ μεγάλη επιτυχ ία και μέχρι τώρα ο Δήμος για τα 

παιδιά αυτά της πάλης έχει  διαθέσει περίπου 12 με 15.000 ευρώ.  

 Όσον αφορά για τον Σύλλογο Άγιος Γεώργιος,  μα μέσα σε όλους 

τους Συλλόγους είναι και ο Σύλλογος Άγιος Γεώργιος και ο Πρόεδρος 

τους και τα λοιπά, ο οποίος επαν ειλημμένα μας έχει  ευχαριστήσει και 

τον Σύλλογο αυτό για τις  διακρίσεις  τους εγώ ο ίδιος τους τίμησα με 

πλακέτες,  με μετάλλια και τα λοιπά στο Δημαρχείο ή πέρυσι ή 

πρόπερσι,  εάν θυμάμαι καλά.  
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 Αυτά για την αποκατάσταση της αλήθειας από τους μονίμως που 

διαστρεβλώνουν την αλήθεια και την πραγματικότητα λόγω 

προεκλογικού άγχους.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κλείνει  το θέμα. Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι .  Όχι ο κ.  

Νιζάμης.   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε,  γιατί  και τα τρία θέματα είναι στο όριο της 

νομιμότητας,  το Α όμως , ανεξάρτητα εάν είναι στο όριο της 

νομιμότητας ή έστω και παράνομα, δίνω θετική ψήφο. Τα άλλα τα δυο 

τα Β και Γ,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας ναι.  Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης,  ναι.  Ο κ.  

Γάτσιος,  ναι.  Ναι,  ναι,  ναι  ο γραμματέας,  ναι ο Πρόεδρος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ένα λεπτό για την αλήθεια.  Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Πρόεδρε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη αναμόρφωση του προϋπολογισμού. 

Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή δεν ξέρετε τον κανονισμό τι  ισχύει  προεκλογικά και 

μετεκλογικά, σας λέω ότι  1 η  Σεπτεμβρίου ξανά. 1 η  Σεπτεμβρίου με την 

νέα δημοτική αρχή.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Πρόεδρε ένα λεπτό σε παρακαλώ. Εγώ 

προσωπικά για τον Ελληνοποντιακό αυτόν Σύλλογ ο Άγιος Γεώργιος 

τους έχω στείλει  και στην Πολωνία με δικά μου λεφτά προσωπικά και 

στην Αθήνα και παντού και με τιμήσανε πάρα πολύ. Ένα πράγμα να 

ξέρετε,  ότι  ήρθε πολλές φορές στον Δήμο ο Σύλλογος και λεφτά τους 

έδινα εγώ. Αυτή είναι η αλήθεια,  έτσι είναι.   

 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης:  

α) για την χρηματοδότηση του Συλλόγου Καρκινοπαθών 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: 295/2014)  

                                                                 …………………  

 

β) για την επιχορήγηση του Συλλόγου Περιπατητών Κοιλάδας 

Αγίων Αναργύρων Σερρών για την παρουσίαση του βιβλίου ¨Ο 

Χείμαρρος η Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων¨  

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: 296/2014)  

                                                                 …………………  
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γ) για την επιχορήγηση του Α.Γ.Σ. ¨Πρωτέας¨  για την κάλυψη 

μέρους των εξόδων συμμετοχής αθλήτριας,  στο Πανευρωπαϊκό 

Πρωτάθλημα TAE KWON DO.  

  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: 297/2014)  

                                                                 …………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πέμπτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 5ο  

Εξέταση αίτησης  υπαλλήλου του Δήμου μας που αφορά την 

απαλλαγή του  

από επιτροπή παραλαβής λόγω ειδικότητας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Προτείνω την μη απαλλαγή του υπαλλήλου διότι  οι  υπάλληλοι είναι 

υποχρεωμένοι να συμμετέχουν σε κάποιες επιτροπές.  Είναι μια 

επιπλέον διαδικασία πέρα από την δουλειά τους αλλά τι  να κάνουμε,  

έτσι ορίζει  ο νόμος.  Και εάν δεχθούμε την απαλλαγή αυτού του 

υπαλλήλου νομίζω ότι  αυτό θα γίνει  ντόμινο και για όλους τους 

υπαλλήλους που συμμετέχουν σε αυτού του είδους τις  επιτροπές.   

 Εκτός εάν υπάρχει σοβαρός λόγος να απαλλαγεί κάποιος.  Η 

τακτική γενικά πρέπει να είναι ότι  δεν τους απαλλάσσουμε από τις  

επιτροπές,  διότι  κληρώθηκαν σύμφωνα με τον νόμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχο δεν είναι αυτό το πράγμα σωστό που κάνετε,  διότι  

αυτοί είναι αγράμματοι άνθρωποι,  είναι άνθρωποι …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιος είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ :  

Επιβάλλεται να πούμε το όνομα. Είναι ο Πολεράβας ο Γεώργιος.  Να 

διευκρινίσω ότι  ο συγκεκριμένος υπάλληλος είναι ο Πολεράβας ο 

Γεώργιος,  ο οποίος έκανε την αίτηση, αρχιτέκτονας μηχανικός και 

επικαλείται ότι  θέλει  απαλλαγή από την Επιτροπή Παραλαβής λόγω 

ειδικότητας.  Δηλαδή λόγω ειδικότητας,  επειδή είναι αρχιτέκτονας 

μηχανικός και η Επιτροπή αυτή αφορά την προμήθεια εξοπλισμού 
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υλικών σχολείων και τμημάτων ένταξης του Δήμου Σερρών. Δηλαδή 

δεν είναι κάτι  άσχετο,  δεν είναι κάτι  το οποίο δεν μπορεί να 

διαχειριστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Παρών ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 298/2014)  

                                                                 …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο έκτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  6ο  

Έγκριση τροποποίησης των αριθμ.:  

α) 313/2013 Α. .Σ.  ¨Έγκριση σχεδίου 2ης σύμβασης Διαδημοτ ικής 

Συνεργασίας για την παροχή υποστήριξης από την .Τ.Υ. του Δήμου 

Σερρών προς την .Τ.Υ. του Δήμου Βισαλτίας¨  και  

β) 200/2014 Α. .Σ.  ¨Έγκριση σχεδίου σύμβασης Διαδημοτικής Συν -
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εργασίας για την παροχή υποστήριξης από την .Τ.Υ. του Δήμου 

Σερρών προς την .Τ.Υ. του Δήμου Ηράκλειας¨  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση τροποποίησης των αριθμ.:  

α) 313/2013 Α. .Σ.  ¨Έγκριση σχεδίου 2ης σύμβασης Διαδημοτικής 

Συνεργασίας για την παροχή υποστήριξης από την .Τ.Υ.  του Δήμου 

Σερρών προς την .Τ.Υ. του Δήμου Βισαλτίας¨   

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: 299/2014)  

                                                                 …………………  

 

β) 200/2014 Α. .Σ.  ¨Έγκριση σχεδίου σύμβασης Διαδημοτικής Συν -

εργασίας για την παροχή υποστήριξης από την .Τ.Υ. του Δήμου 

Σερρών προς την .Τ.Υ. του Δήμου Ηράκλειας¨  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 300/2014)  

                                                                 …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 7ο  

Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας  

για την παροχή υποστήριξης  από τη .Τ.Υ. του  

Δήμου Σερρών προς την Τ.Υ. του Δήμου Ν. Ζίχνης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 301/2014)  

                                                                 …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όγδοο θέμα.  
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ΘΕΜΑ 8ο  

Επικαιροποίηση της αριθμ. 286/2014 Α. .Σ.  ¨  

Έγκριση απασχόλησης εποχικού προσωπικού επί δίμηνο  

για τα Α' και Β' Νεκροταφεία¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μιλάμε για τρεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  τρεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για τρεις  διμηνίτες.  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: 302/2014)  

                                                                 …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  9ο  
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Έγκριση Κανονιστικής Διάταξης για  την υπαίθρια διαφήμιση  

 (εμπορική –πρόσκαιρη)  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Νιζάμης έχει  τον λόγο.  Ερώτηση, τοποθέτηση, τι  θα κάνετε;   

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Μήπως θα πρέπει,  Πρόεδρε,  να προηγηθεί η ενημέρωση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γρηγοριάδης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Για πρώτη φορά αυτή η Κανονιστική περί διαφημίσεων στον Δήμο 

Σερρών. Αντικείμενο του Κανονισμού αυτού είναι η θέσπιση  

προδιαγραφών και κανόνων για την υπαίθρια διαφήμιση στα διοικητικά 

όρια του Δήμου Σερρών και αφορά την υπαίθρια διαφήμιση σε όλες τις  

Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.  

 «Η διακίνηση και προβολή ιδεών καθώς και η υπαίθρια 

διαφήμιση υπηρεσιών και επιχειρήσεων ε πιτρέπεται σε χώρους κατά 

την διαδικασία και τις  προδιαγραφές που καθορίζονται με την παρούσα 

κανονιστική πράξη».  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ:  

Η προσπάθεια ήταν επειδή οι  νόμοι και οι  εγκύκλιοι  είναι δαιδαλώδεις 

και αρχίζουν από το ΄90 και μετά,  η προσπάθεια ήτα ν να 

συγκεντρωθούν και γι΄ αυτό και υπάρχει και περιεχόμενο ανά 

περίπτωση.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 6 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014  

65 

 Σε αυτό που θέλει  να πει  ο κ.  Νιζάμης,  εάν και δεν ήμουνα, έχω 

μάθει ότι  έκανε κάποιες παρατηρήσεις ότι  δεν ανέφερα σε κάποια 

άρθρα τις  τροποποιήσεις τους.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ:  

Όχι,  το έχω μάθει από την προηγούμενη φορά αυτό.  Να σας 

ενημερώσω ότι  οι  τροποποιήσεις αυτές έχουν γίνει .  Τώρα εάν έχετε και 

κάτι  άλλο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Ένα ερώτημα να θέσω στην …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις .  Είναι ο κ.  Αναστασιάδης,  ο κ.  Γιαννακίδης και ο κ.  

Αντώνης Αναστασιάδης.  Άλλος; Κανείς.  Αρχίζω από εσάς.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Να ρωτήσω την υπηρεσιακή παράγοντα αλλά και τον κ.  Γρηγοριάδη, 

εάν θυμάστε καλά κ.  Γρηγοριάδη μας είχε απασχολήσει και στο 

προηγούμενο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη μας είχε απασχολήσει και στο Δημοτικό Συμβούλιο 

Σκουτάρεως αυτή η υπαίθρια διαφήμιση η οποία έχει  άμεση σχέση με 

ανάρτηση πανό είτε,  τέλος πάντων γραμμάτων σε τοίχους σε σημεία 
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που υπάρχουν  στροφές και τα λοιπά και κρίθηκαν τότε ότι  είναι άκρως 

επικίνδυνα και θα πρέπει να καλυφθούν.   

 Τώρα αυτή η διάταξη ισχύει  πάλι;  Θα πρέπει δηλαδή σε αυτά τα 

σημεία όποιο γράμμα υπάρχει και όποια ανάρτηση υπάρχει θα πρέπει 

να αφαιρεθούν;  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ:  

Να σας απαντήσω. Ο νόμος,  έτσι και αλλιώς,  τα απαγορεύει αυτά 

τελείως και μέσα φαίνονται ότι  δεν επιτρέπεται να υπάρχουν και σαν 

υπηρεσία δεν δίνουμε και δεν θα δίνουμε δηλαδή καμία άδεια σε αυτά. 

Υπάρχουν παλαιά τα οποία δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε  όλα. Η 

αστυνομία πρέπει να….  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν υπάρχει και Δημοτική Αστυνομία τώρα οπότε είναι λίγο πιο 

δύσκολα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Αντιδήμαρχε τι  ωφέλεια έχει  η πόλη των Σερρών και οι  πολίτες 

όταν διαφημίζετε εσείς  τα Βουλγαρικά καζίνα παντού; Χωρί ς ντροπή. 

Μας οδηγείτε στην αθλιότητα και στην απάτη. Το καταλαβαίνετε;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εμείς δεν διαφημίζουμε αυτά τα πράγματα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποιος τα διαφημίζει;  Ο Δήμος είναι υπεύθυνος.  Εγώ είμαι;  Εγώ βάζω 

τις  αφίσες μέσα στα αστικά; Εγώ τα βά ζω; Και βάζει  και κάτι  

κοπελίτσες…Ντροπή για τον Δήμο των Σερρών. Ωραίο δρόμο μας 

δείχνετε,  να πάμε στα καζίνα.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ο Δήμος δεν είναι διαφημιστικό γραφείο και δεν διαφημίζει  κανέναν.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο φέρνετε αυτό τον 

Κανονισμό προς έγκριση; Ποια η σκοπιμότητα; Για ποιο λόγο;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κανονισμούς,  όπως λέει  και ο συνάδελφος  εδώ, έχουμε κάνει  όπου 

δεν υπήρχε έχουμε κάνει  Κανονισμό. Ο Κανονισμός μπα ίνει  για να 

θέσει,  όπως είπα τα πλαίσια μέσα στα οποία πρέπει να κινούνται.   

 Όπως βλέπετε τα πράγματα είναι λίγο ‘ανάρχα’ και προσπαθούμε 

να θέσουμε τα θεμέλια και τις  βάσεις για να κάνουμε μια πιο 

ανθρώπινη πόλη, για να συμμαζέψουμε αυτά που πρέπει να 

συμμαζευτούν και εμείς  και οι  ελεγκτικοί μηχανισμοί για να έχουμε 

μια πιο όμορφη πόλη, πιο καθαρή πόλη.  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ:  

Και να σας πω κάτι άλλο. Δεν υπάρχει υπηρεσία,  απαγορεύεται να 

υπάρχει υπηρεσία χωρίς Κανονισμό. Για τα περίπτερα έχουμε 

Κανονισμό.  Για τις  λαϊκές Κανονισμό. Για τα κοιμητήρια Κανονισμό. 

Για τα τραπεζοκαθίσματα. Για τα πάντα επιβάλλεται να υπάρχει 

Κανονισμός βάσει του οποίου να λειτουργούν οι  υπηρεσίες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μπορώ να κάνω τοποθέτηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ερώτηση έχω κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Νιζάμη.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  
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Σε ότι  αφορά τα σχετικά,  τα έχοντας υπόψη, δεν ξέρω εάν 

διορθώθηκαν. Είχα αναφέρει κάτι  προφορικά στο προηγούμενο 

Δημοτικό Συμβούλιο που δεν συζητήθηκε το θέμα. Αναφέρεται μέσα ο 

Ν3852. Γενικά χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένο άρθρο.  

 Ο Ν3852 έχει  286 άρθρα. Ας αναφερθεί μέσα, είναι πιο 

λειτουργικό για την χρήση του,  το συγκεκριμένο άρθρο.  

 Ο Ν3710…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Όχι,  δεν μπήκα εγώ μέσα στον Ν3852 ποιο άρθρο αναφέρεται.  Απλώς  

έχοντας υπόψη τον Ν3852/10,  είναι Καλλικρατικός νόμος,  είναι 283 

άρθρα. Που μπορεί να πάει;  Να συμπληρωθεί δηλαδή το άρθρο.  

 Ο Ν3710 έχει  41 άρθρα. Αναφέρεται σε θέματα νομοθεσίας 

μεταφορών και άλλες διατάξεις .  Γενικά ο νόμος.  Ας αναφερθεί το 

συγκεκριμένο άρθρο για τις  διαφημίσεις .   

 Ο Ν2947/01 το άρθρο 13 πρέπει να απαλειφθεί γιατί  αναφέρεται 

μόνο σε θέματα διαφημίσεων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας.  Δεν 

έχουμε εμείς  ως Δήμος Σερρών καμία σχέση.  

 Είναι ο Ν2947/01 το άρθρο 13 που αναφέρεται.  Του 2001. Το  

άρθρο 13 που αναφέρεται δεν αναφέρει.  Εάν τα έχεις  διορθωμένα. 

Εντάξει ,  να τα αναφέρω εγώ τώρα και μετά το ρυθμίζεις  εσύ.   

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Εντάξει,  εντάξει .  Να μην κουράζουμε το σώμα. Δες τα εσύ και μετά 

κάνε το αυτό.  Δεν είναι τίποτα.   
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Δείτε το άρθρο 13.  

 Ο Ν2831/2000 αφορά τροποποίηση των διατάξεων του Ν1577/85 

που είναι Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός και άλλες πολεοδομικές 

διατάξεις .  Ο εν λόγω νόμος έχει  30 άρθρα. Σε ποιο άρθρο αναφέρεται 

για τις  διαφημίσεις;  Δεν το ξέρουμε δηλαδή. Να αναφερθείτε σε ποιο 

άρθρο.  

 Ο Ν3057/2003, όπως γράφεται,  δεν υπάρχει.  Πιθανώς θα εννοείτε 

τον Ν3057/2002. Δείτε το και αυτό.   

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Δεν αντιλέγω. Απλώς επειδή έτυχε να τα δω διορθώστε τα και ισχύουν.  

Έτσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη πείτε και την σελίδα.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είναι εφαρμογή κατά περίπτωση. Είναι τόσο απλό.  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Τελείωσα εάν και δεν ολοκλήρωσα. Ευχαριστώ πολύ για τις  διακοπές.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη πιστεύω ότι  θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας την 

εφαρμογή κατά περίπτωση, γιατί  δεν είναι δυνατόν αυτά που 

συμβαίνουν στην Αθήνα να εφαρμόζονται και εδώ.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε μια τοποθέτηση θέλω να κάνω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Εντάξει,  προφανώς η ερώτηση ήταν ρητορική και ας το πω 

προβοκατόρικη. Θέλω να πω ότι  ναι,  η ουσία και αυτό που περιμένω 

να μου πείτε και αυτό μου είπατε έμμεσα είνα ι ουσιαστικά ότι  ο ρόλος 

ενός Κανονισμού είναι η προστασία των δημόσιων χώρων. Αλλά με τα 

λόγια και με τους Κανονισμούς νομίζω δεν μπορούμε να 

προστατεύσουμε τίποτα. Είναι σαφές ότι  χρειάζεται πολιτική βούληση.  

 Το παρελθόν της δημοτικής αρχής,  αυτής της δημοτικής αρχής 

δεν έδειξε ότι  έχει  πολιτική βούληση. Να μιλήσω για τους δημόσιους 

χώρους και τα τραπεζοκαθίσματα; Να μιλήσουμε για τον Κανονισμό 

που στην διάβαση πεζών φάγαμε μερόνυχτα να προτείνουμε για τον 

Κανονισμό Καθαριότητας; Βγήκε ο κ.  Χράπας έξω. Ας μας πει  πόσα 

πρόστιμα επιβλήθηκαν;  Και πόσα πρόστιμα εισπράχθηκαν; Ο κ.  

Γαλάνης που είναι των οικονομικών.  

 Αυτό θέλω να πω. Νομίζω ότι  εδώ τζάμπα συζητάμε,  τζάμπα 

κουβεντιάζουμε από την στιγμή που αυτοί οι  Κανονισμοί δεν 

εφαρμόζονται.   

 Ευχαριστώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτό.  Εδώ από την μια ορισμένες κοινωνικές ομάδες που δικαίως 

παλαίουν για βιός τους κρίνουν και καμία φορά κατακρίνουν την 

δημοτική αρχή ότι  είναι πολύ αυστηρή στην εφαρμογή των 

κανονιστικών διατάξεων, γιατί  ο Κανονισμός είναι αυξημένης τ υπικής 

ισχύος και πράγματι βάζει  ένα πλαίσιο.   
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 Τώρα έρχεται ο αγαπητός συνάδελφος και λέει  ότι  εμείς  δεν 

εφαρμόσαμε τις  διατάξεις  που ψηφίσαμε.  Δεν είναι έτσι τα πράγματα 

και για πρώτη φορά επιβλήθηκαν πρόστιμα σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Καθαριότητας που εγκρίναμε εδώ, εάν θυμάμαι καλά και ομόφωνα και 

επιβλήθηκαν και πληρώθηκαν και νομίζω ότι  αυτή η δημοτική αρχή και  

αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο είναι από αυτά που σε όλη την Ελλάδα 

έκανε,  κύριε Πρόεδρε,  Κανονισμούς,  γιατί  χωρίς Κανονισμούς δεν 

μπορείς να λειτουργήσεις σωστά.  

 Επομένως, αντί  να επαινείται η δημοτική αρχή που έκανε 

Κανονισμούς και τους εφάρμοσε με ένα δυνατό ξεκίνημα να 

κατηγορούμαστε στο τέλος γιατί  κάναμε και Κανονισμούς; Εγώ νομίζω 

ότι  δεν είναι έτσι τα πράγματα. Να είμαστε και δίκαιοι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ απευθύνομαι αποκλειστικά σε σένα, κύριε Πρόεδρε.  Ακούτε; Σας 

παρακαλώ πάρα πολύ να σταματήσει το κακό αυτό να διαφημίζετε 

καζίνα.  Πρόσεξε,  είναι εγκληματική ενέργεια και ντροπή σε σας.  

Δηλαδή τι  μας λέτε,  να πάμε στην Βουλγαρία να παίξουμε στα καζίνα; 

Αυτά μας λέτε;  Αυτή είναι η διαφήμιση;  

 Παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε,  προσωπικά …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εσύ την έχεις ,  η δημοτική αρχή την έχει .  Λάθος έχεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ούτε η δημοτική αρχή ….  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λάθος έχεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ούτε οι  αντιδημαρχίες ούτε κανείς  από την δημοτική αρχή. Αυτή είναι 

η παγκοσμιοποίηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Λάθος έχεις .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε την άποψή μου αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση.   Επί του 

θέματος.  Ολοκληρώθηκε,  σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Σας 

παρακαλώ εκτός θέματος δεν θα συζητάμε.  Ψηφίζεται το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα μιλήσει ο κ.  Γρηγοριάδης;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη μάλλον δεν μας παρακολουθείτε ως  δημοτική αρχή 

και το τι  κάνουμε.  Πολιτική βούληση είναι κατ΄ εμέ το να κάνουμε 

Κανονισμούς.  Γιατί  εάν θέλαμε . .  δεν θα κάναμε Κανονισμούς,  θα τα 

αφήναμε τα πράγματα έτσι νεφελώδη. Εμείς κάνουμε Κανονισμούς και 

θέτουμε τους όρους.   

 Σας καλώ λοιπόν στην Διεύθυνσή μας ή σε όποια άλλη Διεύθυνση 

να έρθετε να δείτε τι  δουλειά κάναμε μέχρι τώρα, τι  έχει  αλλάξει και 

τι  δεν έχει  αλλάξει.  Αυτά τα πράγματα, προφανώς, θα έπρεπε να τα 

πείτε σε κάποιες άλλες δημοτικές αρχές και τι  πρόστιμα μπήκαν, πόσοι 

έλεγχοι έγιναν,  πάντα σεβόμενοι βεβαίως και τον επιχειρηματία αλλά 
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από την άλλη να έρθετε να ενημερωθείτε και μετά να έχετε μια 

σφαιρική άποψη.  

 Σας καλώ λοιπόν για να μην έχετε …  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Τα μάτια μου βλέπουν,  δεν χρειάζεται να …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία άλλος εκτός από τον κ.  Αναστασιάδη Αντώνη; 

Παρακαλώ κ.  Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Εγώ θα σας φέρω τον νόμο ότι  για όλα αυτά τα πράγματα την ευθύνη 

την έχετε εσείς .  Για κάθε τι  που διαφημίζετε μέσα στην πόλη των 

Σερρών την ευθύνη την έχετε αποκλειστικά εσείς .  Θα  σας φέρω τον 

νόμο και θα ενημερώσω δημόσια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Επί του θέματος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γι΄ αυτό που είπε ο κ.  Γιαννακίδης,  πρέπει να ξέρετε κ.  Γιαννακίδη ότι  

πάρα πολλά πρόστιμα έχουν επιβληθεί για τα τραπεζοκαθίσματα και οι  

μαγαζάτορες μας θεωρούν ότι  είμαστε η πιο αυστηρή δημοτική αρχή, 

έχουμε σηκώσει τρεις ,  τέσσερις φορές τραπεζοκαθίσματα, μάλιστα μια 

με δυο φορές ο πρώην Αντιδήμαρχος ο κ.  Στεργίου και όταν γινόταν ο 

σάλος σιωπούσε η παράταξή σας και όλες οι  παρατάξεις .   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Βεβαίως.  Σιωπούσαν όλες.  Σιωπούσαν. Δεν ήρθατε να πείτε ότι  ναι,  

σωστή η ενέργεια και να τοποθετηθείτε απέναντι  σε αυτούς που 

διαμαρτύρονταν και έμπαιναν κάτω από τις  ρόδες των αυτοκινήτων.  

 Τώρα τον τελευταίο χρόνο μην ξεχνάτε ότι  δεν υπάρχει Δημοτική 

Αστυνομία.  Την αρμοδιότητα την έχει  η Αστυνομία η οποία έχει ,  εάν 

πάτε και επισκεφτείτε τον Αστυνομικό Διευθυντή θα σας πουν ότι  

έχουν ελάχιστο,  ελαχιστότατο προσωπικό που δεν επαρκεί για να 

καλύψει ούτε τις  αρμοδιότητες που είχαν πριν  καταργηθεί η Δημοτική 

Αστυνομία με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχει μια ασφαλώς χαλάρωση.  

 Παρόλα αυτά, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με την Αστυνομία 

και σε συνεργασία για να κάνουμε ότι  το καλύτερο μπορούμε και προς 

αυτή την κατεύθυνση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι και μπαίνει  σε 

ψηφοφορία.  Ναι,  ναι.  Κύριε Αναστασιάδη Ηλία; Ναι.  Ναι ο κ.  

Σταυρόπουλος.  Ναι ο κ.  Νιζάμης,  ναι ο κ.  Γιαννακίδης,  ναι ο κ.  

Χρυσανθίδης.  Ναι ο κ.  Γάτσιος.  Ναι,  ναι.  Ομόφωνα ναι λοιπόν.   

 Γιατί  με παιδεύετε και δεν λέτε 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: 303/2014)  

                                                                 …………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο.  
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ΘΕΜΑ 10ο  

Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απ αιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 304/2014)  

                                                                 …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα ενδέκατο.   

 

ΘΕΜΑ 11ο  

Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: ¨Χώροι  

στάθμευσηςστον αστικό χώρο¨  από το Πράσινο Ταμείο  του  

Υπουργείου Περιβάλλοντος,  Ενέργειας  

και Κλιματικής Αλλαγής.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο θέλει  κάτι  να μας πει ,  τον κ.  Γρηγοριάδη.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να τεθούν υπόψη του 

Δημοτικού Συμβουλίου και να πάρουμε απόφαση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το δέκατο;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Για το δέκατο θέμα. Τέλος πάντων, το δέκατο θέμα αφο ρά άδειες 

κουλουριών, καντινών, ψυχαγωγικών παιχνιδιών και ειδών 

παντοπωλείου.   

 Να διευκρινίσω και να γνωρίσω στο σώμα ότι  οι  άδειες δίνονται 

για τρία χρόνια.  Όσοι από αυτούς που δικαιώνονται άδεια οφείλουν να 

προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντ ός ενός μηνός στην 

αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.  

 Επίσης να σας κάνω γνωστό ότι  οι  θέσεις   του στάσιμου 

εμπορίου έχουν ήδη εγκριθεί  από  την αρμόδια Επιτροπή για να μην 

νομίσει  κανείς  ότι  μπορούμε ή θέλουμε να δώσουμε διάφορα μέρη σε 

κάποιους.   

 Δυο κουβέντες και από τον αρμόδιο υπάλληλο για το τι  ακριβώς 

εννοούμε.   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ:  

Έχουμε,  σας τα γράφω στην εισήγηση σε παρατηρήσεις βέβαια,  έχουμε 

δυο άτομα οι  οποίοι  πουλούν κουλούρια και ήρθαν να κάνουν 

ανανέωση.  Ήρθαν να κάνουν ανανέωση. Ο πρώτος είναι ο Τσάγκαλης 

ο Νικόλαος μπροστά στο Δημαρχείο,  ο οποίο υποτίθεται είχε βγάλει 

άδεια του ΄10.   Ήρθε να κάνει  ανανέωση και διαπίστωσε η υπηρεσία 
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μας ότι  τελικά δεν είχε άδεια,  είχε πάρει άδεια για στάσιμο για να έχει  

τον χώρο αλλά δεν είχε την αρχική άδεια.   

 Μας είπε ο άνθρωπος έχει  γραφτεί ,  είχε φέρει  όλα τα 

δικαιολογητικά του αλλά δεν ξέρω γιατί  δεν δόθηκε το ΄10 άδεια.  

Μάλλον κατά λάθος,  μάλλον ξέφυγε το θέμα.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τηρούσε όλες τις  προϋποθέσεις γι΄ αυτό και μετά από τρία χρόνια ήρθε 

ο άνθρωπος.  Είναι γραμμένο στο Ταμείο όπως πρέπει να γράφονται 

όλοι και τα λοιπά, γι΄ αυτό λέμε να αποφασίσουμε.  Τηρεί τις  

προϋποθέσεις ο άνθρωπος και θα είναι κρίμα δηλαδή…  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ:  

Γιατί  είναι κάποια θέματα και γι΄ αυτά.  Ωραία.  Εντάξει .  Εάν τα είδατε 

και τα δέχεστε για να μην…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι ελεγμένα όλα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο ένδεκα είπαμε ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε να συμπληρώσετε κάτι  στο ένδεκα;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Να πω δυο λόγια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να πείτε.  Βεβαίως.  Για την αποδ οχή χρηματοδότησης.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 6 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014  

78 

Και τι  ακριβώς είναι αυτό,  γιατί  μονίμως αναφερόμαστε στο 

κυκλοφοριακό και μην περνάμε ελαφρά τη καρδία.  Είναι ένα πολύ 

σημαντικό θέμα που σίγουρα θα βοηθήσει.   

 Ήταν μια πρόταση του κυκλοφοριακού για να λειτουργήσει η  

στάθμευση στο Εμμ. Παπά των όσων διέρχονται στην πόλη μας και η 

διέλευση με τα αστικά. Κάναμε μια πρόταση στο Πράσινο Ταμείο στο 

οποίο δεν είχαμε ελπίδες αλλά τελικά εγκρίθηκε και θα γίνει  

προμήθεια όλου του εξοπλισμού που πρέπει να λειτουργήσει τους 

επόμενους μήνες.  Θα γίνει  προμήθεια,  θα μπει ράμπα αυτόματη με 

μηχανισμό για την έκδοση εισιτηρίων.  

Εν περιλήψει θα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συγνώμη που σας διακόπτω…  

Κος ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ:  

Θα απαντήσω το πώς θα λειτουργήσει το όλο σύστημα αυτό για να έχει  

και επιτυχία.  Θα σταθμεύουν όσοι διέρχονται στην πόλη μας στο 

συγκεκριμένο,  στο στρατόπεδο του Εμμ. Παππά που έχει  

χαρακτηριστεί  και χώρος στάθμευσης,  θα πατάνε το κουμπάκι 

κανονικά όπως στην ελεγχόμενη, θα βγαίνει  το εισιτήριο.  Με το 

εισιτήριο αυτό,  έτσι το έχουμε οραματιστε ί ,  εν πάση περιπτώσει,  σε 

συνεννόηση και με τα αστικά, με το εισιτήριο αυτό θα μπορεί αυτός 

που σταθμεύει στο στρατόπεδο να έχει  προνομιακή μεταχείριση με το 

αστικό στην πόλη και με το ίδιο θα επιστρέφει.    

 Με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί το κόστος και θα δί νουμε κίνητρα, 

εν πάση περιπτώσει,  σε όλους τους διέρχοντες στην πόλη να 

σταθμεύουν εκεί .   
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 Νομίζω θα οργανωθεί,  γιατί  είχε επιχειρηθεί στο παρελθόν να 

λειτουργήσει αλλά απέτυχε.  Με αυτόν τον τρόπο θα οργανωθεί όπως 

πρέπει και θα πιστεύουμε να πετύχει .  Και  είναι υποχρέωση την 

επόμενης δημοτικής αρχής να το λειτουργήσει και πρέπει να πετύχει .   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Να συμπληρώσω λίγο μια που την εισήγηση ήταν να την κάνω εγώ. Ο 

αρχικός προϋπολογισμός ήταν 244.000 αλλά το Πράσινο Ταμείο μας 

ενέκρινε 70.000. Όπως καταλαβαίνετε μειώνεται το φυσικό 

αντικείμενο.   

Όπως είπε και ο συνάδελφος  ο Βασίλης ο Καλαϊτζίδης είναι 

πραγματικά ένα έργο που αξίζει  τον κόπο να ασχοληθούμε και να το 

φέρουμε εις  πέρας.  Θα μπορούν να παρκάρουν,  όπως είπε,  στο 

στρατόπεδο και με το ίδιο ε ισιτήριο εκεί  θα μπαίνεις  στο αστικό ή θα 

μπορεί να εξυπηρετηθεί μέσα στην πόλη.  

Βασίλη κάτι  για τις  θέσεις θέλεις  να πεις;  Για τις  θέσεις 

στάθμευσης; Γιατί  γινόταν λόγος για περίπου 4.000 θέσεις 

στάθμευσης,  δηλαδή σε αυτές να μπουν ειδικές σημάνσεις και τα λοιπά 

και να μπορέσουμε έτσι να δημιουργήσουμε αυτές τις  προϋποθέσεις.  

Τελικά περιοριζόμαστε με τα λίγα χρήματα που μας δίνουν στις  800 

περίπου θέσεις,  δεν είναι λίγες και αυτές.   

Από το ίδιο πρόγραμμα, να σας ενημερώσω, χρηματοδοτήθηκαν 

διάφορες πόλεις  στις οποίες βεβαίως όπως και εμείς  δεν έχουμε πλέον 

την Αστυνομία για να κάνει  τους απαραίτητους ελέγχους και γι΄ αυτό 

μας κόπηκε και αυτό το ποσό.  

Οι θέσεις στάθμευσης στο Εμμ. Παππά είναι περίπου 330 θέσεις,  

σημαντικός αριθμός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μια απορία λίγο που δεν κατάλαβα. Το εισιτήριο θα είναι για το 

αστικό; Θα μετακινείται ο πολίτης μέσα στην πόλη ή μέσα σε αυτό θα 

ενσωματωθεί και το πάρκινγκ που θα αφήνει κάποιος το αυτοκίνητό 

του; Δηλαδή με ενδιαφέρει θα πληρώνει κ ανείς  χρήματα που θα αφήνει 

το αυτοκίνητό του;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Με το ίδιο εισιτήριο θα πληρώνει εκεί  ένα τίμημα και με αυτό το 

εισιτήριο θα μπορεί να μετακινείται μέσα στον πόλη με αστικό σε 

συνεργασία με το ΚΤΕΑΛ.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Συνεπώς δηλαδή θα χρεώνουμε τον πολίτη που θα αφήνει το 

αυτοκίνητό εκεί  για την στάθμευση. Ένα μέρος θα τον χρεώνουμε.   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν φτάσαμε εκεί ,  δεν έχει  οριστεί  ακόμη.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Γιατί  μιλάτε εδώ για σταθμούς έκδοσης και ακύρωσης εισιτηρίων. Δεν 

έχετε αποφασίσει ακόμα δηλαδή; Δεν ξέρετε;   

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν παίρνω ξεκάθαρη απάντηση. Θα πληρώνουν οι  πολίτες που θα 

αφήνουν τα αυτοκίνητα;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Δεν το γνωρίζουμε ακόμη, δεν αποφασίσαμε.  Απλώς πρέπει να υπάρχει  

μπάρα εκεί  και έλεγχος να μην μπαίνει  και βγαίνει  όποιος θέλει .  Ή να 
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μπαίνεις  εσύ και να παίρνεις  το αυτοκίνητό μου. Να έχεις  το χαρτάκι,  

πληρώνεις δεν πληρώνεις,  προς το παρόν δεν το γνωρίζουμε,  να 

ανοίγει  η μπάρα για να μπορέσεις να φύγεις  ή να μπεις μέ σα και με 

αυτό να ταξιδεύεις  και μέσα στην πόλη.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Επίσης ακούστηκε εδώ η έκφραση «Προνομιακή μεταχείριση». 

Δηλαδή;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Εάν η μεταφορά με το αστικό στοιχίζει ,  δεν ξέρω πόσο στοιχίζει ,  

παραδείγματος χάρη, 1,10 και αυτή την στιγ μή προνομιακή μεταφορά, 

μεταχείριση –μεταφορά πως το έχουμε σχεδιάσει,  επαναλαμβάνω αφού 

γίνει  η προμήθεια του εξοπλισμού θα πρέπει να προηγηθεί και 

συζήτηση με την διοίκηση του Αστικού, ώστε αυτός που σταθμεύει με 

το εισιτήριο αυτό,  ένα μέρος του εισιτηρί ου να είναι προνομιακό το 

εισιτήριο εννοείται και προνομιακή μεταφορά. Δηλαδή πολύ 

χαμηλότερο από ότι  εάν ένας ιδιώτης σταθμεύσει κάπου αλλού και 

μετακινηθεί με το αστικό.   

 Το εισιτήριο αυτό θα παρέχει  την στάθμευση και την προνομιακή 

μεταφορά με τα αστικά. Αυτό είναι το πνεύμα,  η φιλοσοφία.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Άρα θα πληρώνει για την στάθμευση.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Ένα μέρος βέβαια θα πληρώνει.  Μπορεί να πληρώνει 1,10 και να είναι 

και τα δυο μαζί.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μα το ρώτησα πέντε φορές δηλαδή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος; Ομόφωνα ναι λοιπόν.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .  ήταν σκέτη αποτυχία.  Με ακούτε;  Τι προσπαθείτε να κάνετε εδώ 

δηλαδή; Να βασανίσετε τον κόσμο; Σε παρακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα, κύριε Αναστασιάδη,  ξανά διαβάστε είναι:  Αποδοχή 

χρηματοδότησης.  Να μην τα πάρουμε;  Ψηφίζετε να μην τα πάρουμε;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κοίταξε,  για ποιο λόγο να τα πάρεις τα χρήματα; Να τα κάνεις  τι ;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άντε πάλι από την αρχή. Δεν παρακολουθήσατε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ :  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι να σας κάνω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άρα αρνητικά ψηφίζει  ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης.  Οι υπόλοιποι 

ομόφωνα. Εκτός από τον κ.  Αναστασιάδη οι  υπόλοιποι ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 305/2014)  

                                                                 …………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δωδέκατο.  

 

ΘΕΜΑ  12ο  

Έγκριση δαπάνης για την μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού  

 χαρακτήρα (τεσσάρων τηλεοπτικών–  τεσσάρων ραδιοφωνικών –  

τεσσάρων έντυπων) των υπηρεσιών του Δήμου μας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτά κάθε χρόνο τα κάνουμε.  Είναι κοινω νικά μηνύματα που κάθε 

χρόνο τα ψηφίζουμε για να ενισχύσουμε,  για να δημιουργήσουμε,  

μάλλον,  τις  προϋποθέσεις μέσα στην κοινωνία και για το θέμα της 

Καθαριότητας,  για την προστασία των ζώων. Κάθε χρόνο τα περνάμε,  

τα ίδια είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι λοιπόν το θέμα.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 306/2014)  

                                                                 …………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 13ο  

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2014:  

α) για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων,  

β) για αναμόρφωση κωδικών εσόδων -εξόδων,  

γ) για δικαστικά έξοδα,  

δ) για ενίσχυση κωδικών εξόδων κρατήσεων  και  

ε) για την εξόφληση οφειλών προμηθειών και την  

ενίσχυση του κωδικού εξόδων  

που αφορά τις δημοσιεύσεις.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προστέθηκαν άλλα δυο. Λέγε κ.  Γαλάνη ποια;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Αναμορφώσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφού είπατε αναμορφώσεις,  ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δώστε μου τις  δυο αναμορφώσεις τις  τελευταίες.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε διαδικαστικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μισό λεπτάκι να τα διαβάσουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να τα διαβάσουμε,  κύριε Πρόεδρε.  Ο κ.  Παζάρσκι είναι εδώ. Είν αι 

διαδικαστικά, όποιος θέλει  όμως μπορεί να ρωτήσει ότι  θέλει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το Στ.  είναι:  Η 99 η  αναμόρφωση οικονομικών ΄14,  

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους ΄14 για την εξόφληση των οφειλών προμήθειας και την ενίσχυ ση 

του κωδικού εξόδων που αφορά τις  δημοσιεύσεις.   

 Και το Ζ. Είναι:  Η αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους ΄14 για την εξόφληση των οφειλών 

προμηθειών που αφορούν έργα αυτεπιστασίας.   

 Όλα αυτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση να κάνω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Παζάρσκι πείτε λεπτομέρειες.   

Κος ΠΑΖΑΡΣΚΙ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2014:  

α) για την ενίσχυση κωδικών κρατ ήσεων  
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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: 307/2014)  

                                                              …………………  

 

β) Ομοίως για αναμόρφωση κωδικών εσόδων -εξόδων  

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: 308/2014)  

                                                            …………………  

 

            

γ) Ομοίως για ενίσχυση κωδικών εξόδων κρατήσεων  

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: 309/2014)  

                                                                 …………………  
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δ) Ομοίως για ενίσχυση κωδικού εξόδου που αφορά δικαστικές 

δαπάνες  

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: 310/2014)  

                                                                 …………………  

 

Ομοίως  για την εξόφληση οφειλών προμηθειών και την ενίσχυσ η  

 του κωδικούεξόδων που αφορά τις δημοσιεύσεις.  

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: 311/2014)  

                                                                 …………………  

 

ζ) για την εξόφληση οφειλών προμηθειών και την ενίσχυση  

 του κωδικού  εξόδων που αφορά έργα αποστασίας.  

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: 312/2014)  

                                                                 …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τέταρτο.  

 

ΘΕΜΑ 14ο  

Έγκριση δημιουργίας κωδικού εσόδου που αφορά έσοδα  από το  

δικαίωμα χρήσης χώρου για ταφή νεκρού στην Τ.Κ. Άνω Βροντούς.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κωδικός δημιουργίας για τα έσοδα από το δικα ίωμα ταφής.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Από αυτά που εισπράττουμε να δημιουργήσουμε κωδικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε αντίρρηση; Δεν ακούω απάντηση κύριε Αντώνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Λογιστικό είναι,  λογιστικό.  Δημιουργούμε τον κωδικό για να 

εισπράττουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 313/2014)  

                                                                 …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ 15ο  

Έγκριση καταβολής δαπάνης –  δημιουργία κωδικού εξόδων που 

αφορά  

το Τουριστικό Περίπτερο Ξενία Ακρόπολης Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη.   Κύριε Γαλάνη θα μπορούσατε να μας ενημερώσετε 

περί τίνος ακριβώς πρόκειται;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κωδικός…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Μισό λεπτό.  Εντάξει ,  «Δημιουργία κωδικού». Τα επιπλέον που 

αναφέρονται στον κωδικό.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα χρήματα τα οποία παίρνουμε οφείλουμε  να τα δώσουμε στην 

εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων. Τα αποδίδει  το Προσόδων που 

εισπράττει  το μίσθωμα στην εταιρεία Τουριστικών Ακινήτων.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό ήθελα να ακούσω Πρόεδρε.  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: 314/2014)  

                                                                 …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο δέκατο έκτο.   

 

 

ΘΕΜΑ  16ο  

Έγκριση διενέργειας προμηθειών:  

α) στο πλαίσιο του υποέργου ¨Λειτουργία του Κέντρου 

Συμβουλευτικής  

Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Σερρών¨ .  

Εισηγήτρια: Η Δημ. Σύμβουλος κ.  Αγιαννίδου Στ.  
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β) ανταλλακτικών για την άμεση επισκευή οχημάτων του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Των φαρμάκων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στην την διενέργεια,  που είναι το δέκατο έκτο αγαπητή μου; Συν ένα 

τρίτο θέμα.  

 

Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμακευτικού και υγειονομικού 

υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Σερρών και των νομικών του 

προσώπων προϋπολογισμού 31.722,62 ευρώ με Φ.Π.Α. για το έτος 

2014.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση από τον κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Όσον αφορά τα ανταλλακτικά το ποσό είναι 19.0 00 και θα γίνει  

διαγωνισμός; Δεν το γράφει μέσα. Λέω μήπως το σπάσετε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Πώς να το σπάσουμε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση διενέργειας προμηθειών:  

α) στο πλαίσιο του υποέργου ¨Λειτουργία του Κέντρου  

 Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο 

Σερρών¨ .  

Εισηγήτρια: Η Δημ. Σύμβουλος κ.  Αγιαννίδου 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: 315/2014)  

                                                                 …………………  

  

Ομοίως  ανταλλακτικών για την άμεση επισκευή οχημάτων του 

Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας 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: 316/2014)  

                                                                 …………………  
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Ομοίως  ανταλλακτικών για την άμεση επισκευή οχημ άτων του 

Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας 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: 317/2014)  

                                                                 …………………  

 

Ομοίως  για την προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού  

υλικού για τις ανάγκες του Δήμου και των νομικών το προσώπων.  

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: 318/2014)  

                                                                 …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 17ο  

Αποδέσμευση μέρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης της με  
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αριθμ. 20434/5 -4-2013 σύμβαση  

για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 319/2014)  

                                                                 …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 18ο  

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της ¨Προμήθειας  

εξοπλισμού στο πλαίσιο  

του έργου EASY TRIP GR -BG E-MOBILITY SOLUTIONS¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 320/2014)  

                                                                 …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο ένατο.  

 

ΘΕΜΑ 19ο  

Έγκριση πρακτικού επίλυσης δια  συμβιβασμού φορολογικών 

διαφορών  

 και αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980.  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της επιτροπής, Δημ. Σύμβ. κ.  Αραμπατζής 

Θ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Θέλω να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό και να θέσω την άποψή μου στο 

σώμα, το οποίο οφείλει  να την λάβει υπόψη του ή να την απορρίψει 

αναλόγως.  

 Διαβάζω, επειδή ακριβώς το θέμα ήρθε στην Επιτροπή Επίλυσης 

Φορολογικών Διαφορών είχα διαφοροποιηθεί  καταθέτοντας και 

σκεπτικό και διατακτικό συγχρόνως. Διαβάζω λοιπόν:  

  Επειδή σύμφωνα με την προσφυγή ενώπιον του Μονομελούς 

Διοικητικού Πρωτοδικείου ο εν λόγω κύριος για τον οποίο γίνεται όλη 

αυτή η φασαρία δεν αρνήθηκε ποτέ να καταβάλει το τέλος προς τον 

Δήμο Σερρών,  

  Επειδή επίμονα ζητούσε διακανονισμό λόγω οικονομικής 

καχεξίας,   

  Επειδή εξ αρχής ο Δήμαρχος δεν έδωσε αρνητική απάντηση στο 

αίτημα για διακανονισμό,  

  Επειδή ο Δήμος Σερρών δεν κινήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 170 

του Ν3463/2006,  

  Επειδή ο Δήμος Σερρών δεν προέβη σε εξωδικαστικό συμβι βασμό 

προς διευκόλυνση του αιτούντος βοήθεια λόγω οικονομικής αδυναμίας,   

  Επειδή από το 2002 μέχρι και σήμερα δεν ήταν υπότροπος στις  

υποχρεώσεις του προς τον Δήμο Σερρών,  

  Επειδή υπάρχει βεβαίωση δημοτικής ενημερότητας και το τονίζω 

αυτό,  από την οποία προκύπτει  ότι  δεν υπάρχουν βεβαιωμένος 

ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο,  

Γι΄ αυτό λοιπόν εγώ πρότεινα και προτείνω την διαγραφή του 

προστίμου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εισηγητής ο κ.  Αραμπατζής.   

Κος ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ:  

Η Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μειώσει στο 50% του 

προστίμου που σημαίνει  ότι  το ποσό είναι 3.173,94.  Ήταν απόφαση 

κατά πλειοψηφία,  κύριε Πρόεδρε,  εφαρμόστηκε ο κανονισμός και 

νομίζω ότι  μπορεί να προχωρήσουμε στην διαδικασία της αποδοχής 

αυτής της απόφασης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς εγκρίνουμε ή δεν εγκρίνουμε αυτή την απόφαση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν εγκρίνει  το Δημοτικό Συμβούλιο τότε μπορεί να πάει πίσω και 

ξανά και ξανά από την αρχή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω δικαίωμα δευτερολογίας;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία; Ναι.  Κύριε Χρυσανθίδη τοποθέτ ηση; Κύριε 

Αναστασιάδη Αντώνη ερώτηση εσείς .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ ρωτήστε.   Εσείς πρώτα και μετά ο κ.  Χρυσανθίδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Για ποιο λόγο,  κύριε Πρόεδρε,  εφόσον είναι γνωστό…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο μικρόφωνο.  
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Εφόσον είναι γνωστό ότι  η Ελλάδα είναι μια χώρα πτωχευμένη, 

βλέπουμε ότι  είναι εξαντλημένη, διαλυμένη, γιατί  ποιο λόγο βάζετε 

πρόστιμα; Πείτε μου. Εξηγήστε μου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω τον Πρόεδρο …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  ερώτηση. Είχε την δυνατότητα η Επιτροπή βάσει 

ισχυουσών διατάξεων να απαλείψει το πρόστιμο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα απαντήσει ο Πρόεδρος της Επιτροπής εάν είχαν δικαίωμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

 Βεβαίως είχαμε δικαίωμα. Εμείς κρίναμε ότι  έπρεπε ν α προχωρήσουμε 

προς αυτή την διαδικασία,  διότι ,  κύριε Πρόεδρε,  εάν καταργήσουμε 

και τα πρόστιμα που η τότε Δημοτική Αστυνομία τα είχε βεβαιώσει,  

νομίζω ότι  θα γίνουν τα πράγματα πολύ χειρότερα. Και υπόψη ότι  δεν 

προχώρησε στην διαδικασία να καταβάλει το τί μημα αυτό που έπρεπε ο 

συγκεκριμένος ιδιοκτήτης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση από τους άλλους συναδέλφους εκτός από τον κ.  Ηλία 

Αναστασιάδη; Όχι.  Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης τοποθέτηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ θερμά οι  επαγγελματίες βρίσκονται σε ένα στάδιο πλέον 

εξευτελισμού. Μην βάζετε κανένα πρόστιμο σε κανέναν επαγγελματία,  

διότι  δεν έχει  να τα πληρώσει τα λεφτά.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η δημοτική αρχή δεν επιβάλει πρόστιμα, επιβάλει πρόστιμα η 

Αστυνομία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Εμείς έχουμε το δικαίωμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η Επιτροπή.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Η Επιτροπή εμείς  είμαστε κύριε Πρόεδρε.  Εμείς είμαστε η Επιτροπή, 

εμείς  καθορίζουμε ποιοι  θα είναι Επιτροπή εκεί  μέσα στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ..   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Η δευτερολογία μου στοχεύει  στο να στηρίξω την άποψή μου. 

Προσωπικά δεν ξέρω κανέναν από αυτούς του κυρίους και αυτό θέλω 

να το τονίσω. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι  ο έλεγχος έγινε τον Μάιο και 

το πρόστιμο επιβλήθηκε σχεδόν στα μισά του Δεκεμβρίου.   

Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα συνέβησαν πολλές 

συναντήσεις,  διαβεβαιώσεις ένθεν και εκείθεν.  Όμως αυτό το οποίο 

οφείλω να τονίσω είναι ότι  πήρε ενημερότητα από τον Δήμο ότι  δεν 

χρωστάει και ερχόμαστε εμείς  με ελαφριά την καρδιά και επιβάλλουμε 

πρόστιμο μολονότι  το χαρτί  αυτό λέει  ότι  δεν έχει  ληξιπρόθεσμες 

οφειλές.  Με ποια λογική;  

Πολύ φοβάμαι ότι  εάν δεχθούμε το σκεπτικό της πλειοψηφίας ως 

Δήμος,  δεν ξέρω νομικός δεν είμαι,  υπάρχουν νομικοί οι  οποίοι  

μπορούν να στηρίξουν ανάλογα την περίπτωση, θα εκτεθούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Θα πρέπει να σεβαστούμε ότι  οι  αποφάσεις ήταν κατά πλειοψηφία 

βλέποντας όλες τις  παραμέτρους και θα πρέπει να ζητήσουμε από το 

σώμα να συμφωνήσει προς την απόφασή μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το σώμα ψηφίζει .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να πω και κάτι  τελευταίο,  κύριε Πρόεδρε,  να βοηθήσω. Ότι έχουν 

ψηφιστεί  και ρυθμίσεις  που αφορούν και τα τέλη και τα πρόστιμα της 

παράνομης κατάληψης κοινοχρήστων χώρων και είναι ευνοϊκές.  

Δηλαδή πιστεύω ότι  λίγο ως πολύ θα ευνοηθούν όλοι οι  άνθρωποι που 

πραγματικά παλεύουν αυτή την περίοδο για να καταφέρουν να τα 

βγάλουν  πέρα. Όλοι αυτοί οι  καταστηματάρχες.  Έχουν γίνει  ρυθμίσεις  

και σε σχέση με το τέλος παράνομης κατάληψης κοινοχρήστου χώρου 

και για άλλα θέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  την εισήγηση της υπηρεσίας.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι.  Όχι ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας,  όχι  ο κ.  Αντώνης 

Αναστασιάδης.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι .  Ναι,  ναι .  Γραμματέα; Όχι.  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: 321/2014)  

                                                                 …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 20ο  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 1,  2,  5,  6,  7,  

10, 11,   

14, 15,  16,  17,  21,  23,  28 και 29 καταστημάτων του Δημοτικού 

Μεγάρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής ο κ.  Γαλάνης.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε ένα λεπτό.  Σε παρακάλεσα και κατ΄ ιδίαν  το θέμα αυτό 

να το αποσύρεις.  Τώρα έχουμε Πάσχα. Απέσυρε το θέμα. Φέρε το μετά 

το Πάσχα σε παρακαλώ. Είναι σημαντικό αυτό για την πόλη, 

σημαντικό για τους Σερραίους και μην το κάνουμε.  Άσε το μετά το 

Πάσχα. Δεν χάθηκε ο κόσμος.  Απέσυρε το σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ 

θερμά απέσυρε το θέμα. Αφορά οικογένειες Σερραίων. Άσε το,  μετά το 

Πάσχα ξανά φέρε το.  Σε παρακαλώ θερμά δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 6 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014  

10

2 

Ο εισηγητής το θέματος είναι ο κ.  Γαλάνης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε Πάσχα έχουμε μπροστά μας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θα παρακαλούσα και εγώ το προεδρείο να το θέσουμε σε ψηφοφορία 

και ας πάει για μετά το Πάσχα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πάσχα έχουμε,  κρίμα είναι.  δεκαπέντε μέρες,  δεν χάθηκε ο κόσμος.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε τα πράγματα έχουν ως εξής:  αυ τό το ζήτημα έχει  που 

απασχολεί τον Δήμο εδώ και πάρα πολύ καιρό.  Σχεδόν από τις  αρχές 

του ΄13.  Θα σας θυμίσω ότι  ήδη έχουμε έρθει  στο Δημοτικό Συμβούλιο 

και ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα για την 

δημοπρασία,  για την εκμίσθωση δια δημοπρασίας κάποιων ακόμη 

καταστημάτων κάτω από το Δημαρχείο Σερρών.  

 Αυτά τα καταστήματα, κύριε Πρόεδρε,  που βρίσκονται κάτω από 

το δημαρχείο Σερρών και συγκεκριμένα που έρχονται σήμερα, δεν 

είμαστε και τόσο πολύ στην ευχάριστη θέση για να τα εισηγούμαστε 

στο Δημοτικό Συμβούλιο,  θα εξηγήσω τον λόγο.  Γιατί  πρόκειται για 

συμπολίτες μας οι  οποίοι  πράγματι όλα τα προηγούμενα χρόνια και 

μπράβο τους γι΄ αυτό,  έχουν ανταποκριθεί  με συνέπεια στις  οφειλές 

τους και στα μισθώματα που έχουν απέναντι  στον Δήμο Σερρών.  

Όμως υπάρχει το εξής ζήτημα. Έχουν όλες αυτές οι  μισθώσεις,  

κύριε Πρόεδρε,  που έρχονται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο,  έχουν 

ξεπεράσει την 16ετία.  Δηλαδή να σας θυμίσω ότι  ο προηγούμενος 
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νόμος προστάτευε τις  εμπορικές μισθώσεις 12 συν 4 χρόνια,  16 χρόνια 

προστάτευε την εμπορική μίσθωση οπότε μέχρι και την 16ετία ήταν 

όλα εντάξει .   

Υπάρχουν όμως τώρα γνωμοδοτήσεις του νομικού συμβούλου του 

Δήμου από πέρυσι και αποφάσεις και της Οικονομικής Επιτροπής και 

της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών, η οποία είναι ομόφωνη, δυο 

γνωμοδοτήσεις του νομικού συμβούλου του κ.  Αμαξόπουλου του 

Δήμου, επίσης σε απάντηση της γνωμοδότησης που έκαναν μετά από 

πρωτοβουλία που πήραν οι  συγκεκριμένοι συμπολίτες μας και 

καταστηματάρχες,  μισθωτές κάτω από το Δημοτικό Μέγαρο, στην δική 

τους γνωμοδότηση του δικού τους δικηγόρου όλα αυτά εστάλησαν από 

την υπηρεσία σε γνώση και του κ.  Δημάρχου στην Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, η οποία Αποκεντρωμένη Διοίκηση απάντησε ρητά και 

κατηγορηματικά με έγγραφό της ότι  συμφωνεί με τις  γνωμοδοτήσεις 

του κ.  Αμαξόπουλου.  

Τι λέει  τώρα ο κ.  Αμαξόπουλος; Πρώτον εδώ το θέμα έρχεται 

κατ΄ εφαρμογή της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΄13 και 

της απόφασης της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών, του Τοπικού 

Συμβουλίου δηλαδή της πόλης των Σερρών η οποία,  όπως σας είπα,  

είναι ομόφωνη. Τι λέει  ο κ.  Αμαξόπουλος; Λέει  ότι  σύμφωνα με την 

λογική του νόμου του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων για την χρηστή 

διαχείριση και την επιμελή διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του 

Δήμου, όταν ξεπερνιέται η 16ετία,  είμαστε υποχρεωμένοι να βγάζουμε 

τα ακίνητα αυτά σε δημοπρασία,  γιατί  δεν μας επιτρέπεται,  λέει  ρητά 

στην γνωμοδότησή του,  να ανανεώσουμε χωρίς δημοπρασία την 

μίσθωση.  
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Δηλαδή εμείς  δεν έχουμε το δικαίωμα από μόνοι μας να 

μειώσουμε την μίσθωση. Και μάλιστα αφήνει και στην εισήγησή της η 

υπηρεσία μέσα από τις  γνωμοδοτήσεις που έκανε η δικηγόρος του 

Δήμου σαφείς αιχμές και αναφορές προς σε μας και λέει  ότι  και θα 

πρέπει να βγάλουμε σε δημοπρασία τα συγκεκριμένα ακίνητα, παρόλο 

ότι  ξαναλέω οι συμπολίτες μας αυτοί και μισθωτές πληρώνουν τα 

μισθώματά τους,  πρέπει να τα βγάλουμε διότι  και η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση λέει  το ίδιο και σε περίπτωση που δεν γίνει  αυτό 

απειλούμεθα όλοι και το ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί  όλοι έχουμε 

περάσει από αυτή την λογική, κύριε Πρόεδρε και με πειθαρχικές 

κυρώσεις …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα σας δώσω τον λόγο.  Να έχετε υπομονή.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το λέει ,  κύριε Πρόεδρε,  ρητά ο κ.  Αμαξόπουλος και το λέω στους 

συναδέλφους να το γνωρίζουν,  ότι  σε περίπτωση που …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι εισήγηση αυτή;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ναι,  εισήγηση είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα με συγχωρείτε,  κάνει  εισήγηση τώρα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Δεν πρέπει να ενημερώσω το σώμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν πρέπει να ενημερωθεί το σώμα; Εξηγεί  με κάθε λεπτομέρεια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Εξηγώ με λίγα λόγια τελειώνοντας ότι  σε περίπτωση που δεν 

ψηφίσουμε,  που δεν αποφασίσουμε ,  σύμφωνα με όσα αποφάσισε η 

Οικονομική Επιτροπή και η Δημοτική Κοινότητα Σερρών, το Τοπικό 

Συμβούλιο την εκμίσθωση όλων αυτών των μισθωμάτων που 

ξεπέρασαν την 16ετία,  ότι  θα έχουμε θέμα πειθαρχικού παραπτώματος 

και θέμα παράβασης καθήκοντος.   

 Επειδή λίγο  ως πολύ όλοι έχουμε περάσει στα τρία χρόνια αυτή 

την διαδικασία και πολλές φορές έχουν αναζητηθεί ευθύνες από εμάς 

τους αιρετούς και από τις  αποφάσεις των οργάνων, εγώ θεωρώ, κύριε 

Πρόεδρε,  δεν ξέρω τι  θα αποφασίσει το σώμα, ότι  ακόμη και εάν,  όπως 

σας είπα δεν είναι καθόλου ευχάριστο να έρχεται ένα τέτοιο θέμα όταν 

μάλιστα αυτοί οι  άνθρωποι είναι συνεπείς,  ωστόσο και οι  

γνωμοδοτήσεις του νομικού συμβούλου και τα έγγραφα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης και η απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής και η απόφαση της  Δημοτικής Κοινότητας Σερρών λένε ότι  

πρέπει αυτά να βγουν σε δημοπρασία.  Κυρίως το έγγραφο της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης που λέει  ότι  συμφωνεί με τις  

γνωμοδοτήσεις του δικηγόρου του Δήμου.  

 Εγώ σε καμία περίπτωση, κύριε Πρόεδρε και τελειώνω με αυτό,  

δεν θα έφερνα ένα θέμα για εκμίσθωση δια δημοπρασίας σε ότι  με 

αφορά στον τομέα μου για συνεπείς μισθωτές,  δεν θα το έφεραν,  εάν 

δεν υπήρχαν αυτά τα έγγραφα και ο κίνδυνος να βάλω σε περιπέτειες 

όλους τους συναδέλφους για να τιμωρηθούν πειθαρχικά και να 

εκπέσουν ή να τεθούν σε αργία.   

 Αυτά έχω να σας πω και να τελειώσω λέγοντας ότι  ακόμη και να 

αποφασίσει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητηθεί το θέμα 

ή να πάρει μια απόφαση για εκμίσθωση δια δημοπρασίας,  πάλι υπάρχει 
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η δυνατότητα της άσκησης ενδίκων μέσω ν κατά της αποφάσεως του 

Δημοτικού Συμβουλίου εάν κάποιος θεωρεί ότι  δεν  είναι σωστή ή 

νόμιμη.  Αυτό το λέω προς πάσα κατεύθυνση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα παρακαλούσα το ακροατήριο να σεβαστεί  την διαδικασία.  

Σηκώνετε το χέρι.  Θα έρθετε και θα σας δοθεί  ο λόγος.  Εφό σον 

αποφασίσει το σώμα να συζητηθεί το θέμα, τότε μόνο έχετε δικαίωμα 

να έρθετε και να τοποθετηθείτε με την σειρά σας.  Μέχρι εκείνη την 

στιγμή παρακαλώ την υπομονή σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη θέλετε να π ροσθέσετε κάτι  επιπλέον από αυτό που 

τοποθετηθήκατε προηγουμένως; Παρακαλώ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τον λόγο που επικαλείται ο Γαλάνης είναι συμβουλευτική.  Δεν έχει  

καμία αξία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ μην υποβαθμίζετε …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι συμβουλευτική η γνώμη τους.  Αναλαμβάνω και την ευθύνη 

και να σας πω και κάτι;  Εγώ έφυγα από το νοσοκομείο,  κύριε Πρόεδρε,  

έφυγα από το νοσοκομείο σήμερα μόνο και μόνο …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην προσβάλετε τους συγκεκριμένους συμβούλους.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  δεν προσβάλω. Είναι προσβεβλημένο αυτό καθ΄ 

εαυτό.  Δεν μπορεί να λέτε να φύγουν οι  Σερραίοι  από τα μαγαζιά τους.  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε,  παρακάλεσα θερμά λόγω του ότι  έχουμε Πάσχα 

να πάει μετά το Πάσχα δεκαπέντε μέρες.  Δεν χάλασε ο κόσμος,  κύριε 

Πρόεδρε.  Κρίμα είναι,  Πάσχα είναι.  Καταλαβαίνετε;   Ας έρθει  μετά 

από δεκαπέντε ημέρες.  Τουλάχιστον …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κάνατε την πρότασή σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μην τους πικραίνετε Πασχαλιάτικα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης,  ο κ.  Χρυσανθίδης και ο κ.  Σταυρόπουλος.   

Κος  Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη διορθώστε με εάν κάνω λάθος,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι .  Επί της διαδικασίας εάν θα συζητηθεί  ή όχι  το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  όχι  επί  της διαδικασίας θέλω να ρωτήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτά που είπε ο κ.  Γαλάνης…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το να αναβληθεί ,  ας πούμε,  ρωτάω, δεκαπέντε μέρες αλλάζει  τίποτα ή 

απλώς το λέμε για να χαϊδέψουμε αφτιά; Δεν αλλάζει  τίποτα.  Μετά 

από δεκαπέντε μέρες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απλά δεν μπορούμε να αποφασίσουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Α! Μπράβο. Μετά από δεκαπέντε μέρες,  αυτό λέω, μετά από δεκαπέν τε 

μέρες μπορούμε να ξανά κάνουμε συμβούλιο; Δεν μπορούμε να ξανά 

κάνουμε συμβούλιο.  Πάει Σεπτέμβριο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάει Σεπτέμβριο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι΄ αυτό λέω τώρα. Αλλά και να πω και κάτι  άλλο. Και μετά από τον 

Σεπτέμβριο είμαστε υποχρεωμένοι να τα βγάλουμε σ την δημοπρασία 

ναι ή όχι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Φυσικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άρα είμαστε υποχρεωμένοι να βγάλουμε είτε έτσι είτε αλλιώς,  είτε 

καλοπληρωτές σε δημοπρασία,  απλά λέμε ότι  βάσει νόμου θα τα 

βγάλουμε τώρα ή τι  να κάνουμε; Πέντε μήνες;  Άρα δεν υπάρχει 

λογική. Θέλω να  πω ότι  ξεκάθαρα πρέπει να μπει σε δημοπρασία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επειδή αυτό το θέμα μας απασχόλησε και θέλω να 

προσθέσω σε κάποια σημεία στα οποία είπε ο κ.  Γαλάνης και θεωρώ 

ότι  είναι μια κινδυνολογία όσον αφορά εμάς τους δημοτικούς 

συμβούλους στο  εάν προβούμε σε δημοπρασία ή όχι ,  διότι  ασχολήθηκα 

και προσωπικά και η παράταξη και με την διοίκηση και εγγράφως και 

έχω την απάντηση, διότι  μας πραγματικά ήταν πολύ σοβαρό  η 

παράβαση καθήκοντος.   

Επειδή ασχοληθήκαμε,  για να μην μας πείτε ότι  προεκλογικά  

ασχολούμαστε,  είχαμε διαφωνήσει από τον Φεβρουάριο του ΄13.   Η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση στα ερωτήματα που θέσαμε,  όσον αφορά εάν 
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διαπράττουμε παράβαση καθήκοντος σε τέτοια θέματα, μας απάντησε 

σύμφωνα με έναν νόμο ο οποίος ισχύει ,  Ν2741/99,  άρθρο 7 και 

παράγραφος 19,  δίνει  την δυνατότητα δηλαδή στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  είναι δυνητικό να παρατείνει  την μίσθωση για άλλα 12 

χρόνια με κάποιους όρους που λέει  αυτό.  Το λέει  ο 2741 και έχω την 

απάντηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Εδώ είναι στην διάθεσή 

σας.   

Άρα  λοιπόν,  εμείς  δεν διαπράττουμε,  εάν ψηφίσουμε και εάν 

είναι συνεπείς δηλαδή οι  εκμισθωτές,  είναι συνεπείς στις  υποχρεώσεις 

τους.  Μόνο εάν είναι συνεπείς.  Σε αυτούς δύναται το Δημοτικό 

Συμβούλιο να παρατείνει  για άλλα 12 έτη.   

Άρα λοιπόν,  εγώ εάν ψηφίσω αυτό δεν διαπράττω καμία 

παράβαση καθήκοντος.  Είναι ξεκάθαρο και το διευκρίνισα και 

προσωπικά με την Αποκεντρωμένη Διοίκηση και με καθηγητές και με 

το έγγραφο το οποίο έχουμε εδώ πέρα.  

Αυτό και τα υπόλοιπα όταν συζητηθεί το θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε  η απάντηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης είναι:  

«Σας γνωρίζουμε ότι  η υπηρεσία μας συμφωνεί με τις  δυο 

γνωμοδοτήσεις του νομικού συμβούλου κ.  Αμαξόπουλου» και επίσης 

παραπάνω λέει  ότι  θα πρέπει με τρόπο …και αποδοτικό να 

διαχειριζόμαστε την κάθε είδους περ ιουσίας την δημοτική.  

 Εδώ είναι η απάντηση που έδωσε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

στις  γνωμοδοτήσεις του κ.  Αμαξόπουλου.  

 Κύριε Πρόεδρε μπορείτε να δείτε όποιες απαντήσεις θέλετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δώστε μου λίγο την…  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Εγώ έχω να πω το εξής:  Κύριε Πρό εδρε,  το σώμα είναι εδώ και 

αποφασίζει .  Υπάρχει δημοκρατία,  ο καθένας ψηφίζει  ελεύθερα. Εγώ 

δεν θέλω σε καμία περίπτωση να μου πείτε μετά τον Σεπτέμβριο 

κάποιοι  από εσάς εδώ ότι  δεν εισηγήθηκα με τον σωστό και τον νόμιμο 

τρόπο κάποια θέματα που τα ψήφισε η  Οικονομική Επιτροπή είτε η 

Δημοτική Κοινότητα Σερρών.  

 Δεν θα ήθελα σε καμία περίπτωση όταν θα κληθούμε από τον 

Γενικό Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή τον Εισαγγελέα για 

να δοθούν εξηγήσεις,  δεν θέλω κανείς  να με συναντήσει μετά τον 

Σεπτέμβριο,  γιατ ί  δεν ξέρω ποιοι  θα είμαστε εδώ και ποιοι  δεν θα 

είμαστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην τον διακόπτετε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν ξέρω, εγώ …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Με τον Βλάχο …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κοιτάξτε,  ο κύριος είναι συνταξιούχος και δεν φοβάτ αι.  Εγώ είμαι εν 

ενεργεία.  Κύριε Πρόεδρε υπάρχουν ορισμένη εδώ …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  είμαι ελεύθερος επαγγελματίας και γνωρίζω αυτούς 

τους ανθρώπους και  είμαι πελάτης τους χρόνια.  Δεν θα νοιάζονται πι ο 

πολύ από εμένα κάποιοι  εδώ πέρα γι΄ αυτούς τους ανθρώπους.  Όλοι 

νοιαζόμαστε το ίδιο και τους αγαπούμε όλοι.   

 Αυτά πριν τις  εκλογές τα κόλπα όχι  σε μένα. Εμείς αυτούς τους 

ανθρώπους…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν απευθύνομαι σε κανέναν προσωπικά. Εμείς αυτούς 

τους ανθρώπους όλοι τους νοιαζόμαστε,  τους ξέρουμε λίγο ως πολύ 

όλοι,  δεχόμαστε καθημερινά την αγωνία τους,  ξέρουμε πολύ καλά ότι  

είναι συνεπείς,  όμως λέει  ρητά ο νομικός σύμβουλος του Δήμου και 

απαντάει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αυτό που σας λέω, ότι  μετά το 

πέρας της 16ετίας δεν μπορούμε να ανανεώσουμε τις  συμβάσεις αυτές.   

Έχουν περάσει την 16ετία,  παρότι είναι πράγματι εντάξει  στις  

πληρωμές τους,  αυτό είναι αποδεκτό από όλους,  δεν υπάρχει καμία 

αμφισβήτηση και είμαστε υποχρεωμένοι με αυτά που λέει  ο νομικός 

σύμβουλος και απαντάει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση να κάνουμε αυτή 

την ενέργεια.   

 Πήρε απόφαση η Οικονομική Επιτροπή, πήρε απόφαση η 

Δημοτική Κοινότητα Σερρών. Εισηγούμαι το θέμα από την υπηρεσία 

Προσόδων, η Προϊσταμένη και ο Διευθυντής Οικονομικών το 

εισηγούνται στο Δημοτικό Συμβούλιο,  δεν μπορώ να κάνω αλλιώς.  Εάν 

δεν το έκανα αυτό θα μου λέγατε μετά τον Σεπτέμβριο εάν κάποιος σας 

καλούσε,  ο Εισαγγελέας είτε ο γενικός γραμματέας ότι  γιατί  δεν το 

έκανες.  
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 Όσοι σήμερα χαϊδεύουν αφτιά,  άλλοι θέλουν να είναι πιο αρεστοί 

από εμένα,  μετά τον Σεπτέμβριο,  κύριε Πρόεδρε,  μετά τον Σεπτέμβριο 

έτσι κάνανε και για άλλα θέματα αυτή την τριετία και τώρα που μας 

καλεί ο Εισαγγελέας γίνονται τιμητές και λένε ότι  όχι ,  εσύ φταις  και 

δείχνουν με το δάκτυλο κάποιους άλλους  και όχι  τον εαυτό τους.   

 Είναι γνωστά αυτά και κύριε Πρόεδρε …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη μιλάτε και διακόπτετε συνεχώς.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν μιλάω εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς μιλάτε και διακόπτετε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ δεν διέκοψα κανέναν.  Με πολύ ωραίο τρόπο εξηγώ 

το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχουν δυο προτάσεις κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εξηγώ με πολύ ωραίο τρόπο και με πολύ ευ γένεια και 

με πολύ χαμηλούς τόνους,  γιατί  ξέρω την αγωνία των ανθρώπων 

αυτών, καθημερινά τους συναντώ εδώ και δέκα χρόνια,  πριν γίνω καν 

δημοτικός σύμβουλος και Αντιδήμαρχος,  τους ξέρω καλά έναν –έναν 

και καταλαβαίνω την αγωνία τους,  θέλω να πω με απλά λόγ ια ότι  είναι 

ένα θέμα πάρα πολύ λεπτό,  πράγματι,  το χειριζόμαστε με πολύ 

προσοχή, στείλαμε όπου έπρεπε τις  γνωμοδοτήσεις και την 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 6 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014  

11

3 

γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου των μισθωτών, των ανθρώπων 

δηλαδή των καταστηματαρχών και τις  δικές μας και σε κάθε περίπτωση  

έτσι απάντησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αποφάσισε η Οικονομική 

Επιτροπή, κύριε Πρόεδρε,  αποφάσισε η Δημοτική Κοινότητα Σερρών, 

συμπολίτευση και αντιπολίτευση ομόφωνα, εγώ αυτές τις  …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ομόφωνα στην Δημοτική Κοινότητα Σερρών κ.  Χρυσανθίδη.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  υπάρχουν δυο προτάσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να διαβάσουμε το έγγραφο αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διαβάστε το.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το άρθρο 178 υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθεσία.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη παρακαλώ καθίστε κάτω. Κύριε Αναστασιάδη 

Αντώνη καθίστε κάτω. Σας παρακαλώ πολύ. Εάν θέλετε εσείς  να 

τρέχετε στα δικαστήρια,  πάτε όπου θέλετε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ωραία,  εάν  πήγατε καθίστε στην θέση σας.  Κάποιοι  δεν έχουν την 

όρεξη την δική σας να τρέχουν στα δικαστήρια.  Εντάξει;  Υπάρχει 

απόφαση του νομικού συμβούλου του Δήμου. Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε ένα λεπτό.  Κύριε Πρόεδρε εάν ησυχάσουν όλοι.   

Κος   :  

Δεν υπάρχει σωστή ενημέρωση, γι΄ αυτό θέλουμε να έρθει  ο δικηγόρος 

μας εδώ να δώσει μια εμπεριστατωμένη απάντηση …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  το θέμα, ο κύριος μπορεί να καθίσει ,  δεν υπάρχει 

αντιπαράθεση με κανέναν.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου )  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτάκι,  κύριε Πρόεδρε το θέμα δεν είναι προσωπικό. Ο αγαπητός 

συμπολίτης μας με τον οποίο σας λέω, γνωρίζομαι πάρα πολλά χρόνια 

όπως και με τους υπόλοιπους,  δεν είναι το θέμα προσωπικό με τον 

Αντιδήμαρχο Οικονομικών ή προσωπικό με τον σ υγκεκριμένο 

άνθρωπο. Το θέμα είναι ότι  εγώ σήμερα εισηγούμαι εδώ σαν 

υπεύθυνος Αντιδήμαρχος του Τμήματος Προσόδων την εισήγηση του κ.  

Μυγδάλη Γεωργίου,  Διευθυντή Οικονομικών και της κυρίας 

Κελεφώνας Μαρίας Προϊσταμένης Προσόδων.  

 Με όλα τα έγγραφα που έχε ι  σήμερα η υπηρεσία μου λέει  σήμερα 

να εισηγηθώ στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά που σας προανέφερα. 

Δηλαδή με βάση όλα τα έγγραφα που έχει  η υπηρεσία και τις  

αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Δημοτικής Κοινότητας 
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Σερρών, μου λέει  να εισηγηθώ την εκμίσθωσ η δια δημοπρασίας της 

δημοτικής περιουσίας των συγκεκριμένων καταστημάτων.  

 Η υπηρεσία αυτή, κύριε Πρόεδρε είναι δημοτική, δεν ανήκει ούτε 

σε μας που είμαστε αιρετοί ούτε στους συγκεκριμένους μισθωτές.  

Ανήκει στον Σερραϊκό λαό. Δεν ανήκει σε κανέναν δηλαδ ή 

συγκεκριμένα.  

 Και έχω να σας πω ότι  λέει  το άρθρο 178 που αναφέρεται στην 

γνωμοδότηση του κ.  Αμαξόπουλου, ότι  οι  Δήμοι και οι  Κοινότητες 

οφείλουν να διατηρούν και να προστατεύουν και να διαχειρίζονται την 

κάθε είδους περιουσίας τους με τρόπο επιμελή και  αποδοτικό.   

 Λέει ο κ.  Αμαξόπουλος επίσης ότι  δεν μπορεί να γίνει  ανανέωση 

της μίσθωσης χωρίς δημοπρασία.   

 Αυτά τα λέει  ο νομικός σύμβουλος του Δήμου. Δεν τα λέω εγώ 

προσωπικά.  

 Κύριε Πρόεδρε εγώ δεν έχω κανέναν λόγο να αντιπαρατεθώ με 

κανέναν και μάλιστα,  κύριε Πρόεδρε λέω ευθαρσώς και στους 

αγαπητούς συμπολίτες μας ότι  και εάν ακόμη όποια απόφαση και εάν 

πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή προσβάλλεται με κάθε νόμιμο 

τρόπο στα υπερκείμενα όργανα. Με πολύ ειλικρίνεια το λέω και 

μάλιστα θα έλεγα ότι  εμείς  επιθυμούμε αυτοί οι  άνθρωποι να 

δικαιωθούν,  το λέω έτσι ευθαρσώς γιατί  είναι πράγματι καλοπληρωτές,  

είναι εντάξει  μέχρι τώρα και δεν εγώ δεν έχω κανένα παράπονο.  

 Ευχαριστώ πολύ.  

Κος   :  

Παρεμπιπτόντως κ.  Γαλάνη ….  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  
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Κος   :  

Παρεμπιπτόντως,  γιατί  έκανε ο κ.  Γαλάνης αναφορά προηγουμένως για 

την γνωμοδότηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.  Σε ένα σημείο το 

έγγραφο της Αποκεντρωμένης τι  λέει;  Πράγμα που η κίνησή σας αυτή 

θα είναι επιζήμια και για τα ταμεία του Δήμου.  

 «Η μετατροπή της μίσθωσης σε αορίστου χρόνου, που κατ΄ εμάς 

δεν συντρέχει  κάτι  τέτοιο,  δεν καταλύει το δικαίωμα αποζημίωσης του 

μισθωτή για την άυλη εμπορική αξία του ακινήτου». Άρα θα πρέπει να 

μας αποζημιώσετε κιόλας.   

 Λοιπόν,  ζητήθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου πρι ν 

από δυο χρόνια να γνωμοδοτήσει για το νομικό πλαίσιο που διέπει  τις  

μισθώσεις των καταστημάτων του Δημοτικού Μεγάρου και η νομική 

υπηρεσία του Δήμου γνωμοδότησε και κάνει  αναφορά σε αυτά που λέει  

ο κ.  Γαλάνης,  ότι  έχει  παρέλθει 12ετία,  συν 4 χρόνια,  που συν 4 έχει  

να κάνει  με την καταβολή ή μη καταβολή της άυλης εμπορικής αξίας 

του ακινήτου και έκτοτε οι  μισθώσεις των καταστημάτων αυτών έχουν 

μετατραπεί σε αορίστου χρόνου.  

 Αφού δεν δύναται,  λέει ,  να ανανεωθούν ή να παραταθούν οι  

συγκεκριμένες μισθώσεις,  δύναται ένας εκ των συμβαλλομένων να 

καταγγείλει  τις  μισθώσεις,  στην προκειμένη περίπτωση ο εκμισθωτής 

που είναι ο Δήμος Σερρών και εξάλλου έχουμε εμείς  στα χέρια μας τις  

καταγγελίες.   

 Και έρχομαι και ερωτώ εγώ τώρα. Έκανε αναφορά ο κ.  

Χρυσανθίδης προηγουμένως στον 2741/99,  που λέει  τι  ο νόμος αυτός;  

Μισθώσεις ακινήτων με εκμισθωτή το δημόσιο νομικό πρόσωπο 

δημοσίου δικαίου ή ΟΤΑ ή την Κτηματική Εταιρεία του δημοσίου που 

υπάγονται στο ΠΔ3495, αυτό αφορά το διάταγμα τις  εμπορικές 
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μισθώσεις και έληξαν σύμφωνα με τις  διατάξεις  του άρθρου 58,  να μην 

σας αναφέρω τις  διατάξεις  του άρθρου 58 ή λήγουν οποτεδήποτε,  το 

οποτεδήποτε σημαίνει  ότι  δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός,  δηλαδή 

μπορεί να είναι και αορίστου, δύναται να παραταθούν για άλλα 12 

χρόνια με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, στην προκειμένη 

περίπτωση του Δημοτικού Συμβουλίου.   

 Εγώ ερωτώ τώρα,  γιατί  αυτός ο νόμος δεν αναφέρεται στην 

γνωμοδότηση της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου; Ότι δύναται και 

αυτή η δυνατότητα; Ανεξάρτητα που κατ΄ εμάς δεν έχουν μετατρ απεί 

σε αορίστου χρόνου οι  μισθώσεις αυτές.  Να παραταθούν δια απόφασης 

του αρμόδιου οργάνου που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.  Γιατί  το 

αποκρύπτουν.   

 Και έρχεται τώρα με αίτημα δημοτικής παράταξης η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και λέει  ότι  ναι,  ισχύει  και αυτό.   

 Και ερωτώ αυτό που είπα του κ.  Γαλάνη προηγουμένως, 

συνδέονται με κάποιο σκοπό δημοσίου συμφέροντος οι  μισθώσεις των 

συγκεκριμένων ακινήτων ή εξασφαλίζουν μόνο έσοδα στον Δήμο; Γιατί  

εάν δεν συνδέονται με κανέναν σκοπό δημοσίου συμφέροντος,  δεν 

συζητάμε για κανένα παράπτωμα πειθαρχικό και για καμία παράβαση 

καθήκοντος.  Συνδέονται ναι ή όχι;  Σας ερωτώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν ξέρω γιατί  δεν γίνομαι κατανοητός.  Εγώ σήμερα δεν ήρθα να πω 

ότι  οι  άνθρωποι αυτοί έχουν υποπέσει,  δεν έχουν συμπεριφερθεί σωστά 

απέναντι  στον Δήμο. Ίσα –ίσα τους ευχαριστώ, τουλάχιστον στην δική 

μου θητεία και στην θητεία αυτής της δημοτικής αρχής του κ.  

Δημάρχου έχουν συμπεριφερθεί άψογα.  
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 Εδώ υπάρχουν τα όργανα του Δήμου, η νομική υπηρεσία,  τα 

συντεταγμένα όργανα του Δήμου, η Οικονομική Επιτροπή και η 

Δημοτική Κοινότητα Σερρών και η απάντηση της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης στο αίτημα που έβαλε το Τμήμα Προσόδων και λέει  αυτά 

που λέει .  Η εισήγηση είναι του Διευθυντή Οικονομικών και της 

Προϊσταμένης Προσόδων. Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάν ω από 

αυτό.  Εάν το Δημοτικό Συμβούλιο,  πρώτον δεν εκπροσωπώ εδώ την 

γνώμη όλων των συναδέλφων. Εάν το Δημοτικό Συμβούλιο,  κύριε 

Πρόεδρε,  θέλει  να πάρει κάποια άλλη απόφαση, είναι δικαίωμά του.  

Αυτά που εισηγούμαι εγώ είναι με βάση τα έγγραφα και τις  εισηγή σεις 

της υπηρεσίας.  Δεν μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω.  

 Επίσης,  σας λέω ότι  πράγματι έχουμε ένα μήνα πριν τις  εκλογές,  

δεν έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε καμία άλλη τέτοια απόφαση. 

Επομένως το ζήτημα θα παραπεμφθεί για το Σεπτέμβριο.  Ένα μήνα 

πριν τις  εκλογές και με την νέα δημοτική αρχή από 1 -1 του Σεπτέμβρη.  

 Επομένως εγώ δεν έχω να αντιπαρατεθώ κάτι με τους ανθρώπους.  

Ίσα –ίσα μάλιστα πολλές φορές και με τον Δήμαρχο τους έχουμε 

ενημερώσει και με την Προϊσταμένη των Προσόδων και κάναμε ότι  

ήταν ανθρωπίνως δυνατόν για να μπορέσουμε με κάθε τρόπο να 

βρούμε μια διέξοδο, θα έλεγα, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Όμως μέχρι 

τώρα ότι  έγγραφα έχουμε είναι προς αυτή την κατεύθυνση.  

 Η εισήγηση που έρχεται σήμερα από τον Διευθυντή Οικονομικών 

και την Προϊσταμένη Προσόδων είναι αυτή,  την οποία την έχουν λάβει 

όλοι οι  δημοτικοί σύμβουλοι στο email  τους και δεν μπορούν να πουν 

ότι  δεν την γνωρίζουν.  Από εκεί  και πέρα, κύριε Πρόεδρε,  εγώ σας λέω 

και ποια είναι τα περιθώρια,  είστε ελεύθεροι να αποφασίσετε τα μέλη 

του Δημοτικού Συμβουλίου ότι  επιθυμείτε.  Εγώ δεν θέλω να 
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καθοδηγήσω κανέναν.  Είναι υποχρέωσή μου να εισηγηθώ την εισήγηση 

της υπηρεσίας και εδώ σταματώ.  

Κος   :  

Κάτι ακόμα τελευταίο,  κύριε Πρόεδρε και θα κλείσω και εγώ.  

 Λοιπόν,  πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί ου στις  2 -4-

14 «Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του 24 ο υ  

Νηπιαγωγείου του Δήμου Σερρών». Δίνεται παράταση 5ετή.  Ο 715/79 

λέει  ότι  σε εκμισθώσεις ακινήτων του δημοσίου ή νομικών προσώπων 

και λοιπά και λοιπά, οι  μισθώσεις είναι πενταετίες .  Εδώ τώρα σε μας 

επειδή μιλάμε για επαγγελματικές μισθώσεις πάμε στα 12 χρόνια.  

Βέβαια δεν υφίσταται και αυτό τώρα.  

 Εγώ όμως θα σταθώ κάπου αλλού. Δεν θα σταθώ στο γεγονός ότι  

δώσατε παράταση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  Μιλάμε 

πρόσφατο, αρχές Απριλίου.  Θα μείνω εδώ.  

 «Έχοντας υπόψη», αφού αναφέρει εδώ πέρα τους παρόντες 

δημοτικούς συμβούλους,  «Πρώτον,  τον Ν3852 περί μεταφοράς 

αρμοδιοτήτων από την πρώην», τέλος πάντων, πάω στο δεύτερο. «Το 

ΠΔ3435 και δεν ξέρω και για ποιο λόγο το αναφέρει εδώ πέ ρα, 

παράγραφος 1,  άρθρο 5,  Κωδικοποίηση διατάξεων περί εμπορικών 

μισθώσεων. Το Π3455 κωδικοποιεί  τον 813/78 που είναι ο νόμος που 

αφορά τις  επαγγελματικές μισθώσεις,  η πλειονότητα του οποίου νόμου 

είναι αναγκαστικού δικαίου.  Ο κ.  Γαλάνης είναι νομικός,  τα ξέρει .  

Άρα ισχύουν πρώτα αυτές και μετά οτιδήποτε άλλο.  

 Και τι  λέει;  Ορίζεται ότι  η μίσθωση ισχύει  για 12 έτη ακόμα και 

εάν έχει  συμφωνηθεί για βραχύτερα ή για αόριστο χρόνο. Δεν 

μπορούμε να μιλάμε για αορίστου χρόνου κ.  Γαλάνη. Μιλάμε για 

12ετίες.  Είναι  ειδική διάταξη αναγκαστικού δικαίου.  Και αυτό το 12 
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συν 4 αορίστου χρόνου θα ήταν καλό να ήταν ο νομικός μας εδώ να 

σας το εξηγήσει.   

 Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ πολύ για την κατανόησή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Μια πρόταση να κάνω. Οι καταστηματάρχες θέλουν μια νομική 

υποστήριξη.  Αφού έχει  προκύψει ένα νέο έγγραφο από τον κ.  

Χρυσανθίδη,  εάν δεν υπάρχει,  θα μας πει  ο κ.  Γαλάνης,  η έννοια του 

κατεπείγοντος γιατί  δεν το αφήνουμε; Αφού έχουν προκύψει σκιές και 

είναι φανερό ότι  υπάρχουν θέματα σήμερα.  

Κος   :  

Εν πάση περιπτώσει,  συγνώμη πάλι που παίρνω τον λόγο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όποιος και να εκλεγεί  δεν υπάρχει περίπτωση το θέμα αυτό να μην το 

φέρει.  Αποτελεί  παράβαση καθήκοντος.  Δεν υπάρχει περίπτωση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε σε παρακαλώ τόσο καιρό απέσυρέ το.  Πάσχα έχουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθίστε κάτω, το είπατε πενήντα φορές.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για να διευκολύνω όσο μπορώ την συζήτηση θέλω να πω τα εξής:  αυτό 

το θέμα μας απασχολεί εδώ και ένα με ενάμιση χρόνο. Έχουμε κάνει  

συζητήσεις,  συσκέψεις με τους καταστηματάρχες,  τους εξηγήσαμε ότι  

ασφαλώς και δεν έχουμε καμία πρόθεση να τους βλάψουμε.  Τους 

είπαμε μάλιστα στις  αιτιάσεις τους αυτές να πάρουν έναν νομικό.  

Μακάρι να μας υποδείξουν τον δρόμο για να τους διευκολύνουμε.   
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 Περιμέναμε,  το κάναμε,  ολοκληρώθηκαν οι  διαδικασίες,  ο 

νομικός τους έφερε,  ξέρω εγώ τι  έφερε,  τα έγγραφά τους,  τα πήρε ο 

νομικός μας σύμβουλος,  τα πήραν οι  υπηρεσίες μας και μετά από αυτή 

όλη την διαδικασία θέλοντας να τους δείξουμε όλη μας την καλή 

διάθεση ότι  θέλουμε να κάνουμε ότι  το καλύτερο γι΄ αυτούς,  

καταλαβαίνουμε ότι  πράγματι είναι δύσκολο μετά από τόσα χρόνια 

κάποιος,  εάν τυχόν,  χρειαστεί  να φύγει  από το κατάστημά του,  είναι 

πάρα πολύ δύσκολο, εξαντλήσαμε όλη την διαδικασία.   

 Από εκεί  και πέρα τώρα κοιτάξτε,  εάν μην  ξεχνάτε την υπόθεση 

Κανάκη. Και άλλοι δεν ψήφισαν και ψήφισαν υπέρ.  Για να είναι 

αρεστοί.  Για να είναι αρεστοί στον καταστηματάρχη. Βλέπετε τώρα τι  

γίνεται.  Ο εισαγγελέας εκατό αιρετούς καλεί στο εδώλιο.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Σας παρακαλώ κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε όμως. Δεν γίνεται έτσι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  τον διακόπτετε;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε.  Εάν νομίζετε ότι  μια απόφαση απόσυρσης δεν ενέχει  

κινδύνους για το σώμα, να την πάρουμε.  Κανένα πρόβλημα. Εμάς θα 

τραβάνε.  Εγώ όμως από αυτό που βλέπω, γιατί  το εξαντλήσαμε το 

θέμα, εδώ και ενάμιση χρόνο ασχολούμαστε,  το ξέρουν οι  
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καταστηματάρχες,  ξέρουμε την σπέκουλα που γίνεται η πολιτική.  Πάνε 

και λένε στον κόσμο διάφοροι  ότι θα φέρουμε πολυεθνικές εκεί  και 

κάτι  τέτοια.  Του κόσμου τις  ανοησίες λένε και του κόσμου η 

κατασυκοφάντηση που γίνεται ενόψει δημοτικών εκλογών και το 

χάϊδεμα των αφτιών δεν έχει  προηγούμενο και δεν έχει  όρια.   

 Εδώ εμείς θα πάρουμε την ευθύνη. Εγώ αυ τό που βλέπω είναι ότι  

όποια δημοτική αρχή και εάν εκλεγεί  δεν θα αποφύγει αυτό το θέμα. 

Δεν θα αποφύγει να πάρει αυτή την απόφαση. Και είχατε συμφωνήσει 

μάλιστα να γίνουν οι  διαδικασίες έτσι όσο γίνεται πιο γρήγορα. 

Άλλωστε έγιναν νομίζω και άλλες δημοπρα σίες και δεν βγήκε κανένας.  

Έτσι δεν είναι;  Δεν βγήκε κανένας μέχρι τώρα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ακόμα δεν έγιναν.  Μάλιστα. Προσπαθούμε δηλαδή με κάθε τρόπο να 

προφυλάξουμε τους καταστηματάρχες.  Εάν νομίζετε εσείς  ότι  μπορεί 

να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο μια τέτοιε ευθύνη χωρίς να διατρέχει  

κανέναν κίνδυνο, εδώ είμαστε.  Πάρτε την απόφαση.  

Κος   :  

Κύριε Δήμαρχε εδώ και ένα χρονικό διάστημα προηγουμένως έκανα 

κάποιες αναφορές.  Έγινα κατανοητός από τους συμβούλους; Δηλαδή 

αυτά που είπα …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ δεν είμαι νομικός…  

Κος   :  

Ούτε και εγώ είμαι νομικός.  Οικονομικές σπουδές έχω κάνει.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Αφήστε με να σας εξηγήσω. Το θέμα το εξετάζουμε εδώ και ενάμιση 

χρόνο. Εμείς σας είπαμε ότι  πάρτε δικηγόρο, πάρτε τους καλύτερους 

πανεπιστημιακούς.  Μακάρι να μας δείξετε τον δρόμο για να σας 

βοηθήσουμε.  Δεν θα καθίσω εγώ να εξηγώ τα άρθρα.  

Τα κάνατε όλα αυτά, έγιναν όλες αυτές οι  διαδικασίες,  αυτά που 

μας έφερε ο νομικός σας πήγαν στον νομικό μας σύμβουλο, πήγαν στις  

νομικές υπηρεσίες,  πήγαν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και μετά από 

όλη αυτή την εξαντλητική διαδικασία οι  υπηρεσίες μας και ο νομικός 

σύμβουλος φέρνουν το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

Θέλετε να πάρουμε την ευθύνη εν γνώσει μας και εν γνώσει των 

συνεπειών και να πούμε όχι  για να γίν ουμε αρεστοί προεκλογικά; Εδώ. 

Εμείς αποφασίζουμε.   

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα ο νομικός σας,  κοιτάξτε αγαπητέ μου συμπολίτη,  ο νομικός σας 

πόσες φορές κάναμε συσκέψεις,  πόσες φορές τον καλέσαμε,  ήρθε,  

κατέθεσε τα έγγραφα, τα δώσαμε στο ν νομικό μας σύμβουλο, στους 

νομικούς μας συμβούλους,  τα δώσαμε…  

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μας έδωσε. Ωραία,  μα έχει  σημασία ο νομικός σύμβουλος εμφανίστηκε 

δια της υπογραφής του και δια των εγγράφων. Τα έφερε όλα, τέθηκαν 

στους νομικούς μας συμβούλους,  τέθηκαν στις  υπηρεσίες μας και οι  

υπηρεσίες μας μετά από αυτόν τον εξαντλητικό διάλογο από την 

εξαντλητική διαδικασία εδώ και ενάμιση χρόνο μας φέρνουν το θέμα.  
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 Σίγουρα είναι εύκολο να χαϊδεύουμε αφτιά,  να γινόμαστε 

αρεστοί,  να κάνουμε τον καλό. Καταλαβαίνω την αγωνία σας.  Μα 

γιατί ,  εμείς  δηλαδή για ποιο λόγο να θέλουμε να δυσαρεστούμε τους 

συμπολίτες μας; Υπάρχει κανένας λόγος;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έτσι έχει  το θέμα. Εγώ τα λέω αυτά, αυτή είναι η όλη α λήθεια,  η 

ευθύνη της απόφασης ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί της διαδικασίας το θέμα μπαίνει  σε συζήτηση και ψήφιση ή δεν 

μπαίνει .  Να συζητηθεί.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να βγάλουμε τι  ψηφίζουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να συζητηθεί το θέμα. Ναι,  ναι,  ναι ,  ναι ,  ναι .  Ναι ο κ.  Δούκας.  Όχι ο 

κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  όχι  ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  …  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρέπει να πείτε όχι  όλοι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ μην διακόπτετε την διαδικασία.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να πάμε όλοι στον Εισαγγελέα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  σας παρακαλώ πολύ. Το σώμα απο φασίζει ,  κύριε Δήμαρχε και σας 

παρακαλώ μην διακόπτετε την διαδικασία.  Κύριε Χρυσανθίδη,  όχι .   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Εκ του ασφαλούς.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος όχι .   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι λόγω ελλείψεως στοιχείων.  Καταρχάς δεν μας έχετε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν λείπει  κανένα στοιχείο κ.  Γιαννακίδη.  Εάν δεν τα διαβάσατε τα 

στοιχεία του νομικού συμβούλου πρόβλημα δικό σας.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Όχι,  το έγγραφο που προέκυψε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανά πάσα στιγμή. Εδώ ενάμιση χρόνο ανέφερε ο κ.  Δήμαρχος,  μην 

διακόπτετε την διαδικασία,  είστε ανενημέρ ωτος.  Δηλώστε το έτσι,  εγώ 

το δέχομαι.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Τα έχω διαβάσει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα έχετε διαβάσει.  Εάν τα έχετε διαβάσει οφείλετε να αποφασίσετε με 

ένα ναι ή όχι .  Όχι.  Αντιδήμαρχε; Ναι,  ναι.  Ναι,  ναι.  Όχι ο κ.  

Χουρουζίδης,  ναι ο Πρόεδρος.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.  Δηλαδή εδώ τώρα για ένα τέτοιο 

θέμα εκ του ασφαλούς κάποιοι  θέλουν να το παίξουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη προχωράμε λοιπόν χωρίς άλλα σχόλια.  Ο κόσμος 

ακούει,  σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Δήμαρχε και εσείς  σας 

παρακαλώ όπως και οι  άλλοι συνάδελφοι,  σεβαστείτε την διαδικασία,  
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σεβαστείτε την διαδικασία για πολλοστή φορά. Κάποιοι  θέλουν να 

είναι αρεστοί,  επιτέλους,  σε αυτή την κοινωνία.  Κάποιοι  δεν θέλουν να 

είναι αρεστοί,  να εφαρμόζουν τον νόμο.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο σας έδωσα τον λόγο;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ να σεβαστείτε την ετυμηγορία του …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε συγνώμη αλλά έχουμε το δικαίωμα να έχουμε άποψη. 

Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα εάν η άποψή μας είναι αρεστή ή όχι  

στο σώμα, …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας είπε κανείς  να μην έχετε άποψη;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αφήστε τα αυτά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν το σώμα αποφάσισε το θέμα να συζητηθεί κατά πλειοψηφία.  

Τελεία,  παύλα.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ  

…………………… .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε κάτι  άλλο να συμπληρώσετε;  Ερωτήσεις;  Τοποθετήσεις;   
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ έχω να συμπληρώσω το εξής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ. Το σώμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Ένα λεπτό να συμπληρώσω κάτι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να συμπληρώσω κάτι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του θέματος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να συμπληρώσω κάτι.  Εισηγητής είμαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν κάνατε την εισήγησή σας;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  δεν την έκανα ολοκληρωμένη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξεκινήστε λοιπόν την εισήγηση από  την αρχή.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Δεν θα ξεκινήσω από την αρχή, κύριε Πρόεδρε.  Σας παρακαλώ πολύ, 

είπατε πριν να κάνω τοποθέτηση για να αποφασίσει το σώμα εάν θα 

συζητηθεί ή όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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 Θέλω μόνο να πω κάτι εν κατακλείδι .  Εκτός από την  γνωμοδότηση του 

κατά τα άλλα έγκριτου νομικού των μισθωτών, του κ.  Μπότσαρη, 

καθηγητής πανεπιστημίου,  για την οποία γνωμοδότηση απάντησε η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και συγχρόνως ήταν ο τρόπος με τον οποίο 

κινήθηκε νομικά η πλευρά των μισθωτών, υπήρξε και μι α εξώδικη 

δήλωση πάλι από την πλευρά των μισθωτών με τα ίδια,  λίγο ως πολύ, 

επιχειρήματα νομικά προς την υπηρεσία μας,  η οποία εστάλη και αυτή 

στο νομικό σύμβουλο του Δήμου.  

18 Μαρτίου του ΄14 ο κ.  Αμαξόπουλος απαντά ότι  όπως 

προεξέθεσα και με τις  προηγούμενες γνωματεύσεις μου, τις  δυο που 

σας ανέφερα, ο Δήμος Σερρών πρέπει να ενεργήσει κατά τα 

προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων. Δηλαδή ο κ.  Αμαξόπουλος και στις  18 Μαρτίου του ΄14 

συνεχίζει  να επιμένει  μετά και την γνωμο δότηση της νομικής πλευράς 

των μισθωτών και τα έγγραφα τα οποία προέκυψαν, συνεχίζει  στις  18 

Μαρτίου του ΄14 να λέει  ότι  πρέπει να προχωρήσουμε.   

Και σας λέω με ειλικρίνεια,  το καταλαβαίνω είναι πράγματι ένα 

δύσκολο θέμα, ότι  έχει  έρθει  η εισήγηση σε μένα από το Διευθυντή 

Οικονομικών και την Προϊσταμένη Προσόδων και είμαι υποχρεωμένος 

να την φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Δεν μπορώ να κάνω 

διαφορετικά.  Μακάρι να μπορούσα.  

Ξαναλέω, γιατί  αυτό είναι νομίζω κάτι  σπουδαίο που αναφέρω, 

ότι  υπάρχουν τα ένδικα μέσα , αυτό το έχουμε πει  εν πολλοίς στους 

συμπολίτες μας,  που μπορούν να θέσουν θέματα κατά της απόφασης 

του Δημοτικού Συμβουλίου.   
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Θα ήθελα όμως να πω κάτι τελευταίο,  κύριε Πρόεδρε.  επειδή 

πράγματι εδώ ορισμένοι κάνουν πολιτική με την εφαρμογή του νόμου. 

Με την εφαρμογή του νόμου, κύριε Πρόεδρε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ πολύ τι  είναι αυτά που λέει  ο κ.  

Γαλάνης;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Θα μπορέσω να ολοκληρώσω την άποψή μου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε δικαίωμα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και τοποθέτηση και πρωτολογία και δευτερολογία.   Σας παρακαλώ 

πολύ σεβαστείτε την διαδικασία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επειδή κάποιοι…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το γεγονός ότι ,  κύριε Πρόεδρε εγώ ξέρω τώρα τι  κλίμα 

έχει  δημιουργηθεί.  Το γεγονός,  κύριε Πρόεδρε,  ότι  η δημοτική αρχή 

έδωσε χρόνο σε αυτό το θέμα, έργο έδωσε χρόνο, γιατί  η άσκηση 

δημόσιας διοίκησης,  κύριε Πρόεδρε,  απαιτεί  και τον εύλογο χρόνο. 

Έδωσε χρόνο και ο κ.  Δήμαρχος και η δημοτική αρχή.  

 Αυτό τώρα ένα μήνα πριν  τις  εκλογές,  επειδή ξέρουν οι  

συνάδελφοι της αντιπολίτευσης ότι  υπάρχει  η απαγόρευση και δεν 
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μπορούμε να πάρουμε αποφάσεις και θα πρέπει να αποφασιστεί  ξανά 

αυτό το θέμα, εάν θα αποφασιστεί  ξανά τον Σεπτέμβριο,  ξέρουν πολύ 

καλά ότι  θα ακουστούν πολύ ευχάρ ιστοι στους συμπολίτες μας οι  

οποίοι  έχουν την αγωνία τους.   

 Εγώ αυτή την απόφαση, κύριε Πρόεδρε,  που θα πάρουμε σήμερα 

θα την στείλω, για την τιμή των όπλων και στον εισαγγελέα και στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, γιατί  κάποιοι  δεν μπορούν να κάνουν τους 

τσάμπα μάγκες εδώ μέσα. Δεν μπορούν να τους κάνουν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ ανακαλέστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συγνώμη το ανακαλώ. Το ανακαλώ.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το ανακαλώ, το ανακαλώ κύριε Πρόεδρε.  Πολιτικά εννοούσα, το 

ανακαλώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την διαδικασία να την σέβεστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ανακαλώ, κύριε Πρόεδρε,  ανακαλώ λέω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανακαλεί ο Αντιδήμαρχος και παρακαλώ να ησυχάσετε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Απλά, κύριε Πρόεδρε,  σήμερα κάποιοι  συνάδελφοι της αντιπολίτευσης,  

το λέω ευθαρσώς ήρθαν μόνο και μόνο γι΄ αυτό το θέμα, Μεγάλη 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 6 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014  

13

1 

Τετάρτη για να τύχουν της ευχάριστης και της ευμενούς 

μεταχείρισης…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θα με αφήσουν να μιλήσω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι θα μιλήσω, θα μιλήσω γιατί  έχω το δικαίωμα.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το να εκθέτεις  την αντιπολίτευση …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κύριε Δημητρίου,  κύριε Αναστασιάδη.   

Κος   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου )  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πάρα πολύ καθίστε εάν θέλετε να συνεχίσουμε την 

διαδικασία.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ολοκληρώσατε την εισήγησή σας,  ωραία.  Ερωτήσεις.  Ο κ.  

Αναστασιάδης Αντώνης.  άλλος κανείς;  Ο κ.  Χράπας,  η κ.  Μπιτζίδου,  ο 

κ.  Σταυρόπουλος.  Παρακαλώ κ.  Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  ερώτηση. Πώς εμείς  σαν δημοτική αρχή με τον κ.  

Βλάχο πήραμε ακριβώς 250 φορές με τον Βλάχο στα δικαστήρια τα 

καταστήματα των Σερραίων και μαζί  του πήρα και εγώ άλλες εκατό; 

Εμείς πώς πήγαμε και εσείς  τρέμετε μήπως θα σας καλέσει ο 

Εισαγγελέας; Για ποιο λόγο; . .  και το φέρνετε Μεγάλη Τετάρτη στο 

Συμβούλιο; Ντροπή κύριε Πρόεδρε…ντρέπομαι γι΄ αυτά που βλέπω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χράπας.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ θέλω να ρωτήσω . .  ο κ.  Χρυσανθ ίδης,  τι  λέει  και ποιους αφορά; 

Εάν είναι κάτι  ουσιώδες να το μάθουμε.  Το έγγραφο που προσκόμισε ο 

κ.  Χρυσανθίδης εάν είναι νόμιμο, εάν αφορά κάτι  συγκεκριμένο ή δεν 

αφορά την συγκεκριμένη περίπτωση. Εάν αφορά μόνο τους συνεπείς ή 

αφορά όλους τους ενοικιαστές;  Αυτό θέλω να ρωτήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος θα απαντήσει;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν έχω τέτοιο έγγραφο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα δεν έχει  τέτοιο έγγραφο ο κ.  Γαλάνης.  Ενάμιση χρόνο ταλανίζει  

αυτό το θέμα, κ.  Χράπα και ρωτάτε στον Αντιδήμαρχο να σας 

απαντήσει;   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  
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Αυτό που έφερε ο κ.  Χρυσανθίδης . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό που έφερε ο κ.  Χρυσανθίδης το έφερε εδώ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Ούτε χθες το έφερε.  Ούτε χθες το έφερε.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Να μην το διαβάσουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ούτε χθες το έφερε.  Οι υπηρεσίες υπάρχουν στον Δήμο.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Δεν θα πρέπει να δούμε τι  γράφει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς να το δούμε τι  γράφει;  Ενάμιση χρόνο δεν έπρεπε να 

προσκομίσει  ο κ.  Χρυσανθίδης και ο κάθε κ.  Χρυσανθίδης έγγραφο 

στην υπηρεσία,  στην νομική υπηρεσία του Δήμου, στον Αντιδήμαρχο 

τον κ.  Γαλάνη; Εγώ θα σας τα πω αυτά;  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Μπορεί να όφειλε αλλά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γιατί  το έφερε σήμερα το πρωί και όχι  χθες,  προχθές και πριν ενάμιση 

χρόνο;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δημιουργείτε εντυπώσεις ότι  ο κ.  Χρυσανθίδης έφερε κάτι ,  είχε έναν 

άσσο στο μανίκι  και δεν . .  Τι  εκνευρί ζεστε;  Δεν κατάλαβα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφορά τον κ.  Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Να απαντήσω.  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταστρατηγούμε τον κανονισμό και την απόφασή μας.  Σας παρακαλώ 

πολύ. Πήραμε απόφαση και θα συζητηθεί απόψε. Είτε αρέσει είτε δεν 

αρέσει.  Σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε τον λόγο.  Επειδή υπάρχουν τα πρακτικά, κύριε 

Πρόεδρε και πόσο καλοπροαίρετα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μου δώσατε τον λόγο.  Επειδή υπάρχουν τα πρακτικά 

και είναι καταγεγραμμένα, όταν ήρθε για πρώτη φορά το θέμα των 

εκμισθώσεων των εμπορικών καταστημάτων είπα του κ.  Γαλάνη και 

είναι γραμμένο και μπορώ να το φέρω ανά πάσα στιγμή, ότι  κ.  Γαλάνη 

υπάρχει ένας νόμος,  είστε νομικός,  τον οποίο εξαντλήσατε τα 

περιθώρια για να δείτε ότι  δεν υπάρχει η δυνατότητα; «Τα 

εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια», μου απάντησε ο κ.  Γαλάνης.  Αυτό 

είναι μαγνητοφωνημένο και μπορούμε να το ακούσουμε.  Επί του 

συγκεκριμένου εγγράφου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  εγώ τοποθετήθηκαν τον Φεβρουάριο του ΄13,  να μην 

λέτε προεκλογικά. Τον Φεβρουάριο του ΄13.  Τοποθετήθηκε η άποψη 
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της παράταξής μου στην Οικονομική Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 

΄13.   

 Όταν λοιπόν μας έφερε ο κ.  Γαλάνης το έγγραφο τον Ιούλιο,  19 

Ιουλίου του ΄13 για παράβαση καθήκοντος…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι εγώ, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Το έγγραφο της Αποκεντρωμένης,  η υπηρεσία,  ο Δήμος,  εσείς…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μην τα λέτε έτσι …  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τότε εγώ θορυβήθηκα με την έννοια ποια ; Ότι κάθε λίγο και λιγάκι . .  

στον Εισαγγελέα. Και λέω ότι  για να πάω να απευθυνθώ στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση τι  γίνεται με το θέμα αυτό; Θα πηγαίνουμε 

στον Εισαγγελέα; Προφορικά πήγα μετά τον Αύγουστο, Σεπτέμβριο 

πήγα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγγράφως;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Θα σας πω. Μου απάντησαν ότι  δεν γνώριζαν τον νόμο αυτό,  διότι  δεν 

τον αναφέρουν πουθενά εδώ πέρα μέσα στην απάντησή τους και 

πράγματι αυτός ο νόμος ισχύει  και δεν διαπράττει  παράβαση 

καθήκοντος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγγράφως πότε το πήρατε;  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Εγγράφως το πήρα τώρα πριν από μια εβδομάδα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και μια εβδομάδα κ.  Χρυσανθίδη γιατί  δεν το φέρατε . .  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Τώρα δηλαδή, μισό λεπτό,  εγώ τον νόμο, περιμένετε κύριε Πρόεδρε.  

Οι καταστηματάρχες,  αφήστε με να τελειώσω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός  μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Προσέξτε κάτι .  Εγώ τον νόμο αυτόν δεν τον βρήκα από μόνος μου. Σαν 

παράταξη …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Την νομοθεσία αυτή την βρήκα από την γνωμοδότηση του νομικού 

τους και ρώτησα. Άρα την γνωμοδότηση αυτή την είχατε και εσείς  και 

ο νομικός σας.  Η γνωμοδότηση του νομικού των καταστηματαρχών 

ανέφερε τον νόμο αυτόν.  Από εκεί  εγώ είδα τον νόμο και πήρα στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και την έδωσα στην παράταξή μου. Άρα 

λοιπόν είχατε όλα τα στοιχεία και ότ αν ανέφερα στον κ.  Γαλάνη ότι  

υπάρχει  και αυτό,  δεν με άκουσα ο κ.  Γαλάνης.  Και σήμερα που 

έρχεται το θέμα και στο προηγούμενο συμβούλιο,  εάν θυμάστε,  δεν το 

είχα το έγγραφο, διότι  εκεί  οι  καταστηματάρχες ήταν ασυνεπείς.   

 Άρα λοιπόν σωστά ως Δημοτικό Συμβ ούλιο πήραμε την απόφαση 

για να πάμε σε εκμισθώσεις.   

 Αυτό ήρθε την περασμένη εβδομάδα, τώρα έχουμε Δημοτικό 

Συμβούλιο,  τώρα έρχεται το θέμα και το φέρνω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Σήμερα.  

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Και ενημερώνω ότι  δεν διαπράττουμε παράβαση καθήκοντος εμείς  οι  

δημοτικοί σύμβουλοι εάν έχουμε διαφορετική άποψη σε αυτούς που 

είναι συνεπείς και μπορεί να παρατηθεί για άλλα 12 χρόνια.  Όπως 

απαντάει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ότι  είναι θέμα νομικό και τώρα 

λέει  ότι  ναι ισχύει  και αυτός ο νόμος.  

 Αυτό λέει  το έγγραφο και  τίποτα παραπάνω. Με συγχωρείτε πάρα 

πολύ, εσείς  δεν το είχατε;  Εσείς το αποκρύψατε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς το αποκρύψαμε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ορισμένοι εδώ κάνουν το μαύρο άσπρο και το άσπρο, 

μαύρο. Κάνουν πραγματικά πολιτική με ένα θέμα εφαρμογής του 

νόμου. Την γνώμη την νομική των ανθρώπων αυτών που κατά τα άλλα 

τους σεβόμαστε απόλυτα όλοι μας εδώ, κανείς  δεν νοιάζεται 

περισσότερο ή λιγότερο γι΄ αυτούς,  την γνώμη την νομική με τον 

δικηγόρο τους την εξέφρασαν δυο φορές.  Μια με την γνωμοδότηση του 

κ.  Μπότσαρη, εξαίρετου συναδέλφου, καθηγητής Πανεπιστημίου για 

την οποία απάντησε η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, αφού στείλαμε εκεί  

και την γνώμη του κ.  Μπότσαρη και τις  απόψεις του νομικού 

συμβούλου του Δήμου, δυο γνωμοδοτήσεις και επανήλθαν με εξώδικη 

δήλωση όλοι τους τώρα τελευταία.  Και πάλι ο νομικός σύμβουλος του 

Δήμου σας είπα  18 -4, τώρα πριν από λίγες ημέρες γνωρίζοντας όλα 

αυτά που λέει  ο κ.  Χρυσανθίδης,  όχι  αυτό το έγγραφο όμως, αυτό το 

έγγραφο ήρθε πρώτη φορά τώρα το βράδυ, δεν ξέρω τι  λέει  ούτε μπορώ 

εγώ να πάρω τον ρίσκο είτε από την μια πλευρά είτε από την άλλη να 
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πω και να κατευθύνω το Δημοτικό Συμβούλιο.  Τέτοια πράγματα δεν τα 

έκανα ποτέ,  θέλω να είμαι έντιμος και να σας κοιτάω όλους στα μάτια.   

 Επομένως, κύριε Πρόεδρε,  επομένως κύριε Πρόεδρε,  ο κ.  

Αμαξόπουλος που έχει  την ευθύνη να μας συμβουλεύει νομικά, όποτε 

θέλετε με θυμόσαστε ότι  είμαι νομικός,  όποτε θέλετε το ξεχνάτε,  εγώ 

είμαι εδώ απλά αιρετός όπως και εσείς  και έχω αυτή την θέση ευθύνης 

που μου αναλογεί  με απόφαση του κ.  δημάρχου, επομένως σας λέω ότι  

ο νομικός σύμβουλος του Δήμου στις  18 -4 γνωμοδότησε εκ νέου με 

έγγραφό του και λέει ,  χθες,  ότι  ακόμη και από την εξώδικη δήλωση 

που αναφέρεται σε αυτούς τους νόμους που λέει  ο κ.  συνάδελφος,  ότι  

πρέπει πάλι να βγάλουμε σε δημοπρασία αυτά τα ακίνητα  με την 

διαδικασία της εκμίσθωσης.   

 Αυτά λέει  ο νομικός σύμβουλος του Δήμου. Πώς εγώ να τον 

αμφισβητήσω, από μόνος μου;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την διαδικασία που 

ακολουθήθηκε στο χρονικό διάστημα που κρατή θηκε,  δηλαδή που 

διήρκεσε.  Βλέπουμε,  όπως είπε και ο κ.  Δήμαρχος,  ότι  αρκετό χρονικό 

διάστημα απασχόλησε την υπηρεσία και όλους εμάς αυτό το θέμα. Για 

ποιο λόγο δεν ήρθε πιο νωρίς.  Εάν όλη η διαδικασία δεν 

ολοκληρώθηκε πιο νωρίς και δεν ήρθε πιο νωρίς ώστε  να μπορούμε να 

έχουμε την δυνατότητα να το μεταφέρουμε το Δημοτικό Συμβούλιο και 

να μην είναι το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο είναι 

υποχρεωμένο να πάρει την απόφαση;  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 6 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014  

13

9 

 Εάν υπήρχε χρονικό περιθώριο,  αυτό το χρονικό περιθώριο του 

ενός,  ενάμιση χρόνου αυτό είχαμε; Γιατί  να μην έχουμε,  έχουμε άλλο 

χρονικό περιθώριο άλλο ένα εξάμηνο; Έπρεπε εμείς  να πάρουμε σαν 

δημοτική αρχή αυτή την απόφαση, γιατί  υπάρχει  τετελεσμένη 

ημερομηνία ή έπρεπε,  θα μπορούμε να το παρατείνουμε εάν έχουμε 

προθεσμία παράτασης;  

 Δηλαδή, γιατί  δεν το φέραμε πιο νωρίς να έχουμε το περιθώριο 

να το συζητήσουμε σε ένα,  δυο ή περισσότερα συμβούλια; Γιατί  

φτάσαμε τελευταία στιγμή να συζητάμε αυτό το θέμα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε δεν φτάσαμε ούτε τώρα, με συγχωρείτε επειδή δεν 

πρέπει να πλατειάζουμε.  Δεν φτάσαμε στην τελευταία στιγμή. Το 

αντίθετο μάλιστα. Δώσαμε όλο αυτόν τον απαραίτητο χρόνο και στην 

πλευρά των μισθωτών και στην πλευρά του Δήμου να διερευνήσει το 

θέμα, να δοθούν κατάλληλες απαντήσεις από τις  νομικές υπηρεσίες και 

από όλα τα εντεταλμένα όργανα.  Δεν φτάσαμε την τελευταία στιγμή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να συζητηθεί.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ωρίμασε το θέμα μετά από όλη αυτή την δουλειά που έγινε και έφτασε 

εδώ που έφτασε.  Πρώτον,  κύριε Πρόεδρε,  πρόκειται για πάρα πολλές 

μισθώσεις.  Έπρεπε η υπηρεσία,  θα σας θυμίσω ότι  έχουμε ξανά φέρει 

και άλλες μισθώσεις για δημοπρασίες στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Των 

πρώτων πέντε με έξι  καταστημάτων. Και άλλων μισθώσεων που έπρεπε 

να φέρουμε.  Η δουλειά είναι ατελείωτη και τα ζητήματα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και πέρασαν ομόφωνα.  Η μίσθωση των πέντε,  έξι  καταστημάτων πάλι 

κάτω από το Δημοτικό Μέγαρο πέρασε ομόφωνα από την Οικονομική 

Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο.  Τώρα γιατί  υπάρχει  αυτή η 

αντίδραση εγώ ως ένα σημείο την κατανοώ, υπάρ χει προεκλογικό 

άγχος,  αλλά εδώ τώρα τα πράγματα δεν θέλω να αναμοχλεύουμε τα 

ίδια και τα ίδια.   

 Εάν ο νομικός σύμβουλος του Δήμου που γνωρίζει  όλες τις  

παραμέτρους και την άποψη της άλλης πλευράς,  γνωρίζει  ο νομικός 

σύμβουλος και την άποψη της άλλης πλευ ράς και έχει  απαντήσει με 

τρία έγγραφά του,  δυο γνωμοδοτήσεις και ένα έγγραφο 18 -4, τα λέει  

έτσι…  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Φωνάζετε,  φωνάζετε και θα ξεχάσουμε τι  θέλουμε να πούμε.  Ο κ.  

Χρυσανθίδης μας είπε τώρα ότι  το έγγραφο αυτό το βρ ήκε στην 

εισήγηση, γι΄ αυτό ρωτάω, στην εισήγηση του νομικού συμβούλου. 

Είναι έτσι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  όχι .   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Αυτό είπε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τον νόμο.  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  
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Αυτός δεν είναι ο νόμος.  Ότι αυτό τον νόμο, αυτό θέλω να ρωτήσω, 

τον είχε ο ε ισηγητής μέσα  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο νομικός σύμβουλος των καταστηματαρχών. Τον είχε επισυνάψει.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Ο νομικός σύμβουλος τον είχε επισυνάψει.  Τον ανέφερε.  Άρα το 

έγγραφο αυτό υπήρχε στην εισήγηση του νομικού συμβούλου των 

καταστηματαρχών. Ο νόμος.  Που  σημαίνει ,  λέω τώρα εγώ, λογικά ότι  

και ο νομικός σύμβουλος ο δικός μας θα το γνώριζε.  Είδε τα χαρτιά,  

έτσι δεν είναι;  Ενημερώθηκε.  Για να ξέρουμε τι  λέμε εδώ πέρα.  

 Γιατί  εάν δεν υπήρχε στην εισήγηση αυτών, ο νομικός μας 

σύμβουλος το ήξερε,  άρα δεν το έλαβε γνώση. Συμφωνούμε μέχρι εδώ; 

Άρα υπήρχε στην εισήγηση του νομικού συμβούλου αυτός ο νόμος,  

υπήρχε τότε που υπήρχε,  έλαβε γνώση ο δικός μας,  του Δήμου ο 

νομικός σύμβουλος,  το είδε και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Ένα αυτό.   

 Άλλο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής:  ότι  παίρνουμε μια 

απόφαση, οποιαδήποτε απόφαση πάρουμε,  αυτή η απόφαση που θα 

πάρουμε μπορεί να προσβληθεί;  Έχουν δικαίωμα να την προσβάλουν.  

Άρα δηλαδή μπορεί αύριο να την προσβάλουν.  Έχουν και αυτό το 

δικαίωμα, για να μην έχουμε…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Και ένα άλλο που θέλω να ρωτήσω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουν έννομο συμφέρον να προσβάλουν αυτή την απόφασή μας.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Στα δικαστήρια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση.  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Άρα έχουν δικαίωμα να την προ σβάλουν.  Αυτά θα συζητάμε τώρα; 

Διευκρινήσεις ζητάω. Ρωτάω διευκρινήσεις.  Δεν είναι θέμα εδώ.  

 Και τώρα προς τον κ.  Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου,  εάν 

τώρα εμείς  πάρουμε απόφαση, επειδή είπαμε ότι  αύριο να έρθει  σε 

έκτακτη, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπ ορεί να πει  σαν Δημοτικό 

Συμβούλιο στον Κανονισμό ότι  ξέρεις ,  σαν Δημοτικό Συμβούλιο το 

αναβάλουμε για αύριο μέσα στις  προθεσμίες που επιτρέπει  ο νόμος,  

εάν θέλουμε να το ξαναδούμε; Ρωτάω, μην με μαλώνεις.   

 Ρωτάω ότι  εάν αποφασίσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλι ο,  γιατί  το 

όργανο είναι αυτό που αποφασίζει ,  εάν έχουμε το δικαίωμα σαν 

όργανο να ξανά έρθει  αύριο,  να το ξανά δούμε αύριο 18:00΄ η ώρα, να 

έρθει  και ο νομικός τους σύμβουλος . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

12:00΄ το μεσημέρι,  τι  18:00΄;   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Καλά τώρα. Να μπορούν να έρθουν…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  για να σας απαλλάξω από αυτή την τελευταία ερώτηση, κ.  

Σταυρόπουλε,  όχι ,  διότι  το σώμα ψήφισε και δεν παίρνει  πίσω ξανά 

την ψήφο. Τελεία και παύλα. Το ψηφίσατε.  Τελείωσε.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Να συζητηθεί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Επί του συγκεκριμένου θέματος που ψηφίστηκε από το Δημοτικό 

Συμβούλιο…  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Να συζητηθεί είναι.  Να συζητηθεί.  Δηλαδή εάν πούμε τώρα εμείς  στην 

συζήτηση …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι δεν μπορείτε.  Επτά φορές το είπα.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Εντάξει,  δέκα επτά πες το,  τ ι  να κάνουμε; Έληξε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όταν ψηφίζατε να παίρνατε απόφαση για αναβολή για αύριο.  Να 

κρατηθεί το θέμα και να πάμε για αύριο.  Τρία χρόνια εδώ μέσα ένας 

σας δεν έχει  διαβάσει την διαδικασία…  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Μια στιγμή. Θα μπορούσε αυτό που λες τώρα σήμερα, κύριε Πρόεδρε 

ότι  εάν …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Εάν αυτή την σκέψη την κάναμε πριν ψηφίσουμε,  εγώ πιστεύω εάν την 

κάναμε πριν ψηφίσουμε να συζητηθεί τώρα ή έστω αύριο,  γιατί  άμα 

λέγαμε για αύριο πιστεύω ότι  το σώμα θα  συμφωνούσε να συζητηθεί 

αύριο.  Μείναμε στο ότι  θα συζητηθεί σήμερα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν μπορεί να συζητηθεί αύριο.   

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  πήραμε την προηγούμενη απόφαση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  τοποθετήσεις επί  του θέματος.  Ποιος θέλει  να τοποθετηθεί;  Ο 

κ.  Χρυσανθίδης,  οι  δυο κύριοι  Αναστασιάδης,  Σταυρόπουλος,  

Μυστακίδης,  Χράπας και ξεκινάμε από εσάς κ.  Αντώνη Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο καθηγητής Πανεπιστημίου που είχαν οι  μισθωτές είναι καθηγητής 

Πανεπιστημίου έγκριτος δικηγόρος.  Σας εξήγησα με τον κ αλύτερο 

τρόπο, σύμφωνα με τον Ν2741/99 ότι  σε σας υπόκειται εάν εσείς  

θελήσετε τους δίνετε παράταση, διότι  η επικρατούσα άποψη είναι ότι  

επιτρέπει  την παράταση της μισθώσεως. Το επιτρέπει  καθαρά. Δεν το 

κάνατε όμως, γιατί  πιστεύω ότι  υπάρχει μια αναλγησία,  κύριε Πρόεδρε 

και βλέπουμε με πόσο πάθος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι χαρακτηρισμούς.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εντάξει.  Με πόσο πάθος κυνηγάτε αυτή την υπόθεση. Και θα φύγουν 

οι  Σερραίοι  πολίτες από τα μαγαζιά τους και θα έρθουν από 

οποιοδήποτε σημείο του κόσμου να τα νοι κιάσουν,  εάν τα νοικιάσουν.  

Έτσι είναι κύριε Πρόεδρε.  Έτσι είναι,  όπως κάναμε στην Δημοτική 

Αγορά. Την γκρεμίσατε και βλέπουμε σήμερα μια αηδία,  ένα θαυμάσιο 

κτίριο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν συνεχίσετε να αλλάζετε θέμα θα σας διακόψω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν αλλάζω  θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί του θέματος.  Τοποθέτηση και ολοκληρώστε.   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα ολοκληρώσω. Βλέπουμε ότι  θέλατε από εκεί  το Δημαρχείο επάνω 

να διώξετε όλη την τεχνική υπηρεσία και όλες τις  υπηρεσίες γιατί  

έχετε κατά νου,  κατά την δική μου γνώμη, να  το γκρεμίσετε,  όπως 

γκρεμίσατε την Δημοτική Αγορά και δεν κάνατε αλλαγή χρήσεως γης,  

το αφήσατε όπως είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη είστε εκτός θέματος,  λυπάμαι πολύ σας διακόπτω. 

Ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επί του θέματος είμαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευχαριστώ πολύ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τι ευχαριστώ πολύ. Είναι συμπεριφορά αυτή τώρα; Δεν με αφήνεις να 

μιλήσω;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι ευγενέστατη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν είναι καθόλου ευγενέστατη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εσείς αλλάζετε θέμα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Δεν αλλάζω, συνεχίζεται μια κατάσταση που καταστρέφει την πόλη, 

την χαλάτε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας έχει  τον λόγο.   
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε όντως ακούστηκαν πολλά εδώ και αρκετές 

αντεγκλήσεις.  Δεν θα μείνω στις  αντεγκλήσεις.  Αυτό όμως το οποίο 

νομίζω πως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η εφαρμογή των 

διατάξεων περί επαγγελματικής στέγης,  που στην συγκεκριμένη 

περίπτωση υπερισχύουν και καταστούν επιτρεπτή την αναμίσθωση. Το 

τονίζω αυτό.  Την αναμίσθωση όσο και την παράταση μίσθωσης.   

Βέβαια το τίμημα το οποίο θα συζητηθεί στην αναμίσθωση, είναι μέσα 

στα πλαίσια του νόμου και έτσι όπως ο νόμος ορίζει .   

 Εγώ πιστεύω πως σε αυτή την φάση μια που το θέμα το 

κουβεντιάζουμε,  θα πρέπει να κινηθούμε στην λογική της αναμίσθωσης 

και όχι  στην εφαρμογή του Ν4242/14 περί δημοπρασίας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Ως αγορητής της παράταξης ειπώθηκαν πολλά, όμως ίσως δεν θέλετε ή 

δεν σας αρέσει να δείτε αυτά τα οποία γίνανε πριν από ένα χρόνο και 

δεν είναι σε καμία περίπτωση ούτε οι  εκλογές ούτε τίποτα.  

 Στην Οικονομική Επιτροπή στις  14 Φεβρουαρίου του ΄13 και το 

διαβάζω, γιατί  νομίζω μας έχει  κουράσει πάρα πολύ να λέμε αόριστα 

πράγματα και να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε εντυπώσεις,  ο 

δημοτικός σύμβουλος . .  Βασίλειος μειοψήφησε στο εν λόγω θέμα 

λέγοντας ότι  θα ήθελα να συμβουλευτούμε και άλλο νομικό σύμβουλο 

προκειμένου όπως ενημερωθεί τι  ισχύει  την περίπτωση όταν κάποιος 

καταστηματάρχης είναι συνεπείς στις  οικονομικές του υποχρεώσεις.   

 Όσον αφορά δε αυτό που είπε ο κ.  Γαλάνης στην Οικονομική 

Επιτροπή ομόφωνα ψηφίσαμε τα προηγούμενα, βεβαίως,  διότι  αυτά τα 
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οποία ψηφίσαμε ομόφωνα δεν ήταν συνεπείς,  άρα λοιπόν δεν είμαστε 

σε καμία περίπτωση αντίθετοι με την νομοθεσία.  Αυτή την βούληση 

εκμισθώσεως όπως και θα γίνει .   

 Από πού όμως εγώ ορμώμενος και υπήρχε και ένα κενό διάστημα 

το οποίο σας απαντώ τώρα δεν δραστηριοποιήθηκα για να δω τι  

ακριβώς γίνεται;  Όταν η δημοτική αρχή δραστηριοποιήθηκε μέσω των 

υπηρεσιών της και έστειλε το έγγραφο και πήρε την απάντηση από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση  και βεβαίως μας το έφερε ο κ.  Πρόεδρος της 

Οικονομικής Επιτροπής ο κ.  Γαλάνης και μας είπε ότι  διαπράττουμε 

παράβαση καθήκοντος εάν τυχόν δεν ψηφίσουμε τις  δημοπρασίες,  από 

εκεί  και μετά πλέον εκείνο . .περισσότερο και μαζί  με τον νομικό 

σύμβουλο της παράταξής μας και με τον. .  τον οποίο είχαμε 

απευθυνθήκαμε πρώτα προφορικά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και 

συγκεκριμένα στην κυρία. .  η οποία επικοινώνησε με την κυρία 

Παπακώστα, η οποία υπογράφει το έγγραφο και αυτά τα λέω διότι  έτσι 

έγιναν και όταν μεταφέραμε το πρόβλημα και τι  ακριβώς ισχύει ,  εάν 

διαπράττουμε δηλαδή παράβαση καθήκοντος,  προφορικά μας απάντησε 

ότι  δεν διαπράττουμε παράβαση καθήκοντος από την στιγμή που όπως  

βλέπουμε υπάρχει αυτή η νομοθεσία και μπορείτε εσείς ,  εφόσον 

δύναται το Δημοτικό Συμβούλ ιο να πάρει μια διαφορετική απόφαση.  

 Άρα λοιπόν,  τότε όμως αυτό εμείς  για να το κατοχυρώσουμε ότι  

ισχύσει και ο Ν2741/99 το κάναμε και εγγράφως. Το κάναμε και 

εγγράφως να μας απαντήσει τι  γίνεται σε αυτές τις  περιπτώσεις.  Και 

όπως μας απάντησε και το πήραμε την περασμένη εβδομάδα.  

 Παρόλα αυτά όμως εγώ και δεν θέλω να μπω σε καμία 

αντιπαράθεση, ούτε κανένα λόγο που είπε ο κ.  Μυστακίδης ότι  . .  σε 

καμία των περιπτώσεων δεν το είδα έτσι.  Θα το έλεγα αυτό,  κ.  
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Μυστακίδη,  θα υπήρχε εάν το έκανα τώρα. Εδώ και έν α χρόνο η 

παράταξη δια εμού είχε αυτή την θέση. Απλώς τώρα κατοχυρώθηκε και 

εγγράφως.  

 Άρα λοιπόν,  το είπα στο προ προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο 

που είχαμε τα προηγούμενα καταστήματα ότι  και δεν θυμόμουνα 

εκείνη την ώρα τον νόμο επακριβώς και είπε του κ.  Αντιδημάρχου ότι  

υπάρχει  μια νομοθεσία η οποία λέει  και αυτά.  και πράγματι 

διαπίστωσα ότι  σε κανένα έγγραφο είτε είναι της Αποκεντρωμένης είτε 

του νομικού μας συμβούλου του κ.  Αμαξόπουλου, δεν αναφερόταν 

μέχρι σήμερα ο νόμος αυτός.  Πουθενά δεν αναφερόταν.  Τώρα 18 

Μαρτίου το ανέφερε δεν το γνωρίζω. Σε καμία όμως των περιπτώσεων 

εμείς  δεν θέλουμε ούτε να δημιουργήσουμε πρόβλημα αλλά προσέξτε 

ούτε να εκμεταλλευτούμε ούτε εκλογές ούτε τίποτα.   

Είναι καταστηματάρχες,  είναι Σερραίοι  πολίτες που πραγματικά 

έχουν πρόβλημα, το καταλαβαίνετε και εσείς ,  το αντιμετωπίζετε και 

εσείς  αλλά νομίζω μια πληρέστερη ενημέρωση αυτή θα βοηθούσε και 

εσάς και εμάς να πάρουμε μια σωστή απόφαση, διότι  μπορεί στις  άλλες 

μισθώσεις να μην δοθούν κάποιοι  που έτσι απλά να . .  αλλά σκεφτεί τε 

τώρα να έρθουν αυτοί οι  άνθρωποι μετά από τόσα χρόνια,  να βγούνε 

από τα μαγαζιά τους,  να έρθουν κάποιες εταιρείες μεγάλες διότι  είναι 

το κέντρο της πόλης να τα πάρουν αυτά, καταλαβαίνετε τι  προβλήματα 

θα δημιουργηθούν.  

Γι΄ αυτό λοιπόν καλοπροαίρετα ούτε  άσσος στο μανίκι ,  εάν 

μπορέσει να αναβληθεί για μια μέρα να έρθει  τεκμηριωμένα το θέμα 

αυτό και με τον δικηγόρο τους για να πάρουν μια σωστή απόφαση και 

σε καμία περίπτωση θα παρακαλούσα είναι και περίοδος τέτοια να 

κρατήσουμε ένα επίπεδο καλό, χαμηλό, πο λιτισμένο και δεν 
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χρειάζονται αυτές όλες οι  αντιπαραθέσεις για τις  εκλογές που 

επέρχονται στις  18 Μαΐου. Ότι κάνουμε το κάνουμε για το συμφέρον 

του Δήμου και των συμπολιτών μας.  Τίποτα παραπάνω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χράπας.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ θέλω να πω ότι  το θέμα αυτό φαίνεται ότι  έχει  εξαντληθεί από τις  

υπηρεσίες,  από τους νομικούς,  από τους νομικούς συμβούλους των 

ενδιαφερομένων, των εμπλεκομένων ενοικιαστών των καταστημάτων 

και εκτιμώ ότι  εμείς  δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό από 

αυτό που θα μας συστήσει ο νομικός σύμβουλος αυτόν που 

εμπιστευόμαστε όλοι οι  δημοτικοί σύμβουλοι.   

Έχουμε μια νομική υπηρεσία,  η οποία νομική υπηρεσία 

αποφάνθηκε και λέει  ότι  πρέπει να κάνετε αυτές τις  ενέργειες.  Αυτοί 

είναι που συμβουλεύουν το Δημοτικό Συμβούλιο,  πως θα εν εργήσουμε 

και ποια οδό θα ακολουθήσουμε.  Μακάρι να έρθει  η νομική υπηρεσία 

του Δήμου και να πει  ότι  μπορείτε να κάνετε μια παράταση είκοσι 

χρόνια.  Να την κάνουμε είκοσι χρόνια.  Θέλει κανένας εδώ μέσα να 

μην την κάνει;  Δεν υπάρχει κανένας που να πει  όχι .  Απ λά εκτελούμε 

και εμείς  τα νόμιμα, αυτά που πρέπει.  Δεν είναι κάτι  δικό μας να το 

διαχειριστούμε όπως θέλουμε εμείς .   

Να σας πω κιόλας,  εάν ήταν κάτι  δικό μας θα το 

διαχειριζόμασταν και πολύ διαφορετικά.  Αλλά δεν είναι δικό μας,  

δυστυχώς.  

Χωρίς ιδιοτέλεια,  χωρίς να μειώσουμε κανέναν ποιος είναι 

ενοικιαστής και ποιος δεν είναι,  σήμερα είναι δύσκολο κάποιος,  

ενδεχομένως,  να φοβάται ότι  μπορεί να φύγει ,  να πάει κάποιος άλλος 
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ενδιαφερόμενος να πάρει το κατάστημα με μεγαλύτερη τιμή. Θα βγει  

διαγωνισμός,  οι  όροι ήρθαν από την Οικονομική Επιτροπή του 

διαγωνισμού. Θα έρθουν εκεί  πέρα οι  ενδιαφερόμενοι,  εάν θα 

υπάρχουν και αυτοί που θα δώσουν την καλύτερη τιμή θα το πάρουν.   

Αυτή είναι η διαδικασία η νόμιμη χωρίς να έχουμε δικούς μας 

και ξένους.  Όλοι οι  Σερραίοι  δημό τες,  όλοι οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να έρθουν και να πάρουν και μέρος και σε αυτό τον διαγωνισμό. Δεν 

μπορούμε να κάνουμε τίποτα διαφορετικό από αυτά που λένε οι  νόμοι 

σε τέτοια θέματα τυπικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μυστακίδης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Με κάλυψε ο κ.  Χράπας αρκετά.  Ήθελα να πω το εξής:  όταν ήρθα και 

εγώ μέσα σε αυτή την αίθουσα στις  18:00΄ η ώρα δεν σας κρύβω ότι  

είπα στον κ.  Παπαβασιλείου να το αποσύρει αυτό το θέμα γιατί  έτσι με 

παρακάλεσαν κάποιοι  φίλοι που έχουν καταστήματα εκεί  και εγώ θα 

ήθελα να είμαι αρεστός όχι  μόνο για να με ψηφίσουν αλλά και σαν 

άνθρωπος θέλω πάντα να κάνω το καλό. Γι΄ αυτό και τον παρακάλεσαν 

να το αποσύρει το θέμα να το δούμε.   

 Όμως άκουσα στην συνέχεια τον εισηγητή, τον οποίο 

εμπιστεύομαι εδώ, τον κ.  Γαλάνη και κατάλαβα ότι  υπάρχουν ευθύνες 

γι΄ αυτό και θα βρεθούμε στα δικαστήρια και αυτή την στιγμή σας 

πληροφορώ ότι  έχω πέντε μηνύσεις και δεν θέλω καμία άλλη μήνυση 

χωρίς να φταίω σε τίποτα.   

 Γι΄ αυτό λέω το εξής:  πώς ήρθε αυτό το θέμα; Θέλαμε να το 

φέρουμε προεκλογικά για να δημιουργήσουμε,  να ανοίξουμε ένα 

μέτωπο με κάποιους ανθρώπους που προσπαθούμε να τους 
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προσεγγίσουμε; Φυσικά και όχι .  Το έφερε η υπηρεσία το θέμα. Να 

ακυρώσουμε την υπηρεσία; Να τους αγνοήσουμε; Είναι ένα ερώτημα.  

 Στην συνέχεια,  υπήρξε κάποιο θέμα για τ ην νομιμότητα αυτού 

που έκανε η υπηρεσία.  Τα έλεγξαν οι  νομικοί σύμβουλοι.  Γιατί  τους 

έχουμε τους νομικούς συμβούλους στον Δήμο; Τους έχουμε γι΄ αυτόν 

τον λόγο.  Εμείς εδώ πέρα είμαστε παντογνώστες;  Είμαστε ειδικοί;    

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν τελείωσα. Κοιτάξτε,  αυτός ο νόμος που επικαλεστήκατε και 

ενδεχομένως λέτε να ανατρέπει τα πράγματα και τον ανέφερε και ο κ.  

Χρυσανθίδης,  τελικά καταλαβαίνουμε ότι  ήταν γνωστός ότι  ο νόμος 

αυτός ελέγχθηκε από τους νομικούς συμβούλους.   

Δηλαδή μου φαίνεται αδιανόητο και παράλογο τελείως να 

αγνοήσουμε την υπηρεσία,  να αγνοήσουμε τους νομικούς συμβούλους 

και να κάνουμε του κεφαλιού μας,  ενώ κανένας μας δεν είναι ειδικός 

να αποφανθεί γι΄ αυτό το θέμα. Στο κάτω –κάτω εάν γίνεται κάποιο 

λάθος γι΄ αυτό το λάθος να απολογηθούν οι  υπεύθυνοι,  δηλαδή η 

υπηρεσία που έφερε το θέμα ενώ δεν θα έπρεπε να το φέρει και οι  

νομικοί σύμβουλοι που μας είπαν ότι  επιβάλλεται να το ψηφίσετε.   

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  δευτερολογία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ έκανα την συγκεκριμένη ερώτηση και στην οποία απάντησε ο κ.  

Χρυσανθίδης,  υπήρχε το έγγραφο αυτό,  ο νόμος αυτός μέσα στα 
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έγγραφα και τα δικαιολογητικά; Είπε ότι  ναι.  Εάν δεν υπήρχε θα είχα 

πολλές αμφιβολίες τι  ισχύει  με την έννοια ότι  σαν πολίτες και όχι  σαν 

νομικός.  Έτσι;   

 Από την ώρα που είπε ο κ.  Χρυσανθίδης,  το επιβεβαίωσε και το 

πιστεύω και τώρα δεν ξέρω εμφανίστηκε το χαρτί ,  εμφανίστηκε μετά 

το χαρτί ,  δεν μπορώ να αποφανθώ ούτε και της Περιφέρειας,  άρα 

θεωρώ ότι  από την ώρα που υπήρχε το έγγραφο αυτό και πρότερα, 

δηλαδή ξεκίνησε . .  υπήρχε στα χαρτιά,  τα δικαιολογητικά των 

καταστηματαρχών, σημαίνει  ότι  το είδε ο νομικός σύμβουλος.  Εάν δεν 

το είχε δει ,  πραγματικά εάν δεν υπήρχε και εμφανίστηκε σήμερα,  θα 

είχα πολλές αμφιβολίες.  Αυτό το είπα για την άποψη του νομικού 

συμβούλου που πιθανόν και ο δικός μας ο δικηγόρος του Δήμου να μην 

το ήξερε και να μην το είδε.   

Την ώρα που το είδε και αποφάνθηκε έτσι,  νομίζω ότι  είναι 

μονόδρομος και από την ώρα που υπάρχει,  αυτά ξανά επαναλαμβάνω, 

κ.  Χρυσανθίδη απευθύνομαι σε σας,  για επιβεβαίω ση ότι  υπήρχε από 

εκεί  που το πήρες.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε σας παρακαλώ πολύ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο λέω. Λέω …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο κ. Σταυρόπουλος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Εδώ στο προεδρείο.  Μην διακόπτετε σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν 

καταγράφεται τίποτα από αυτά τα οποία λέτε,  διότι  διακόπτετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν θα καθίσετε.  Θα περιμένετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για να ξανά επαναλάβω. Δεν διαφωνούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προς το προεδρείο θα απευθύνεστε και ολοκληρώστε  την τοποθέτησή 

σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λέω ότι  από την ώρα που και εσείς  ομολογείτε ότι  προϋπήρχε το χαρτί  

αυτό,  αυτός ο νόμος ήταν σε γνώση και της υπηρεσίας μας,  του Δήμου 

και της Περιφέρεια και του νομικού συμβούλου και η εισήγηση ήρθε,  

όπως ήρθε.  Εδώ δεν μπορούμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο,  γνώμη μου, 

να πάρουμε κάποια απόφαση και από την ώρα που υπάρχει και η 

δυνατότητα, όπως θα υπήρχε και . .να πάτε στα δικαστήρια για να βγει  

άλλη απόφαση, αντίθετη από αυτή, νομίζω ότι  συζητάμε εδώ μέσα για 

ένα θέμα το οποίο δεν  μπορούμε να το προχωρήσουμε.   

 Θεωρώ ότι  θα πρέπει να προχωρήσουμε να πάρουμε την απόφαση 

αυτή που εισηγήθηκε ο κ.  Γαλάνης πάλι καλή την πρόθεση ότι  ξέρεις  

υπήρχαν τα έγγραφα και νομίζω ότι  δεν μπορεί να γίνει  κάτι  

διαφορετικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άλλο έχουμε γραμματέα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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 Να συνεισφέρω και κάτι  ακόμα στην συζήτηση. Λίγο ως πολύ οι  

συνάδελφοι που είναι στην Οικονομική Επιτροπή, δυστυχώς σήμερα 

λείπουν κάποιοι ,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγη ησυχία σας παρακαλώ πολύ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δυστυχώς λείπουν …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη σας παρακαλώ. Ηρεμήστε να τελειώνουμε με αυτό 

…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όσο ανήκει στον καθένα, τόσο μιλάει.  Τίποτα παραπάνω και τίποτα 

λιγότερο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε λίγο ως πολύ οι  συνάδελφοι ειδικά στης Οικονομικής 

Επιτροπής που συζητάνε με τις  διάφορες υπηρεσίες τις  οικονομικές 

έχουν εικόνα και από τα μισθώματα και από τις  όλες διαδικασίες που 

πρέπει να ακολουθήσουμε.   

 Ειδικά σε αυτές τις  περιπτώσεις που οι  αγαπητοί συμπολίτες μας 

έχουν ξεπεράσει την 15ετία,  όπως ξανά είπα,  παρότι είναι εντάξει  στις  

υποχρεώσεις τους,  είναι παλαιά ενοικιοστάσια και ξεκινάμε,  γιατί  

πρέπει να τα λέμε όλα στο Δημοτικό Συμβούλιο,  ξεκινάνε από 100 
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ευρώ, 101 ευρώ κάτω από το Δημοτικό Μέγαρο, 200 ευρώ, 213 ευρώ, 

300 ευρώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτάκι κύριε,  δεν μπορώ να πω την γνώμη μου;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ πρέπει να τα πω. Καθίστε,  κύριε Πρόεδρε,  ένα 

λεπτό.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώσατε κ.  Γαλάνη;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε δεν έχω ολοκληρώσει.  Εγώ λέω να δείξουμε 

ψυχραιμία και να πω το εξής:  Πρώτον,  δεν υπάρχει …  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτόν έχουμε νομικό σύμβουλο του Δήμου. Εάν κάποιος τον 

αμφισβητεί  εμείς  αυτόν έχουμε στον Δήμο. Λέω ότι  πρέπει με επιμελή 

και αποδοτικό τρόπο να διαχειριζόμαστε στην δημοτική περιουσία.  Και 

μας λέει  ξεκάθαρα ότι  δεν μπορούμε,  το λέει  ο ίδιος ρητά με την 
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υπογραφή του,  ότι  δεν μπορούμε,  εγώ τα ποσά αυτά δεν τα . .αρνητικές 

εντυπώσεις για κανέναν συμπολίτη μου, τα λέω ότι  ακόμη και εάν ήταν 

1.000 κάποιο μίσθωμα ή 2.000 ευρώ κάποιο μίσθωμα ή 3.000 ευρώ 

μίσθωμα, με την γνώμη του νομικού συμβούλου, αυτό το επιχείρημα 

ήθελα να πω, ότι  όσο μεγάλο και εάν ήταν ακόμη το μίσθωμα, γιατί  

υπάρχουν,  εάν με αφήνατε να ολοκληρώσω, υπάρχουν και μισθώματα 

με 1.500 ευρώ. Πήγα, επομένως,  να επιχειρηματολογήσω λέγοντας ότι  

όποιο και να είναι το μίσθωμα, γιατί  υπάρχουν και μισθώματα μεγάλα 

και ο Δήμος έχει  έσοδα, ο νομικός σύμβουλος του Δήμου λέει  ότι  δεν 

μπορούμε να μειώσουμε την μίσθωση και πρέπει να προχωρήσουμε σε 

δημοπρασίες.  Με την υπογραφή του βεβαίως.   

Δεν λέω την γνώμη μου. Έρχεται μια εισήγηση από την νομική 

υπηρεσία του Δήμου και τις  οικονομικές,  τον Διευθυντή των 

Οικονομικών που βάζει  την υπογραφή του και την προϊσταμένη των 

Προσόδων και αυτό εισηγούμαι στο σώμα.  

Μάλιστα έχω να πω για μια τελευταία φορά ότι  υπάρχουν ένδικα 

μέσα τα οποία και σε προφορικό επίπεδο τα έχω αναφέρει και στους 

συμπολίτες μου, με τα οποία μπορούν να προσβάλουν την απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου σε υπερκείμενα όργανα είτε στις  δικαστικές 

αρχές,  έχουν όλη αυτή την δυνατότητα πιστεύω και τους λέω με πολύ 

ήρεμο και ψύχραιμο τρόπο ότι  εμείς  σε καμία περίπτωση δεν θέλαμε,  

όχι  να βλάψουμε τους ίδιους,  δεν θέλαμε πραγματικά να 

δημιουργήσουμε το παραμικρό πρόβλημα. Το αντίθετο μάλιστα. 

Είμαστε υποχρεωμένοι,  γιατί  αυτό το λέει  και ο νομικός σύμβουλος 

του Δήμου και η υπηρεσία.  Δεν νομίζω να θέλαμε ούτε η υπηρεσία 

ούτε η παράταξη  εμείς να φέρουμε ένα τέτοιο θέμα και να φέρουμε σε 

δύσκολη θέση κάποιον.  Αυτή είναι η όλη αλήθεια.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  το θέμα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Ποιος θα δευτερολογήσει;  Ο κ.  Αναστασιάδης Αντώνης,  

ο κ.  Χρυσανθίδης.  Εάν χρειαστεί  ο κ.  Μυστακίδης και ο κ.  

Σταυρόπουλος.  Παρακαλώ.  

Κος   :  

Μπορώ να κάνω μια τοποθέτηση εγώ;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  να κάνετε την τοποθέτησή σας.   

Κος   :  

Ο 741/99,  κύριε Γαλάνη, υφίσταται;  Ισχύει;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος   :  

Νομικός είστε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι κύριε,  εγώ είμαι . .  

Κος   :  

Εγώ με την ιδιότητα του νομικού σας ρωτάω. Η γνωμοδότηση αυτή 

ζητήθηκε στην πρώτη επαφή που είχαμε με τον κ.  Δήμαρχο όταν πλέον 

μας γνωστοποιήθηκαν οι  προθέσεις για επαναδημοπράτηση των 

συγκεκριμένων καταστημάτων έκανα αναφορά για τον Ν2741 εγώ και 

τότε πάνω σε αυτό αναφέροντας και κάποια παραδείγματα αποφάσεις 

Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Ναυπακτίας που δώσανε παράταση 
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και είπε ο κ.  Δήμαρχος ότι  εντάξει ,  φέρτε μας ένα χαρτί  εάν είναι έτσι 

να την σταματήσουμε την διαδικασία και εξ αυτού γνωμοδότησε ο 

νομικός μας,  ο οποίος το αναφέρει εδώ στην γνωμοδότησή του.   

 «Εξάλλου», λέει ,  «κατά το ισχύον σήμερα νομοθετικό καθεστώς 

το ισχύον νομοθετικό καθεστώς σημαίνει  ότι  υφίσταται.  άρθρο 7,  

παράγραφος 19 του Ν2741/99 προβλέπεται ότι  η παράταση της 

μίσθωσης με εκμισθωτή το δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου ή ΟΤΑ γίνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και με 

απευθείας σύναψη σχετικής σύμβασης με τον εγκατεστημένο στο 

μίσθιο μισθωτή». Υφίσταται,  είναι ισχύον.   

 Και εγώ ερωτώ. Γιατί  αυτό δεν ήταν μέσα στην γνωμοδότηση της 

νομικής υπηρεσίας;  Ευχαριστώ πολύ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια τελευταία μόνο κουβέντα.  Αυτά τα μισθώματα στο 

παρελθόν τα δημοτικά έχουν ξανά βγει  σε δημοπρασία μετά το πέρας 

των 16  ετών. Δεν είναι η πρώτη φορά που έρχεται σήμερα η δημοτική 

αρχή και τα βγάζει  σε δημοπρασία.  Έχουν ξανά γίνει  αυτές οι  

δημοπρασίες στο παρελθόν και άλλες φορές.  Δεν είναι κάτι  

καινούργιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη Αντώνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν πρωτοτυπήσαμε εμείς .   

Κος   :  

. .πρέπει  να μας αποζημιώσετε…16ετία κύριε Γαλάνη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Θα ήθελα να παρακαλέσω τους ανθρώπους,  γιατί  τους σέβομαι 

απόλυτα, να μην ρωτούν εμένα νομικά θέματα γιατί  εδώ δεν είμαι με 

την νομική μου ιδιότητα, είμαι με την πολιτική μου ιδιότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το είπατε και νομίζω ότι  το κατάλαβαν οι  πάντες.  Παρακαλώ κ.  

Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .που έχει  κάνει  ολόκληρη διατριβή και γνωμοδότηση σύμφωνα με τον 

Ν2741/99 ότι  εσείς μπορείτε ελεύθερα να παρατείνετε την μίσθωση 

των καταστημάτων και όμως επιμένετε.  Ποια υπηρεσίας Ποιος έχει  

γνώση από την υπηρεσία κύριε Πρόεδρε; Πείτε μου σας παρακαλώ; 

Δηλαδή δεν ξέρει  ένας καθηγητής Πανεπιστημίου και ξέρει  ο,  

αλάνθαστος είναι αυτός;  Πάπας είναι ο δικηγόρος ο δικός μ ας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εδώ μιλάμε για σοβαρά θέματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να σεβόμαστε την . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σέβομαι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την νομική υπηρεσία …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εσείς δεν σέβεστε όμως…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Η οποία είναι ο φύλακας άγγελος …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άσε τι  είναι.  Είδαμε και στο δικαστήριο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε την Δημοτική Αγορά. Κάθε φορά με την Δημοτική Αγορά. 

Εδώ. Το θέμα αυτό έχουμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα δικαστείτε και θα σου πω εγώ εσένα. Άσε με να τελειώσ ω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη έχετε τον λόγο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τι είναι αυτά που λέτε;  Σας παρακαλώ πολύ. Τελειώσατε κ.  

Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ κύριε Πρόεδρε…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ήρεμα. Κανείς δεν είναι αλάνθαστος.  Πράγματι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην διακόπτετε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν με αφήνουν να μιλήσω. Κύριε Πρόεδρε θέλω σε παρακαλώ να 

καταλάβεις ότι  ούτε ένας καθηγητής Πανεπιστημίου βάζει  την 

υπογραφή του,  δεν την βάζει  τυχαία.  Αυτό να το ξέρετε.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 6 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014  

16

1 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πείτε του να σταματήσει,  τι  είναι αυτά;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε,  να μην μιλάει όταν μιλάω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλά εσείς διακόπτετε…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ διακόπτω; Όχι όταν έχω δίκαιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε την τοποθέτησή σας.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εν πάση περιπτώσει.  Η κρατούσα άποψη είναι επιτρέπει  την παράταση 

της μισθώσεως χωρίς να απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας της 

δημοπρασίας ακόμη και εάν είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.  

Έχει το δικαίωμα. …Ωφέλεια έχει  μόνο ο Δήμος και όχι  το κράτος δεν 

μπορεί να μας κάνει  κανείς  εμάς τίποτα. Γι΄ αυτό τον λόγο παρακαλώ, 

σας παρακάλεσα και κατ΄ ιδίαν,  κύριε Πρόεδρε,  Πάσχα είναι,  μην το 

βάζετε θέμα. Άσε το.  Μην το κάνεις ,  Πάσχα είναι.  Σε παρακάλεσα. 

Σου είπα κάτι  κακό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 6 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014  

16

2 

Εγώ πιστεύω ότι  ο,  να τελειώσω, κύριε Πρόεδρε,  πιστεύω ότι  ο 

νομικός σύμβουλος που έχουν οι  μισθωτές,  αυτό ο καθηγητής 

Πανεπιστημίου,  έχει  δίκαιο και το αποδεικνύει .  Όμως δεν μπορεί . .  ο 

κύρια Αμαξόπουλος ότι  είναι πάπας,  αλάνθαστος και ότι  πει  αυτός 

είναι νόμος του κράτους.  Σεβαστείτε και την γνωμοδότηση του 

ανθρώπου αυτού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη να προσβάλουμε την απόφαση αυτή. Καταλάβατε;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Να την προσβάλουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν διαφωνούμε.  Και εμείς  μαζί  τους είμαστε,  δεν είστε μόνο εσείς .  

Κύριε Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εμείς  ως παράταξη έχουμε πειστεί  για το δίκαιο των 

συμπολιτών μας και αυτό που είπε ο κ.  Αντιδήμαρχος και δεν έχουμε 

κανέναν πρόβλημα να το πάει και στον Εισαγγελέα και παντού και δεν 

κάναμε καμία παράβαση καθήκοντος.  Αυτό για μας πλέον είναι 

ξεκάθαρο.  

 Όσον αφορά την εισήγηση της υπηρεσίας που επικαλ είται 

συνεχώς ο κ.  Αντιδήμαρχος,  δεν σημαίνει  ότι  η υπηρεσία πάντα 

εισηγείται και ότι  είναι σωστό ή δεν σημαίνει  ότι  εμείς  στο Δημοτικό 

Συμβούλιο δεν μπορούμε να πάρουμε μια διαφορετική απόφαση όταν 

προκύψουν νέα στοιχεία για ένα τέτοιο θέμα.  

 Όπως επίσης  θα παρακαλούσα, αύριο μάλλον θα επισκεφτώ και 

την υπηρεσία εγώ, αυτό το οποίο υπογράφει βλέπω μέσα με μπόλντ,  με 

μαύρα γράμματα και υπογραμμισμένα για την παράβαση καθήκοντος 
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να συνεννοηθεί με την Αποκεντρωμένη ότι  δεν υφίσταται τέτοιο θέμα 

σε μας τους αιρετούς σε αυτή την περίπτωση.  

 Και όσον αφορά, κύριε Πρόεδρε,  τα ένδικα μέσα, να είμαστε,  

τουλάχιστον,  ειλικρινείς ,  είναι μια απόφαση την οποία παίρνουμε και 

μας δίνεται η δυνατότητα, δηλαδή δύναται,  μπορεί,  εάν θέλει  το 

Δημοτικό Συμβούλιο,  άρα όπου και να  προσφύγουν ότι  και να κάνουν 

δεν υπάρχει,  χωρίς να είμαι νομικός αλλά από μόνο του είναι το 

αυτονόητο,  δεν μπορούν δικαιωθούν σε καμία των περιπτώσεων, διότι  

εξαρτώνται αποκλειστικά από εμάς.  Εάν θέλουμε παίρνουμε την 

απόφαση αυτή, εάν θέλουμε παίρνουμε δ ιαφορετική απόφαση.  

 Άρα λοιπόν,  δεν παρατυπούμε εμείς  δηλαδή άμα πάρουμε την 

απόφαση για εκμίσθωση. Δεν κάνει  καμία παρατυπία το Δημοτικό 

Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έτσι νομίζετε εσείς .   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Έτσι είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  δεν είναι έτσι.  Εμένα ο νομι κός σύμβουλος άλλα μου λέει  κ.  

Χρυσανθίδη.   

Κος ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΗΣ:  

Άλλο λέω εγώ. Εμείς μπορούμε σύμφωνα με τον Ν2741, παράγραφος 

19,  άρθρο 7,  το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να πάρει την απόφαση 

αυτή. Αυτή λέει  και ο νομικός,  ο καθηγητής Πανεπιστημίου,  αυτό λέει  

και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η οποία το παραπέμπει το θέμα σε 

νομικό,  γιατί  τώρα λέει  ότι  εμείς  δεν είμαστε νομικοί.  Σε προηγούμενο 

έγγραφο απάντησε νομικά. Στην ερώτησή μας,  είναι νομικό το θέμα.  
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 Όσον αφορά τώρα το εάν εμείς  είμαστε σύμφωνη στην 12ετία 

παράταση και βεβαίως είμαστε σύμφωνοι στους ανθρώπους οι  οποίοι  

είναι συνεπείς,  χωρίς καμία ιδιοτέλεια,  χωρίς καμία εκμετάλλευση και 

όσον αφορά αυτούς οι  οποίοι  δεν είναι συνεπείς,  γίνεται αυτό το οποίο 

προβλέπει η νομοθεσία και εκεί  πράγματι θα διαπράξουμε παράβαση 

καθήκοντος εάν δεν εφαρμόσουμε την νομοθεσία με αυτούς οι  οποίοι  

δεν είναι συνεπείς και αυτό κάνουμε και στην Οικονομική Επιτροπή 

και στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

 Γι΄ αυτό λοιπόν εμείς  δεν μπορούμε να ψηφίσουμε στην 

εκμίσθωση παρά να προτείνουμε να γ ίνει  ανανέωση για 12 χρόνια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Γραμματέα άλλον ποιον έχουμε; Ο κ.  Μυστακίδης.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Σταυρόπουλος.  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Εγώ απλά θέλω να πω ότι  δεν,  για μένα δεν είναι το δείγμα εάν θα πάω 

στο δικαστήριο ή δεν θα πάω στο δικαστήριο.  Έτσι για να το 

ξεκαθαρίζουμε,  γιατί  εδώ ακούστηκε ότι  δεν θέλουμε να πάμε στο 

δικαστήριο και ψηφίζουμε κάτι  άλλο.  

 Εμένα η απόφασή μου είναι καθαρά σε σχέση με την πρόταση του 

νομικού συμβούλου και αυτά που είπαμε.  Να μην τ α ξανά 

επαναλαμβάνω. Δηλαδή, εδώ όχι για να μην πάω στο δικαστήριο αυτά 

που λέω, ξεκάθαρα πράγματα. Όποιοι  νομίζουν ότι  φοβούνται δεν 

φοβάμαι να πάω στο δικαστήριο.  Αλλά άλλο είναι δεν φοβάμαι να πάω 
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στο δικαστήριο και άλλο πράγμα είναι να πάρω μια απόφαση  η οποία 

παράτυπη κατά την απόφαση του νομικού συμβούλου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να πω ότι  δεν το κάνω γιατί  δεν θέλω να πάω στο δικαστήριο,  

για να ξεκαθαρίζουμε το θέμα. Και εκατό φορές να πρέπει να πάω στο 

δικαστήριο,  θα πήγαινε στο δικαστήριο.   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλει κανείς  τίποτα άλλο;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κοιτάξτε,  έχει  εξαντληθεί το θέμα. Εγώ θα επαναλάβω και πάλι ότι  

εδώ και ενάμιση χρόνο ασχολούμαστε με το θέμα. Επειδή είναι ένα 

θέμα δύσκολο γι΄ αυτό τον λόγο εμ είς  ζητήσαμε ως δημοτική αρχή από 

τους συμπολίτες μας να μας βγάλουν από αυτή την δύσκολη θέση, να 

φέρουν όποιο νομικό θέλουν,  να φέρει την γνωμάτευσή του και εάν η 

γνωμάτευσή του αυτή δίνει  κάποια διέξοδο στο θέμα, ευχαρίστως να 

την ακολουθήσουμε.  

 Πήραν έναν νομικό,  έφερε την γνωμάτευσή του,  την γνωμάτευση 

αυτή την πήγαμε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, απάντησε η 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση, επεξεργάστηκαν τις  απαντήσεις αυτές οι  

νομικοί μας σύμβουλοι και οι  υπηρεσίες μας και κατέληξαν σε αυτό το 

συμπέρασμα, σε αυτές τις  εισηγήσεις που μας φέρνουν τώρα.  

 Δηλαδή, εξαντλήσαμε όλη την διαδικασία και όλη την καλή 

διάθεση, το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι  συμπολίτες μας για να 

αποφύγουμε τυχόν δυσάρεστες καταστάσεις.  Το αποτέλεσμα είναι 
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αυτό. Οι εισηγήσεις του νομικού συμ βούλου, του νομικού μας 

συμβούλου και των υπηρεσιών μας είναι αυτές που ήρθαν τώρα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και λαμβάνουν υπόψη τους την γνωμάτευση του 

νομικού συμβούλου και τα έγγραφα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.   

 Εμείς εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε ερμηνεί α των νόμων. Και 

ερμηνεία των νόμων να κάνουμε,  δεν έχει  καμία μα καμία αξία.  Η 

ερμηνεία των νόμων γίνεται από τους αρμόδιους.  Τους νομικούς 

συμβούλους που έχει  ο Δήμος.   

 Ήρθαν και άλλα τέτοια θέματα πριν από καιρό και πέρασαν 

ομόφωνα. Τότε δεν υπήρξε καμ ία αντίδραση. Δεν μπορώ να καταλάβω, 

γιατί  αυτή η διάκριση τώρα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το πήρατε λάθος κύριε Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λάθος; Γιατί  το πήραμε λάθος; Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λάθος τρόπο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Γιατί  λάθος τρόπο; Εάν είναι λάθος τρόπος έχετε κάθε δικαίωμα να 

προσφύγετε στα αρμόδια υπερκείμενα θεσμικά όργανα για να 

διορθωθούν τα λάθη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πολλές φορές,  αφήστε με σας παρακαλώ να ολοκληρώσω. Πολλές 

φορές λανθασμένες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλ ίου πάνε στα 
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αρμόδια υπερκείμενα θεσμικά όργανα και επιστρέφονται πίσω. Δεν 

επιστράφηκε πίσω αυτή η λάθος απόφαση που λέτε ότι  πήραμε.  

 Όσον αφορά αυτό που είπαν κάποιοι ,  δεν ξέρω ποιοι  είναι,  από 

την Αποκεντρωμένη ότι  προφορικά το είπαν,  δεν διαπράττεται 

παράβαση καθήκοντος,  γιατί  φοβούνται να το γράψουν; Δεν το 

καταλαβαίνω αυτό.  Τι θα πει ,  προφορικά δεν συμβαίνει  τίποτα.  

Προφορικά είναι σαν να μην υπάρχει τίποτα.  Αυτοί που το λένε αυτό 

γιατί  δεν το γράφουν σε ένα χαρτάκι,  να βάλουν και την υπογραφή 

τους από κάτω και να το φέρουν,  για να μην ταλαιπωρείται το 

Δημοτικό Συμβούλιο;  

 Πρέπει να σας πω ότι  σε αυτή την θητεία όλα τα Δημοτικά 

Συμβούλια,  όλοι οι  Δήμαρχοι,  όλοι οι  αιρετοί είναι οι  πιο τακτικοί 

πελάτες των δικαστηρίων. Κάθε λίγο καλούμαστε στα δικαστή ρια.  Από 

καταγγελίες,  από, από, από παραλείψεις προηγούμενων δημοτικών 

αρχών γιατί  δεν φέρανε θέματα και τα λοιπά.  

Τώρα δηλαδή εμείς  είμαστε πολιτικά τόσο ανόητοι να φέρουμε 

ένα τέτοιο θέμα πριν από τις  εκλογές και να σας δυσαρεστούμε; Όμως 

η χρηστή διοίκηση και ο σεβασμός στους νόμους επιβάλει γενναιότητα 

και δυσάρεστες αποφάσεις.  Τι να κάνουμε;  

 Εγώ θα μπορούσα να πω και κάτι  άλλο εάν μπορούσε να γίνει .  

Αυτό το έγγραφο που ήρθε τελευταία στιγμή, δεν μπορώ να καταλάβω 

γιατί  δεν μας το φέρανε πριν από μια  εβδομάδα ή δέκα μέρες που το 

είχαν στα χέρια τους,  εάν πράγματι θέλανε να βοηθήσουν και όχι  να 

εντυπωσιάσουν και να κοροϊδεύουν τους συμπολίτες μας; Γιατί  δεν μας 

το φέρανε πιο μπροστά; Να το πάρουμε αυτό το έγγραφο, να το πάμε 

στην Αποκεντρωμένη όλοι μαζ ί ,  χέρι-  χέρι;   
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 Ξέρετε πόσες φορές κάναμε μαζί συσκέψεις.  Να το πάμε στον 

Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης και να του πούμε ότι  έχουμε 

αυτό το έγγραφο, για πείτε μας εάν λέει  κάτι  καινούργιο;  Εάν λέει  κάτι  

διαφορετικό.  Γιατί  αυτό το πυροτέχνημα της τελ ευταίας στιγμής για 

ψηφοθηρικούς καθαρά λόγους και μόνο για ψηφοθηρικούς λόγους;  

 Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Τώρα από εκεί  και πέρα το 

Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει .  Λοιπόν,  θα φέρω σαν παράδειγμα το 

κληροδότημα Κανάκη. Και άλλοι ψήφιζαν υπέρ και χάι δευαν τα αφτιά 

τους και τώρα άλλα λέμε στον εισαγγελέα.  

 Τέλος πάντων όμως …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλη σχέση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν είναι καθόλου άλλη σχέση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια μη είσπραξη ενοικίων. Μη είσπραξη ενοικίων, άρα ζημιώνονταν 

έτσι το δημόσιο συμφέρον.  Καταλάβατε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Εγώ πιστεύω, το έχουμε πει  και κατ΄ ιδίαν,  εντάξει ,  δεν πειράζει  ας 

ακουστεί  και στο μικρόφωνο, το έχουμε πει  και κατ΄ ιδίαν,  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό είναι,  κύριε Δήμαρχε,  αυτό το οποίο θα πείτε να κλείσετε το 

μικρόφωνο.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  δεν.  Θα κάναμε ότι  το καλύτερο μπορούσαμε μέσα από τις  

νόμιμες διαδικασίες φυσικά, για να μην υπάρξει κανένα πρόβλημα και 

πιστεύω εγώ ότι  δεν θα υπήρχε και το κατανοήσατε και εσείς .  Στις  

κατ΄ ιδίαν συζητήσεις που κάναμε και στην τελευταία μάλιστα 

συνάντηση που είχαμε μας ευχαριστήσατε κιόλας για την καλή 

διάθεση, την κατανόηση και την όλη υπομονή που δείξαμε στο όλο 

θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  το θέμα ολοκληρώθηκε κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι και 

μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Την εισήγηση της υπηρεσίας.  Ναι,  ναι,  ναι .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πω κάτι Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κ.  Γαλάνης,  ναι.  Ο κ.  Μυστακίδης,  ναι.  Ο κ.  Αραμπατζής 

ναι.  Ο κ.  Σταυρόπουλος,  ναι.  Η κυρ ία Αρναούτογλου ναι.  Ο κ.  

Χατζημαργαρίτης,  ναι.  Ο κ.  Δούκας ναι.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι και εμμένω στην άποψή μου και να καταγραφεί ότι  προτείνω 

αναμίσθωση και επαναπροσδιορισμό μισθώματος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Αυτό  προτείνω αγαπητέ μου. Προτείνω αναμίσθωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι και προτείνει  αναμίσθωση ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  Όχι ο κ.  

Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ίδιο δηλαδή. Ο κ.  Χρισανθίδης;  Όχι.  Όχι,  ο κ.  Γιαννακίδ ης όχι .  

Ναι,  ναι.  Κυρία Μπιτζίδου; Κύριε Χράπα, ναι.  ¨Όχι ο γραμματέας,  ναι 

ο Πρόεδρος.   

 

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 1,  2  

καταστημάτων του Δημοτικού Μεγάρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 322/2014)  

                                                              …………………  

 

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 5  

καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 6 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014  

17

1 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 323/2014)  

                                                              …………………  

 

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 6,  7  

καταστημάτων του Δημοτικού Μεγάρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 324/2014)  

                                                             …………………  

 

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 10  

Καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 325/2014)  

                                                              …………………  
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Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 11  

καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 326/2014)  

                                                              …………………  

 

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 14  

καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 327/2014)  

                                                             …………………  

 

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 15  

καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 6 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014  

17

3 

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: 328/2014)  

                                                             …………………  

 

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 16  

 καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 329/2014)  

                                                           …………………  

 

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' α ριθμ. 17  

καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 330/2014)  

                                                            …………………  

 

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 21  

καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 331/2014)  

                                                             …………………  

 

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 23  

καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 332/2014)  

                                                             …………………  

 

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 28  

καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 6 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014  

17

5 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 333/2014)  

                                                             …………………  

 

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 29  

καταστήματος του Δημοτικού Μεγάρου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 334/2014)  

                                                                 …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο θέμα κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  

 

ΘΕΜΑ 21ο  

Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμο τομίας:  

α) στην κ.  Χρυσή χα Ιωάννη Γκοδόση και  

β) στους κ.κ.  Σουτζή Χαράλαμπο και Σουτζή Σοφία.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 6 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014  

17

6 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας:  

 α) στην κ.  Χρυσή χα Ιωάννη Γκοδό ση  

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: 335/2014)  

                                                                 …………………  

 

Ομοίως στους κ.κ.  Σουτζή Χαράλαμπο και Σουτζή Σοφία.  

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: 336/2014)  

                                                             …………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο.  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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ΘΕΜΑ 22ο  

Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου  

στο αγρόκτημα αναδασμού Πεπονιάς Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα  ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω μόνο κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  να ρωτήσετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στις ορεινές περιοχές βάζουμε 1,5 και 2 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. 

Εδώ βλέπω, χωράφι είναι αυτό; Βάζουμε 0,60 από την Επιτροπή της 

Εκτίμησης.  Νομίζω ότι  δεν μπορεί να στέκονται  αυτά τα πράγματα. 

Έχουμε πει  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

0,60 εγώ το κατάλαβα. Το 22 δεν είναι;  Από ότι  διάβασα 0,60 το 

τετραγωνικό μέτρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

0,60 το τετραγωνικό μέτρο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εάν θυμάμαι καλά. Τώρα δεν έχω και την εισή γηση μπροστά μου.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

0,60 είναι,  ναι.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω να πω δηλαδή, η Επιτροπή έχει  ορίσει  δηλαδή 1,5 ευρώ σε 

βράχους και συγκεκριμένα στις  δικές μας περιοχές και βλέπω τώρα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε κάμπο. Υπάρχει μια δυσαναλογία.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι,  σε κάμπο είναι.  Δεν είναι ποτιστικό όμως.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν το ξέρω, ειλικρινά μιλάω, μου έκανε εντύπωση η δυσαναλογία της 

τιμής.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Τι να κάνουμε,  τόσο το λέει  η Επιτροπή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

0,60.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ δεν διαφωνώ για τα 0,60,  απλώς την άλλη φορά στην Επιτροπή να 

επισημάνουμε,  να δει  με άλλο μάτι την ιστορία εκεί  πάνω που βάζουν 

1,5 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο στους βράχους.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Παίζουν και άλλοι παράγοντες ρόλο κατά πόσο είναι χρήσιμο αυτό,  

κατά πόσο είναι αξιοποιήσιμο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομοφώνως ναι;  Ναι ή οχι;   

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: 337/2014)  

                                                                 …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τρίτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 23ο  

Προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε οικόπεδο στην  

 περιοχή Ιμαρέτ -Άνω Καμενίκια.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  



 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 338/2014)  

                                                                …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ 24ο  

Εξέταση της Β' φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης της Γενικής 

Μελέτης με τίτλο:  

¨Τοπογραφική αποτύπωση και πολεοδομική μελέτη ΠΕ Αγίου 

Αντωνίου –  Αγίου   

Παντελεήμονα¨  και των ενστάσεων που υποβλήθηκαν  

κατά αυτής μετά την ανάρτησή της.  

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  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 339/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο.  

 

ΘΕΜΑ 25ο  

Έγκριση συνέχισης της υπηρεσίας ¨Συντήρηση -  βελτίωση  

 του δικτύου οριζόντιας οδικής σήμανσης –  διαβάσεων και  

προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 2012¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελώ ν που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 340/2014)  

                                                                 …………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο.   
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ΘΕΜΑ  26ο  

Έγκριση μελετών των έργων:  

α) Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της ΠΕ Σιγής έτους 

2013, 

β) Επισκευές -συντηρήσεις στο 12ο Νηπιαγωγείο Σερρών, στα 

Νηπιαγωγεία  

Ελαιώνα και Προβατά και στο Δημοτικό  Σχολείο Άνω Μητρουσίου,  

γ) Επισκευές,  συντηρήσεις –  κατασκευές στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών,  

δ) Επισκευές -συντηρήσεις κεραμοσκεπών στα Δημ. Σχολεία 

Λευκώνα,  

2ο Γυμνάσιο,  Ειδικό Σχολείο και Δημ. Σχολείο Προβατά,  

ε) Βελτίωση δικτύου φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Σερρών για 

το έτος 2014  

και στ) Εργασίες βελτίωσης του δικτύου οριζόντιας οδικής 

σήμανσης –διαβάσεων  

και προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 Έγκριση μελετών των έργων:  

Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή τ ης ΠΕ Σιγής έτους 2013  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  



 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 342/2014)  

                                                           …………………  

 

Ομοίως  Επισκευές -συντηρήσεις στο 12ο Νηπιαγωγείο Σερρών,  

Στα Νηπιαγωγεία  Ελαιώνα και Προβατά και  

στο Δημοτικό  Σχολείο Άνω 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  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 342/2014)  

                                                           …………………  

 

Ομοίως  Επισκευές,  συντηρήσεις –  κατασκευές στο 3ο Γυμνάσιο 

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: 343/2014)  

                                                           …………………  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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Ομοίως  Επισκευές -συντηρήσεις κεραμοσκεπών στα Δημ. Σχολεία 

Λευκώνα, 2ο Γυμνάσιο,  Ειδικό Σχολείο και Δημ. Σχολείο Προβατά  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 344/2014)  

                                                           …………………  

 

Ομοίως βελτίωση δικτύου φωτεινής σηματοδότησης  

Δήμου Σερρών για το  έτος 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: 345/2014)  

                                                           …………………  

 

Ομοίως  Εργασίες βελτίωσης του δικτύου οριζόντιας οδικής 

σήμανσης  

–  διαβάσεων και προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 

2014. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 6 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014  

18

5 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 346/2014)  

                                                           …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 27ο  

Έγκριση εκπόνησης της επικαιροποιημένης μελέτης  

αστικής κινητικότητας.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 347/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο.  
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ΘΕΜΑ  28ο  

Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών:  

α) για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  

 και μηχανημάτων  του Δήμου Σερρών και  

β) για την ασφάλιση τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

γ) με τίτλο: Ανόρθωση υποβαθμισμένων επιφανειών  

φυτοκάλυψης του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Δούκας Γ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Στο Γ΄ είναι μια δεύτερη απευθείας ανάθεση, η οποία θα γίνει  προς τ ην 

εταιρεία Τασκούδης,  διότι  έχει  λήξει  η σύμβαση συντήρησης.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν βάζουμε όνομα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν βάζουμε όνομα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Όχι,  η Οικονομική Επιτροπή θα βάλει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμένα οι  υπηρεσιακοί παράγοντες έτσι μου το αναφέρανε,  κύριε 

Δήμαρχε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Διότι  έχει  λήξει  η σύμβαση συντήρησης πρασίνου στην Δ.Ε. Σερρών, 

στις  31-3-14 και είναι για 40 ημέρες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι είπε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσα λεφτά είναι;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

24 χιλιάρικα με το Φ.Π.Α. μου φαίνεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

24 με το Φ.Π.Α. νομίζω, δεν το θυμάμαι απέξω.  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

24.500.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Όχι ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να ρωτήσω κάτι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πάτε να κουρέψετε εσείς  το πράσινο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι απευθείας ανάθεση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τα ποσά είναι ανάλογα, κ.  Αναστασιάδη. Τα όχι  είναι εύκολα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι απευθείας ανάθεση αυτό,  να ξέρετε.   
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Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών:  

α) για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  

 και μηχανημάτων  του Δήμου Σερρών και  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας 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: 348/2014)  

                                                                 …………………  

 

Ομοίως  για την ασφάλιση τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας 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: 349/2014)  

                                                                 …………………  

 

Ομοίως με τίτλο: Ανόρθωση υποβαθμισμένων επιφανειών  

φυτοκάλυψης του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ.  Δούκας Γ.  

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: 350/2014)  

                                                                 …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό ένατο.   

 

ΘΕΜΑ 29ο  

Εξόφληση λογαριασμού προϋπολογιστικού πίνακα με τίτλο:  

 ¨Καθαρισμός κεντρικού φρεατίου στραγγισμάτων ΧΥΤΑ Σερρών¨ .   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό τι  είναι αυτό; Παλα ιό είναι αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παλαιό,  παλαιό.  Είναι εξόφληση λογαριασμού προϋπολογιστικού.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εκ παραδρομής δεν μπήκε στον προϋπολογισμό. Πρέπει να το 

εντάξουμε τώρα για να μπορέσει να εξοφληθεί.  Πέρασε από Δημοτικά 

Συμβούλια παλαιότερα, είναι γν ωστό.  

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: 351/2014)  

                                                             …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 30ο  

Εξόφληση 2ου λογαριασμού του έργου:  

¨Διαμόρφωση κοινόχρηστων  χώρων Καλών Δένδρων¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που  απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 352/2014)  

                                                              …………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό πρώτο θέμα.  
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ΘΕΜΑ 31ο  

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ¨  

Επισκευές –συντηρήσεις  –ανακατασκευές στα W.C. του  

15ο υ  και 21ο υ  Δημοτικών Σχολείων Σερρών  

και 13 ο υ  και 20ο υ  Νηπιαγωγείων  Σερρών¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 353/2014)  

                                                              …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ 32ο  

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής 

έργων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής  

 έργων του έργου «Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της 

Π.Ε. Σιγής έτους 2012»  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 354/2014)  

                                                             …………………  

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής  

του έργου «Συντήρηση Γυμνασίου Τ.Δ. 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  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 355/2014)  

                                                             …………………  
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Ομοίως του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων Νηπιαγωγείου 

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  ΟΜΟΦΩΝΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 356/2014)  

                                                             …………………  

 

Ομοίως του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου  

 Δημοτικού Σχολείου Καλών Δέντρων  

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: 357/2014)  

                                                             …………………  

 

Ομοίως του έργου Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Λευκώνα (Δυτ. Χείμαρρος)  

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  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 358/2014)  

                                                             …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 33ο  

Ψήφιση πίστωσης και διάθεση ποσού για τη συμμετοχή  

 του Δήμου Σερρών  

 στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της  

Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία:  

¨Φορέας Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε.¨ .   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ εάν θέλει  ο κ.  Γαλάνης να πει  δυο λόγια ως ειση γητής του 

θέματος;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το έχουμε ξανά ψηφίσει αυτό το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως το έχουμε ξαναψηφίσει.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτό Πρόεδρε θέλω τον λόγο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας πει  δυο λόγια και μετά έχετε τον λόγο εσείς .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Τον Δεκέμβριο του ΄13,  εάν  θυμάμαι καλά το είχαμε ξανά ψηφίσει με 

απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  Το στείλαμε για έγκριση στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση πέρυσι με ημερομηνία,  πέρασε άπρακτη η 

προθεσμία των 60 ημερών μέσα στην οποία πρέπει η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, μάλλον μέσα στην οποία  λέει  η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

την γνώμη της και όταν περνάει άπρακτη σημαίνει  ότι  δεν υπάρχει 

κάποια αρνητική γνώμη.  

Εμείς το φέραμε σήμερα για την ψήφιση και την διάθεση του 

ποσού. Αυτό το ίδιο ποσό είναι που είχαμε ψηφίσει και το ΄13 και ήταν 

στον προϋπολογισμό του Δήμου.  Στον συμψηφισμένο προϋπολογισμό 

του Δήμου.  

 Για τυχόν απαντήσεις σε ερωτήσεις των συναδέλφων θα 

ακολουθηθεί η νόμιμη διαδικασία και της απόφασης και εάν θα 

χρειαστεί  να πάει πάλι στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και το ένταλμα, 

όταν βγει ,  θα πάει στον Ελεγκτικό Συνέδριο με όλα τα έγγραφα τα 

οποία θα πρέπει να συνοδεύουν το ένταλμα.  

 Δεν ξέρω εάν θέλετε κάτι  άλλο να με ρωτήσετε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη να ρωτήσω κάτι;  Κύριε Γαλάνη συγνώμη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε μεταξύ σας.  Κάντε λίγο υπομονή.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ξέρω, κύριε Πρόεδρε,  γνωρίζω και μάλιστα . .γενικά μια προσοχή σε 

αυτό το θέμα, γνωρίζω ότι  υπάρχουν κάποιες αντίθετες απόψεις σε 

σχέση με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.  Σε σχέση με την 
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αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου υπάρχουν κάποιες αντικρουόμενες 

απόψεις και έχουν γίνει  και έγγραφα και στην Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, φαντάζομαι και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση προσέχει  

ιδιαίτερα αυτό το ζήτημα επειδή ακριβώς υπάρχουν αντικρουόμενες 

απόψεις.   

 Εμείς ψηφίσαμε ως συμμετέχοντες την ανώνυμη εταιρεία αυτή, 

ψηφίσαμε στον προϋπολογισμό του Δήμου αυτή την συμμετοχή μας,  

πήραμε μια απόφαση αρχικά τον Δεκέμβριο,  σύμφωνα με τον 

προϋπολογισμό και πήραμε και σήμερα έρχεται για διάθεση πίστωσης 

αλλά όπως σας ξανά λέω αυτές οι  αποφάσεις μας πηγαίνουν για 

έγκριση και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τα εντάλματα, όταν 

τυχόν φτάσουν εκεί ,  με ότι  συνοδευτικά έγγραφα στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο.   

 Και μάλιστα αυτό το θέμα είμαι βέβαιος ότι  θα προσεχθεί  

ιδιαίτερα και στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο,  γιατί  όπως είπα υπάρχουν λόγοι,  εκφράζονται απόψεις σε 

σχέση με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου οι  οποίες είναι αντίθετες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω τον λόγο κύριε Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  ερώτηση, τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε ΑντιΠρόεδρε δηλαδή μπορείτε να μας πείτε με βεβαιότητα ότι  η 

λειτουργία αυτού του φορέα της επιχείρησης διέπεται από νομιμότητα; 

Αυτό μπορείτε να μας το διαβεβαιώσετε;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε συνάδελφε εγώ τώρα δεν μπ ορώ να κρίνω. Τι εννοείτε δηλαδή; 

Εάν διέπεται από νομιμότητα; Εμείς έχουμε ως φορέας που 

συμμετέχουμε στην ανώνυμη αυτή εταιρεία,  η οποία θα θυμίσω έχει  

δημιουργηθεί από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του κ.  Φωτιάδη, 

συμμετέχουμε σε αυτή την ανώνυμη εταιρεία  και εφόσον πήρε αυτή 

την απόφαση, η οποία μέχρι τώρα δεν έχει  κάποια απόφαση αρνητική 

περί της αυξήσεως.  

 Υπάρχουν,  βέβαια,  αντικρουόμενες απόψεις,  ξαναλέω, υπάρχουν 

έγγραφα, τα πληροφορούμαι προφορικά είναι η αλήθεια,  υπάρχουν 

έγγραφα που λένε αντίθετα π ράγματα και φυσικά θα ελεγχθούν,  

φαντάζομαι,  από τα υπερκείμενα όργανα, εμείς  εδώ θα ακολουθήσουμε 

όλη την νόμιμη γραμμή. Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε 

διαφορετικά.  Συμμετέχουμε γιατί  δείχνουμε έτσι την πολιτική μας 

βούληση να στηρίξουμε τον φορέα στον οπ οίο συμμετέχουμε.   

Αυτές οι  αποφάσεις μας θα πάνε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

σε περίπτωση που είναι εντάξει  θα γίνουν ένταλμα και μαζί  με όλα τα 

συνοδευτικά έγγραφα θα πάνε στον Ελεγκτικό Συνέδριο.  Δεν είναι έτσι 

απλά τα πράγματα. Υπάρχουν υπερκείμενα όρ γανα που μας ελέγχουν 

αυστηρότατα. Δηλαδή δεν νομίζω να μπορεί να διανοηθεί κανείς  εδώ 

ότι  κάτι ,  ακόμη και εάν κάτι  δεν έχει  γίνει  σωστά από την άλλη πλευρά 

του νομικού προσώπου ότι  δεν θα ελεγχθεί .  Θα ελεγχθεί ,  δεν το 

συζητώ.  
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Εμείς δεν βιαστήκαμε να κάνο υμε κάποια κίνηση για να δώσουμε 

την χρηματοδότηση χωρίς να έχουμε τις  νόμιμες αποφάσεις.  Να είστε 

σίγουρος γι΄ αυτό.  Θέλει πολύ προσοχή το θέμα, το γνωρίζετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις.  Παρακαλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε η εταιρεία αυτή είναι το άρθρο 265 περί ανωνύμων 

εταιρειών. Διέπεται από τον Ν21290. Διαβάζω λοιπόν μερικά τα οποία 

πιστεύω πως το σώμα θα πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη. Λέει λοιπόν ο 

νόμος αυτός ότι  λύεται υποχρεωτικός εάν για τρεις  συνεχείς  εταιρικές 

χρήσεις,  μετά διετία από την ίδρυσή τους,  είναι ζημιογόνες.  Ένα είναι 

αυτό.   

 Δεύτερο. Εάν για ισάριθμες φορές τα ίδια κεφάλαια γίνουν 

κατώτερα από το 50% του μετοχικού κεφαλαίου.   

Άρα λοιπόν,  μένουμε σε δυο σημεία.  Εάν για τρεις  συνεχείς  

χρήσεις υπήρχε αρνητικό πρόσημο και το δεύτερο , εάν όντως το 

κεφάλαιο ήταν κάτω από το 50%.  

Διαβάζω λοιπόν εδώ Εφημερίδα της Κυβερνήσεως . .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρέπει να διακόψω τον συνάδελφο, θα τον βοηθήσω όμως. Αυτά τα 

θέματα είχαν τεθεί  και τον Δεκέμβριο.  Ζητήσαμε την γνωμοδότηση του 

νομικού συμβούλου του Δήμου και είπε ότι  είναι όλα εντάξει .   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αφήστε,  σας παρακαλώ, να ενημερωθεί και το σώμα. Σας παρακαλώ.  

 Ισολογισμούς χρήσης ΄10,  ΄11,  ΄12 αρνητικοί.  Βέβαια εδώ 

κοιτάζω και το παθητικό των ιδίων χρήσεων που είναι μεγαλύτερο από 

το 50%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν και είναι στην Εφημερίδα της 
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Κυβερνήσεως και μπορεί ο καθένας να τα πάρει και να τα διαβάσει.  Τα 

έχω, εάν θέλει  η γραμματεία να της τα δώσω.  

 Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι  εδώ τίθεται ένα εύλογο ερώτημα. Εάν 

έχουμε εμείς  το δικαίωμα να  πάρουμε τέτοιου είδους απόφαση την 

στιγμή που αυτή η εταιρεία επί  τρία έτη είχε αρνητικό πρόσημο και επί  

τρία έτη το μετοχικό της κεφάλαιο μειώθηκε κάτω από 50%.  

 Κρίνω πως δεν θα πρέπει να πάρουμε τέτοιου είδους απόφαση 

και να ακολουθηθεί η νόμιμη διαδι κασία,  να κλείσει  η εταιρεία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ενδεχομένως τα στοιχεία να είναι έτσι αυτά που λέει  ο κ.  

Αναστασιάδης,  δεν το γνωρίζω αλλά εκτιμώ εγώ, είναι άλλο πράγμα το 

νομικό και άλλο πράγμα είναι το πολιτικό κατά την γνώμη μου. Εκτιμώ  

ότι η συγκεκριμένη ετα ιρεία πρέπει να βρούμε τρόπους με κάθε τρόπο 

να υφίσταται,  να υπάρχει και να συνεχίσει .  Εμείς ψηφίζουμε στην 

αύξηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να επαναλάβω άλλη μια φορά ότι  αυτά τα θέματα πράγματι τέθηκαν 

και έχουν τεθεί  και από συμπολίτες μας στην Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση και στην Διεύθυνση Εμπορίου,  Βιομηχανίας καλύτερα, 

συγνώμη, της Περιφέρειας και είμαι βέβαιος ότι  θα ελεγχθούν με τον 

πιο ενδελεχή και αυστηρό τρόπο και πρέπει να ελεγχθούν γιατί  όταν 

συμμετέχει  κάποιος στην αύξηση ενός μετοχικού κεφαλαίου μιας 

ανώνυμης εταιρείας πρέπει όλα να είναι καλώς καμωμένα.  

 Εμείς αυτό που έχουμε να εκφράσουμε σήμερα εδώ είναι 

πράγματι αυτή η διάθεσή μας μετά από την ψήφιση του 

προϋπολογισμού και την απόφαση του Δεκεμβρίου,  να συμμετάσχουμε,  

να διαθέσουμε αυτό το ποσό.  
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Παρόλα  αυτά είμαι βέβαιος…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το γράφει στην εισήγηση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επειδή δεν την έχω μπροστά μου.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ένα λεπτάκι,  συγνώμη. 18.399,96.   

 Εμείς διαθέτουμε την πίστωση. Δηλαδή εδώ τι  κάν ουμε; 

Ψηφίζουμε και διαθέτουμε το ποσό αυτό,  το οποίο αναφέρεται στην 

συμμετοχή του Δήμου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.  Εάν κάτι  

είναι,  δεν είναι καλά καμωμένο με την αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου ή οτιδήποτε άλλο και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση και η  

Διεύθυνση Βιομηχανίας,  η οποία ελέγχει  τις  ανώνυμες εταιρείες αλλά 

και το Ελεγκτικό Συνέδριο που δεν αστειεύεται και κάνει  έλεγχο 

ενδελεχή στις  δαπάνες μας,  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε να ψηφίσουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν θέλω βιασύνη γι΄ αυτό γιατί  υπάρχουν και απόψ εις,  είναι σοβαρό 

το θέμα από κάθε άποψη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ακριβώς. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.  Εγώ δεσμεύομαι σε ότι  με 

αφορά να στείλω όλα τα έγγραφα και όποια άλλα έγγραφα τυχόν 
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περιέλθουν σε μένα, να τα στείλω ξανά στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

μαζί με την λήψη της σημερινής απόφασης,   όποια και να είναι,  όπως 

θα τα επισυνάψω σε τυχόν ένταλμα το οποίο θα πάει στο Ελεγκτικό 

Συνέδριο,  γιατί  δεν θέλω σε καμία περίπτωση, δεν αστειευόμαστε με 

αυτά τα θέματα, είναι σοβαρά πρ άγματι και θέλουν προσοχή.  

 Αυτά σας λέω με πολύ ειλικρίνεια.   

Κος ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ:  

Αυτό που είπε ο κ.  Γαλάνης για τον έλεγχο που υπόκεινται οι  

ανώνυμες εταιρείες από την Διεύθυνση Εμπορίου και της Περιφέρειας 

και της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών αφορά τον τρό πο λειτουργίας 

των ανωνύμων εταιρειών και εάν η αύξηση έγινε νόμιμα ή όχι .  

 Και εδώ υπάρχει πρόβλημα. Το παραβλέπουμε αυτό διότι  είναι 

στα δικαστήρια αυτή η υπόθεση, οι  υπάλληλοι που γνωμάτευσαν θα 

κληθεί.  Το θέμα είναι εδώ ότι  εκ του νόμου λύεται υποχρεωτ ικός αυτή 

η εταιρεία.  Εσείς είστε μέτοχος.  Είναι εταιρεία των Ο.Τ.Α..  Όλοι 

είναι,   μέσα στην εταιρεία οι  μέτοχοι είναι Ο.Τ.Α.,  την του 

Ορειβατικού Συλλόγου, του Κυνηγητικού και κάτι  άλλων.  

 Ο νόμος είναι ξεκάθαρος.  Λέει  ότι  ανώνυμες εταιρείες των 

Ο.Τ.Α. όταν σε τρεις  χρήσεις έχουν τα ίδια κεφάλαια κάτω του 50%, 

εδώ έχουμε τρεις  χρήσεις βεβαιωμένες με δημοσιευμένους 

ισολογισμούς στο Φ.Ε.Κ. και όταν θα βγει  ο τέταρτος ισολογισμός του 

΄13 πάλι θα είναι ζημιογόνος,  διότι  με τα κεφάλαια κάτω του 50%, 

διότι  η εταιρεία δεν είχε καμία δραστηριότητα, είναι νεκρό σημείο 

αυτό η εταιρεία,  οπότε έχετε σαν μέτοχος την υποχρέωση να 

προχωρήσετε τις  διαδικασίες για να λυθεί  αυτή η εταιρεία.   

 Εάν δεν το κάνετε αυτό και δώσετε χρήματα σε μια εταιρεία που 

λειτουργεί  παράνομα,  καταλαβαίνετε ποιες είναι οι  ευθύνες σας.  Δεν 
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μιλάμε τώρα εδώ εάν έγινε καλώς η αύξηση ή έγινε κακώς. Θα γίνει  οι  

μηνυτήριες αναφορές,  επειδή ξέρετε το θέμα είναι σε άλλο επίπεδο 

λόγω των καταγγελιών που ξεκίνησε ο κ.  Νυχτοπάτης και θα μπλέξετε 

σε μια ιστορία στην οποία δεν έχετε κανένα λόγο να εμπλακείτε.   

 Αυτή η εταιρεία,  ο νόμος το λέει  ξεκάθαρα, λύεται 

υποχρεωτικώς.  Το ΄13 θα συμπληρώσει και τρίτη ζημιογόνα χρήση και 

τέταρτη με τα ίδια κεφάλαια κάτω του 50%. Εάν θέλετε να πάρετε τον 

ρίσκο, πάρτε τον παιδιά.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ:  

Όλες οι  αποφάσεις πάνε για έλεγχο νομιμότητας.  Το θέμα είναι εν 

γνώσει σας αυτή η εταιρεία πρέπει να λυθεί  εσείς  παίρνετε μια 

απόφαση να της δώσετε χρήματα και να τα κάνει  τι  δηλαδή όταν από 

τον νόμο υποχρεωτικά πρέπει να λυθεί;   Καταλαβαίνετε ποιο είναι το 

θέμα; Όλες οι  αποφάσεις υπόκεινται έλεγχο νομιμότητας.  Το θέμα 

νομίζω περνάει και με κόκκινο.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ σέβομαι την άποψη του κ.  Σιδερίδη έτσι όπως την εκφράζει  και 

ξέρω ότι  έχει  κάνει  και πολλές νομικές ενέργειες σε σχέση με το θέμα 

γιατί  τον απασχολεί.  Απαντήθηκαν, αυτά τα θέματα που μπήκαν τώρα 

απαντήθηκαν από το νομικό σύμβουλο του Δήμου. Υπάρχει 

γνωμοδότηση. Εγώ θα τα στείλω όλα αυτά μαζί με την σημερινή 

απόφαση εκ νέου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο.   

Κος ΣΙΔΕΡΙΔΗΣ:  

Εγώ που είδα την γνωμάτευση σας έχει  κρεμάσει.  Πάρτε την απόφαση, 

τι  να σας πω;  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ θα τα στείλω όλα αυτά, δεν ξέρω τι  απόφαση θα πάρει το 

Δημοτικό Συμβούλιο,  θα τα στείλω όλα αυτά στην Αποκεντρωμένη  

Διοίκηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .είναι νόμιμο και παίρνει  αποφάσεις όπως είμαστε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δώδεκα είμαστε,  εντάξει .   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ψηφίζουμε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  …  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ήθελα να επιστήσω την προσοχή πάλι στο σώμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  όχι  δευτερολογία,  έχω το δικαίωμα γιατί .  Ψηφίζω όχι με βάση το 

σκεπτικό που κατέθεσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι.  Ναι και ο Πρόεδρος και να μείνεις  μόνος με το όχι .   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Ωραία,  αλλά να σημειωθεί παρακαλώ με βάση το σκεπτικό που 

κατέθεσα.  

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: 359/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στην:  

 

Θέμα 34 ο  :  

Έγκριση άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου  

στον κ.  Παπαδόπουλο Χαράλαμπο του Βασιλείου στην οδό Κοραή 2.  

 

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: 360/2014)  

…………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ δεν λέτε όχι .  Τριακοστό πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ 35ο  

Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα  

στους κ.κ.  Αρναούτογλου Αικατερίνη, Αρναούτογλου  Θεολόγους και 

λοιπούς  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 361/2014)  

…………………  

 

Ομοίως στον κ.  Αναστασίου Γρηγόριο του Τρύφωνα  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 362/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό έκτο.   

 

ΘΕΜΑ 36ο  

Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 363/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό έβδομο.  
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ΘΕΜΑ 37ο  

Έγκριση μετακίνησης του κ.  Δημάρχου από 31/3/2014 έως 1/4/2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να καταγραφεί το όχι  του γραμματέα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και του δημάρχου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και του δημάρχου που δεν ψηφίζει .   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ       

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 364/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριάντα οκτώ.  

 

ΘΕΜΑ 38ο  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας  
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του κ.  Δημάρχου για το μήνα Φεβρουάριο.  

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   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 365/2014)  

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη της συνεδρίασης.  Χρόνια πολλά, καλό Πάσχα με υγεία  σε όλους 

και χαρά. Και καλό αγώνα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πάντως Πρόεδρε και η μοναξιά έχει  το μεγαλείο της και το καλό της.   

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

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

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

291-2014: Έγκριση διοργάνωσης επικείμενων εκδηλώσεων ενημέρωσης και επίσκεψης 

  αποστολών των εταίρων στο πλαίσιο του έργου ENCLOSE στην πόλη των 

  Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 
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292-2014: Έγκριση: 

  α) της υπ' αριθμ. 19/2014 απόφασης του .Σ. της ΔΗ.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨: 

  ¨Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2014¨. 

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

   

293-2014: β) της υπ' αριθμ. 1/2014 απόφασης του  Δ.Σ. της  Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. ¨Αναμόρφωση 

  προϋπολογισμού της Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. οικονομικού έτους 2014¨. 

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

 

294-2014: Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο έτους 2013 στη  

  Δ.Η.Κ.Ε. ¨ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.¨ και ορκωτών ελεγκτών για έτη 2012 και 2013 στην 

  Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

  Εισηγήτριες: Η Πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕ κ. Μπιτζίδου Σ. & η Πρόεδρος της 

  Κ.Ε. Δ.Η.Σ. κ. Αρναούτογλου Φ. 

 

295-2014: Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης: 

  α) για την χρηματοδότηση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Σερρών 

   

296-2014: β) για την επιχορήγηση του Συλλόγου Περιπατητών Κοιλάδας Αγίων  

  Αναργύρων Σερρών για την παρουσίαση του βιβλίου ¨Ο Χείμαρρος η Κοιλάδα 

  των Αγίων Αναργύρων¨ κ 

 

297-2014: γ) για την επιχορήγηση του Α.Γ.Σ. ¨Πρωτέας¨ για την κάλυψη μέρους των 

  εξόδων συμμετοχής αθλήτριας, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα TAE KWON 

  DO. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

298-2014: Εξέταση αίτησης υπαλλήλου του Δήμου μας που αφορά την απαλλαγή του 

  από επιτροπή παραλαβής λόγω ειδικότητας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

299-2014: Έγκριση τροποποίησης των αριθμ.: 

α) 313/2013 Α.Δ.Σ. ¨Έγκριση σχεδίου 2ης σύμβασης Διαδημοτικής 

Συνεργασίας για την παροχή υποστήριξης από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών 

προς την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Βισαλτίας¨  

 

300-2014: β) 200/2014 Α.Δ .Σ. ¨Έγκριση σχεδίου σύμβασης Διαδημοτικής Συν-εργασίας 

για την παροχή υποστήριξης από την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών     προς την 
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Δ.Τ.Υ.  του Δήμου Ηράκλειας¨. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

301-2014: Έγκριση σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή  

  υποστήριξης από τη Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ν. 

  Ζίχνης. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

302-2014: Επικαιροποίηση της αριθμ. 286/2014 Α. .Σ. ¨Έγκριση απασχόλησης εποχικού 

  προσωπικού επί δίμηνο για τα Α' και Β' Νεκροταφεία¨.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

303-2014: Έγκριση Κανονιστικής Διάταξης για την υπαίθρια διαφήμιση (εμπορική – 

  πρόσκαιρη). 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

 

304-2014:  Χορήγηση αδειών υπαίθριου πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

 

305-2014:  Αποδοχή χρηματοδότησης για την υλοποίηση της πράξης: ¨Χώροι στάθμευσης  

  στον αστικό χώρο¨ από το Πράσινο Ταμείο  του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 

  Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π.  

 

306-2014:       Έγκριση δαπάνης για την μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικού χαρακτήρα  

  (τεσσάρων τηλεοπτικών – τεσσάρων ραδιοφωνικών –τεσσάρων έντυπων) των 

  υπηρεσιών του Δήμου μας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

  

307-2014: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

  2014: 

  α) για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων 

  

308-2014: β) Ομοίως για αναμόρφωση κωδικών εσόδων-εξόδων 

 

309-2014: γ) Ομοίως για ενίσχυση κωδικών εξόδων κρατήσεων   

 

310-2014: δ) Ομοίως για ενίσχυση κωδικού εξόδου που αφορά δικαστικές δαπάνες   
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311-2014: Ομοίως  για την εξόφληση οφειλών προμηθειών και την ενίσχυση του κωδικού 

                        εξόδων που αφορά τις δημοσιεύσεις. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

312-2014: ζ) για την εξόφληση οφειλών προμηθειών και την ενίσχυση του κωδικού 

                        εξόδων που αφορά έργα αποστασίας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

313-2014: Έγκριση δημιουργίας κωδικού εσόδου που αφορά έσοδα από το δικαίωμα  

  χρήσης χώρου για ταφή νεκρού στην Τ.Κ. Άνω Βροντούς.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

314-2014: Έγκριση καταβολής δαπάνης – δημιουργία κωδικού εξόδων που αφορά το 

  Τουριστικό Περίπτερο Ξενία Ακρόπολης Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

315-2014:        Έγκριση διενέργειας προμηθειών: 

  α) στο πλαίσιο του υποέργου ¨Λειτουργία του Κέντρου Συμβουλευτικής  

  Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο Σερρών¨. 

  Εισηγήτρια: Η Δημ. Σύμβουλος κ. Αγιαννίδου Στ. 

   

316-2014:       Ομοίως  ανταλλακτικών για την άμεση επισκευή οχημάτων του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

317-2014:       Ομοίως  ανταλλακτικών για την άμεση επισκευή οχημάτων του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

318-2014:       Ομοίως  για την προμήθεια φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού για τις 

       ανάγκες του Δήμου και των νομικών το προσώπων. 

 

319-2014: Αποδέσμευση μέρους της εγγύησης καλής εκτέλεσης της με αριθμ. 20434/5-4-

  2013 σύμβασης για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2013. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

320-2014: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της ¨Προμήθειας εξοπλισμού 

  στο πλαίσιο του έργου EASY TRIP GR-BG E-MOBILITY SOLUTIONS¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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321-2014: Έγκριση πρακτικού επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών και 

  αμφισβητήσεων του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980.  

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της επιτροπής, Δημ. Σύμβ. κ. Αραμπατζής Θ. 

 

322-2014:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 1, 2 καταστημάτων του 

Δημοτικού Μεγάρου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

323-2014:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 5 καταστήματος του 

Δημοτικού Μεγάρου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

324-2014:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 6, 7  καταστημάτων του 

Δημοτικού Μεγάρου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

325-2014:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 10 καταστήματος του 

Δημοτικού Μεγάρου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

326-2014:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 11 καταστήματος του 

Δημοτικού Μεγάρου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

327-2014:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 14 καταστήματος του 

Δημοτικού Μεγάρου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

328-2014:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 15 καταστήματος του 

Δημοτικού Μεγάρου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

329-2014:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 16 καταστήματος του 

Δημοτικού Μεγάρου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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330-2014:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 17 καταστήματος του 

Δημοτικού Μεγάρου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

331-2014:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 21 καταστήματος του 

Δημοτικού Μεγάρου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

332-2014:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 23 καταστήματος του 

Δημοτικού Μεγάρου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

333-2014:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 28καταστήματος του 

Δημοτικού Μεγάρου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

334-2014:   Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας των υπ' αριθμ. 29 καταστήματος του 

Δημοτικού Μεγάρου. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

335-2014: Καταβολή αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας: α) στην κ. Χρυσή χα Ιωάννη  

  Γκοδόση  

 

336-2014:  Ομοίως στους κ.κ. Σουτζή Χαράλαμπο και Σουτζή Σοφία.   

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

337-2014: Έγκριση εκποίησης δια δημοπρασίας δημοτικού ακινήτου στο αγρόκτημα  

  αναδασμού Πεπονιάς Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

338-2014: Προσκύρωση δημοτικής έκτασης σε οικόπεδο στην περιοχή Ιμαρέτ-Άνω  

  Καμενίκια. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

339-2014: Εξέταση της Β' φάσης της Πολεοδομικής Μελέτης της Γενικής Μελέτης με 

  τίτλο: ¨Τοπογραφική αποτύπωση και πολεοδομική μελέτη ΠΕ Αγίου Αντωνίου 

  – Αγίου Παντελεήμονα¨ και των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά αυτής 
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  μετά την ανάρτησή της. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

340-2014: Έγκριση συνέχισης της υπηρεσίας ¨Συντήρηση-βελτίωση του δικτύου  

  οριζόντιας οδικής σήμανσης – διαβάσεων και προσβασιμότητας του Δήμου 

  Σερρών για το έτος 2012¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

341-2014: Έγκριση μελετών των έργων: 

  Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της ΠΕ Σιγής έτους 2013 

  

342-2014: Ομοίως Επισκευές-συντηρήσεις στο 12ο Νηπιαγωγείο Σερρών, στα  

Νηπιαγωγεία  Ελαιώνα και Προβατά και στο Δημοτικό  Σχολείο Άνω 

Μητρουσίου 

 

343-2014:  Ομοίως Επισκευές, συντηρήσεις – κατασκευές στο 3ο Γυμνάσιο Σερρών 

 

344-2014: Ομοίως Επισκευές-συντηρήσεις κεραμοσκεπών στα Δημ. Σχολεία Λευκώνα,  

2ο Γυμνάσιο, Ειδικό Σχολείο και Δημ. Σχολείο Προβατά 

 

345-2014: Ομοίως βελτίωση δικτύου φωτεινής σηματοδότησης Δήμου Σερρών για το  

  έτος 2014  

 

346-2014:  Ομοίως  Εργασίες βελτίωσης του δικτύου οριζόντιας οδικής σήμανσης – 

διαβάσεων και προσβασιμότητας του Δήμου Σερρών για το έτος 2014. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

347-2014: Έγκριση εκπόνησης της επικαιροποιημένης μελέτης αστικής κινητικότητας. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

348-2014: Έγκριση μελετών παροχής υπηρεσιών: 

  α) για την συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων του 

  Δήμου Σερρών  

 

349-2014: Ομοίως για την ασφάλιση τροχαίου υλικού του Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

350-2014: Ομοίως με τίτλο: Ανόρθωση υποβαθμισμένων επιφανειών φυτοκάλυψης του  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1 6 Η Σ  ΑΠΡΙΛΙΟΥ  2014  

21

5 

Δήμου  Σερρών. 

 Εισηγητής: Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Δούκας Γ. 

 

351-2014: Εξόφληση λογαριασμού προϋπολογιστικού πίνακα με τίτλο: ¨Καθαρισμός 

  κεντρικού φρεατίου στραγγισμάτων ΧΥΤΑ Σερρών¨.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Χράπας Π. 

 

352-2014: Εξόφληση 2ου λογαριασμού του έργου: ¨Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων 

  Καλών Δένδρων¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

353-2014: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: ¨Επισκευές –συντηρήσεις  

  –  ανακατασκευές  στα W.C.  του  15ου  και  21ου Δημοτικών Σχολείων Σερρών 

  και 13ου και 20ου Νηπιαγωγείων Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

354-2014: Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του 

έργου «Εφαρμογή σχεδίου πόλεως στην περιοχή της Π.Ε. Σιγής έτους 2012» 

 

355-2014: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου 

«Συντήρηση Γυμνασίου Τ.Δ. Λευκώνα» 

 

356-2014: Ομοίως του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων Νηπιαγωγείου Λευκώνα  

 

357-2014: Ομοίως του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου 

Καλών Δέντρων  

 

358-2014: Ομοίως του έργου Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Λευκώνα (Δυτ. Χείμαρρος) 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 359-2014: Ψήφιση πίστωσης και διάθεση ποσού για τη συμμετοχή του Δήμου Σερρών 

  στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την  

  επωνυμία: ¨Φορέας Διαχείρισης Λαϊλιά Α.Ε.¨.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

360-2014: Έγκριση έκδοσης άδειας λειτουργίας υπηρεσιών διαδικτύου στον κ.  

  Παπαδόπουλο Χαράλαμπο του Βασιλείου, στην οδό Κοραή 2. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 
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361-2014: Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα στους κ.κ. 

Αρναούτογλου Αικατερίνη, Αρναούτογλου Θεολόγους και λοιπούς  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

362-2014: Ομοίως στον κ. Αναστασίου Γρηγόριο του Τρύφωνα  

 

363-2014: Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου των κ.κ. 

Ταλαγκόνη Μαρίας Πολυζώη Κωνταντίνου και λοιπών . 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

364-2014: Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου από 31/3/2014 έως 1/4/2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

365-2014:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου για το μήνα 

  Φεβρουάριο. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

366-2014: Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 19.075, 42 ευρώ για την καταβολή 

μισθωμάτων των Σχολικών Μονάδων του Δήμου Σερρών για την σχολική 

περίοδο Ιανουαρίου –Απριλίου 2014.  

 

367-2014: Έγκριση διενέργειας προμήθεια δυο φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων.  

 

368-2014: Έγκριση χορήγησης οικονομικού βοηθήματος στον κ. Βαβούρη Δημήτριου 

του Ιωάννη για λόγους υγείας. 

 

369-2014: Έγκριση συνέχισης και ψήφιση της απαιτούμενης ψήφισης της παροχής 

υπηρεσίας «Κλάδεμα και κοπή επικίνδυνων δέντρων σε κοινόχρηστους 

χώρους στην Δ.Ε. Σερρών του Δήμου Σερρών». 

 

370-2014: Έγκριση δαπάνης προμήθειας και διάθεση σχετικής πίστωσης 3.000 με Φ.Π.Α. 

για τις ανάγκες του Κυνοκομείου, πάσσαλοι περίφραξης, ξυλοδοκοί, 

λαμαρίνες επικάλυψης για την κατασκευή σιδερένιων κλουβιών για τα σκυλιά.  

 

371-2014: Έγκριση διάθεσης πίστωσης σχετικά με το αίτημα του 13ου Δημοτικού 

Σχολείου Σερρών για την αγορά βιντεοκάμερας ως επιβράβευση των μαθητών 
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και του σχολείου ποσού 500 ευρώ, οι οποίοι συμμετείχαν στον 

Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Λάρισας ART FUS 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     ………………  

 

Μηλίδης Θεόδωρος        ………………  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος       ………………  
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Αναστασιάδης Ηλίας        ………………  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος       ………………  

 

Αρναούτογλου Φωτεινή       ………………  

 

Γαλάνης Στέργιος        ………………  

 

Γάτσιος Αθανάσιος        ………………  

 

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος       ………………  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης       ………………  

 

∆ηµητρίου Ευστράτιος       ………………  

 

∆ούκας Γεώργιος        ………………  

 

Θεοχάρης Μιχαήλ        ………………  

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος       ………………  

 

Στεργίου Νικόλαος        ………………  

 

Μερετούδης ∆ηµήτριος       ………………  

 

Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία      ………………  
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Μυστακίδης Παύλος        ………………  

 

Νεράντζης Βασίλειος       ………………  

 

Νιζάµης ∆ηµήτριος        ………………  

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος      ………………  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης      ………………  

 

Χράπας Παντελής        ………………  

 

Χρυσανθίδης Βασίλειος       ………………  

 

 


