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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 12/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 11 η  του μηνός 

ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 

19:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, σε κατεπείγουσα 

συνεδρίαση, ύστερα από την αριθµ. 12/05 -06- 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 28,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

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

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αναστασιάδης Ηλίας  

Αραµπατζής Θεόδωρος  
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Αρναούτογλου Φωτεινή  

Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος  

Στεργίου Νικόλαος  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Θεοχάρης Μιχαήλ  

Ίντος ∆ηµήτριος  

Καλαϊτζίδης Βασίλειος  

Νιζάµης ∆ηµήτριος  

Μηλίδης Θεόδωρος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μυστακίδης Παύλος  

Παπαδοπούλου Φωτεινή  

Σαραντίδου Ερµοφύλη  

Σούζας Ζαχαρίας  

Φωτιάδης Στέφανος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  

1. Χουρουζίδης Νικόλαος (Γραµµατέας ∆.Σ.)   

2. Αγοραστός Αγοραστός  
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3. Αναστασιάδης Αντώνιος  

4. Βαλτσάνης ∆ηµήτριος  

5. ∆ηµητρίου Ευστράτιος  

6.∆ήµου Ιωάννης  

7. Ηλιοπούλου Σταλακτή  

8. Κατιρτζόγλου Βασίλειος  

9. Μοσχολιός Ζωγράφος  

10. Μπιτζίδου-Σαρακενίδου Σοφία  

11. Νεράντζης Βασίλειος  

12.Χασαπίδης Κων/νος  

13. Χρυσανθίδης Βασίλειος.  

 

  Οι Πρόεδροι των Συµβουλίων των Τοπικών και ∆ηµοτικών 

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

άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και παρών ήταν µόνο ο κ.  Μεταλλίδης 

Γεώργιος.  

 

 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.  

 

• Η ∆ηµ. Σύµβουλος κ.  Παπαδοπούλου Φωτεινή,  προσήλθε κατά τη 

διάρκεια συζήτησης του 28ου θέµατος.  

• Οι ∆ηµ.  Σύµβουλοι κ.κ. :  

-  Καλαϊτζίδης Βασίλειος,  αποχώρησε πριν την ολοκλήρωση του εκτός 

ηµερήσιας διάταξης θέµατος.  
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-  Φωτιάδης Στέφανος,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 5ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

-  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης,  αποχώρησε µετά την ολοκλή ρωση του 

11ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

-  Γρηγοριάδης Παναγιώτης,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 

16ου θέµατος και επέστρεψε µετά την ολοκλήρωση του 23ου θέµατος 

και αποχώρησε εκ νέου µετά την ολοκλήρωση του 27ου θέµατος και 

επέστρεψε µετά την ολοκλήρωση του 29 ο υ  θέµατος της ηµερήσιας 

διάταξης.  

 

 

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

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

 

………………….. 

……….. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Αντικατάσταση ενός τακτικού μέλους λόγω συνταξιοδότησης και ενός   

  αναπληρωματικού λόγω άδειας ανατροφής, της επιτροπής παραλαβής ψυχρής 

  ασφάλτου που συγκροτήθηκε με την αρ. 419/2013 Α.Δ.Σ.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για προμήθεια και εγκατάσταση  

  αυτόνομου υβριδικού συστήματος θέρμανσης νερού της κολυμβητικής  

  δεξαμενής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών με χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού 

  αερίου κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  

7 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων της  

  λειτουργίας των παιδότοπων. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 4ο:  Ορισμός εκπροσώπου στο Δ/κό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας 

  με την επωνυμία ¨Πολιτιστική Εταιρεία Καπετάν Μητρούσης Α.Ε.¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

   

ΘΕΜΑ 5ο: Ορισμός  εκπροσώπων  στις  ετήσιες  τακτικές  γενικές  συνελεύσεις 

  Ανωνύμων Εταιρειών στις οποίες είναι μέτοχος ο Δήμος Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

   

ΘΕΜΑ 6ο:   Έγκριση απασχόλησης σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. για πραγματοποίηση 

  πρακτικής άσκησης.     

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

   

ΘΕΜΑ 7ο: Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων της πόλης των 

  Σερρών.     

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π .  

   

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ' αριθμ. 73/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με 

  θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2014¨.   

  Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Αρναούτογλου Φ.  

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών:  

  α) αρ. 65/2014 περί ¨Εγκρίσεως αλλαγής σκοπού των κληροδοτημάτων 

  Αφροδίτης Σιόλα και Κων/νου Τσιάγκα¨ και    

  β) αρ. 87/2014 περί ¨Λήψεως απόφασης για εγγραφές - διαγραφές των 

  νηπίων-βρεφών στα τμήματα των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών για 

  το έτος 2014-2015¨.    

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

ΘΕΜΑ 10ο:  Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας με θέμα: ¨Σχέδιο εκκένωσης της πόλης των 

  Σερρών¨.     

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  
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ΘΕΜΑ  11ο:  Έγκριση  απασχόλησης εποχικού  προσωπικού επί δίμηνο για τις ανάγκες του 

  Κυνοκομείου του Δήμου.    

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β.  

   

ΘΕΜΑ 12ο:  Αποδοχή και ταυτόχρονη επιστροφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

  της Κοινοτικής συνδρομής του έργου SPORTS FOR ALL που   

  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

  ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 13ο:  Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου 2013 για τον έλεγχο  

  υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Αναμόρφωση Κωδικών Αριθμών εσόδων του προϋπολογισμού έτους 2014 

  Δήμου Σερρών σχετικά με το έργο: ¨Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

  των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 15ο: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού 

  έτους 2014, που αφορούν εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ αορίστου, 

  ενίσχυση κωδικών κρατήσεων, δημιουργία κωδικών εξόδων και για την  

  αποδοχή ποσού και πληρωμή οφειλών έτους 2013 και λοιπών δαπανών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση αποστολής παιδιών προσωπικού Ι. .Α.Χ. του Δήμου μας σε ιδιωτικές 

  κατασκηνώσεις για το έτος 2014.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση διοργάνωσης της 10ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στους Νομικούς Συμβούλους του 

  Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  
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ΘΕΜΑ 20ο: Αποδοχή χρηματοδότησης για τις αποζημιώσεις των υπαλλήλων του Δήμου 

  Σερρών που συμμετείχαν στα εκλογικά συνεργεία.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

ΘΕΜΑ 21ο: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

  2014, που αφορά την αποζημίωση ρυμοτομίας για οικοπεδικά τμήματα και 

  επικείμενη οικία ιδιοκτησίας Κυνηγού Χρήστου.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση καταβολής δικαστικών εξόδων. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

ΘΕΜΑ 23ο:  Ψήφιση πίστωσης για την αποπληρωμή παροχής υπηρεσιών: ¨Κτηνιατρικές 

  υπηρεσίες για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

 

ΘΕΜΑ  24ο:  Έγκριση κατάργησης θέσεων περιπτέρων. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  25ο: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων: 

  α) ¨Συντήρηση Δημοτικού κτηρίου στην Τ.Κ. Ορεινής¨ και 

  β) ¨Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικά κτήρια του Δήμου 

  Σερρών¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:  Έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής για το έργο: ¨Ανέγερση Δημαρχείου (Β'  

  φάση) πρώην Δήμου Σκουτάρεως. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Έγκριση και παραλαβή μελέτης του έργου: ¨Μελέτη επεμβάσεων   

  εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ  28ο: Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα του έργου: ¨Αποκατάσταση   

  ηλεκτροφωτισμού γηπέδου της Τ.Κ. Χριστός¨.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 ΘΕΜΑ  29ο: Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ  30ο: Διαγραφή ποσού προηγούμενων ετών που αφορά μισθώματα κληροδοτήματος 

Ι.   Αποστολίδη. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  31ο: Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  32ο: Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου για τις 15/4/2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  33ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  34ο: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των αντιδημάρχων κ.κ. 

  Γρηγοριάδη Παναγιώτη και Χράπα Παντελή.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 35ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 36ο:  Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Αμαξόπουλου Ηλία, 

  δικηγόρου του Δήμου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ  37ο:  Επέκταση – συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

 

ΘΕΜΑ 1Ο : Έκδοση ψηφίσματος για την μη εφαρμογή  του Ν4250/2014  

 

ΘΕΜΑ 2Ο : Ομοίως συμπαράσταση στα αιτήματα των εργαζομένων στα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.  

 

ΘΕΜΑ 3Ο : Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Φυτοτεχνικές παρεμβάσεις στο 

Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο κ. Δούκας.  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

12Η     ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι καλησπέρα σας.  Θα ξεκινήσουμε με δυο 

ψηφίσματα. Το ένα αφορά εμάς όλους,  το Δημοτικό Συμβούλιο 

Σερρών.  

 

Θέμα:  

Έκδοση ψηφίσματος για τη μη εφαρμογή του Ν4250/2014.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το Δημοτικό Συμβούλιο  Σερρών εκφράζει  την πλήρη αντίθεσή του στην 

ένα μέθοδο αξιολόγησης που προάγει  ο Ν4250/2014, ένα ακόμη 

μνημονιακό και αντεργατικό μέτρο που αποσκοπεί στην μείω ση του 

προσωπικού και στην εκχώρηση δομών και υπηρεσιών του δημόσιου 

τομέα και των ΟΤΑ στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.   

 Η κυβέρνηση προσπαθεί με εργαλείο την συγκριτική αξιολόγηση 

να δημιουργήσει μια νέα δεξαμενή διαθεσίμων καθορίζοντας εκ των 

προτέρων τα ποσοστά και τ ις  κλίμακες βαθμολόγησης.   
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 Η εισαγωγή της αυθαίρετης ποσόστωσης και περαιτέρω 

επιμερισμού ανά οργανική μονάδα στρεβλώνει κάθε έννοια 

αντικειμενικής και δίκαιης χρήσης της αξιολόγησης που σκοπό θα 

πρέπει  να έχει  την αξιοποίηση των εργαζ ομένων και βελτίωση της 

απόδοσής τους με γνώμονα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους 

πολίτες.   

 Ζητάμε,  εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο,  την άμεση κατάργηση του 

Ν4250/2014 και δεσμευόμαστε να μην εκδώσουμε απόφαση επιμερισμού 

ποσοστών, προϋπόθεση έναρξης των δ ιαδικασιών για την εφαρμογή του 

Ν4250/2014 περί  συγκριτικής αξιολόγησης.   

 

 Αυτό είναι ένα ψήφισμα. Θέλετε επί  του θέματος;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οι εργαζόμενοι από το Κ.Δ.Α.Π..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  άλλο είναι Δήμαρχε εκείνο.  Αυτό είναι,  προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο.  Εμείς.  Εμείς ως Δημοτικό Συμβούλιο.  Θέλετε έτσι όπως 

σας το ανέγνωσα να το συζητήσουμε το θέμα; Θα μπει σε ψηφοφορία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος το εισηγείται αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσείς δηλαδή Πρόεδρε το γράψατε αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εγώ ο ίδιος προσωπικά. Αν συμφωνείτε μπορ ούμε να το ψηφίσουμε.  

Εάν δεν συμφωνείτε;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ας το δούνε αύριο δυο με τρία άτομα και τελείωσε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση να κάνω Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ουσιαστικά κατάργηση του νόμου εξ ολοκλήρου, που σημαίνει  ότι 

εμείς  με βάση αυτά τα οποία είπατε δεν θέλουμε την αξιολόγηση. 

Τουλάχιστον έτσι φαίνεται.  Άλλο τι  είναι.  Έτσι φαίνεται.   

 Σε ότι  έχει  σχέση με τα ποσοστά, 15,  25,  30,  ναι συμφωνώ και 

εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκεί είναι όλο το παιχνίδι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έτσι όπως το  διατυπώνετε όμως έχω την πεποίθηση ότι  το διατυπώνετε 

λάθος.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Εμείς εννοείται ότι  είμαστε κατά της αξιολόγησης και με τον τρόπο 

που πάει να γίνει  και κατά του νόμου. Εάν βρεθούμε στην Επιτροπή θα 

διαφωνήσουμε ότι  είμαστε υπέρ της αξιολόγηση ς από αυτό το σύστημα 

και κάτω από αυτές τις  συνθήκες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ελάτε στην Επιτροπή.  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  
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Καλύτερα να συμφωνήσουμε έτσι παρά να διαφωνήσουμε εκεί .  Εκεί θα 

διαφωνήσουμε σίγουρα. Οπότε εάν έρθουμε στην Επιτροπή δεν θα 

συμμετέχουμε στο ψήφισμα γιατί  θα το αλλάξετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ελάτε στην Επιτροπή όμως και διαφωνήστε.  Εντάξει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε συγνώμη υπάρχει κάποια διαφωνία για να γίνει  αυτή η 

Επιτροπή; Από ποιον; Ο κ.  Αναστασιάδης; Η παράταξή σας έχει  

πρόβλημα ας πούμε;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εκφράζω προσωπική μου θέση. Είμαι υπέρ της αξιολόγησης αλλά όχι  

έτσι με τα ποσοστά γιατί  ενέχει  το στοιχείο της αδικίας.  Πέραν δεν 

αυτού δεν είναι μονάχα το 25% ή το 30 και τα λοιπά, ο αξιολογητής 

είναι ένας και αυτό είναι διπλά επικίνδυνο και άδικο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Λοιπόν αύριο βολεύει στις  10:00΄ το πρωί;  Κάντε την πρότασή 

σας κυρία Δρίγκα. Τι ώρα; Επειδή είστε εργαζόμενη και εσείς  να 

ξεκινήσω από εσάς.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι΄ αυτό προσπάθησα. Μήπως δεν χρειάζεται αυτή η Επιτροπή. Θα 

ήθελα να ρωτήσω τον κ.  Αναστασιάδη, θέλετε να επαναδιατυπωθεί το 

ψήφισμα; Σας ενοχλεί  ο τρόπος που είναι διατυπωμένο; Θα θέλατε 

επαναδιατύπωση δηλαδή;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να το ξανά διαβάσω;  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακούστε το άλλο μια φορά, δεν πειράζει .  Ακούστε το άλλη  μια φορά 

και εάν συμφωνούμε το στέλνουμε όπως έχει  ή το συμπληρώνουμε.  

 Το Δημοτικό Συμβούλιο  Σερρών εκφράζει  την πλήρη αντίθεσή του 

στην ένα μέθοδο αξιολόγησης που προάγει  ο Ν4250/2014, ένα ακόμη 

μνημονιακό και αντεργατικό μέτρο που αποσκοπεί στην μείωση του 

προσωπικού και στην εκχώρηση δομών και υπηρεσιών του δημόσιου 

τομέα και των ΟΤΑ στα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα.   

 Η κυβέρνηση προσπαθεί με εργαλείο την συγκριτική αξιολόγηση 

να δημιουργήσει μια νέα δεξαμενή διαθεσίμων καθορίζοντας εκ των 

προτέρων τα ποσοστά και τ ις  κλίμακες βαθμολόγησης.   

 Η εισαγωγή της αυθαίρετης ποσόστωσης και περαιτέρω 

επιμερισμού ανά οργανική μονάδα στρεβλώνει κάθε έννοια 

αντικειμενικής και δίκαιης χρήσης της αξιολόγησης που  σκοπό θα 

πρέπει  να έχει  την αξιοποίηση των εργαζομένων και βελτίωση της 

απόδοσής τους με γνώμονα την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους 

πολίτες.   

 Μέχρι εδώ συμφωνούμε;  

 Γι΄  αυτούς τους λόγους ζητάμε την άμεση κατάργηση του 

Ν4250/2014 και δεσμευόμαστε να μην εκδώσουμε απόφαση επιμερισμού 

ποσοστών, προϋπόθεση έναρξης των διαδικασιών για την εφαρμογή του 

Ν4250/2014 περί  συγκριτικής αξιολόγησης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό να το παραλείψουμε.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και σβήνω το τελευταίο κομμάτι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ζητάμε την άμεση κατάργηση του νόμου και σταματάμε εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελεία και παύλα και δεν δεσμευόμαστε για τίποτα άλλο. Ωραία.  

συμφωνούμε λοιπόν,  ομόφωνα το ψήφισμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν χρειάζεται Επιτροπή έτσι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 443/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ένα ακόμα ψήφισμα κυρίες και κύριοι .  Από το Σωμα τείο 

Εργαζομένων Κοινωνικών Δομών Νομού Σερρών.  

 

Θέμα 2 ο  :  

Ψήφισμα. Συμπαράσταση στα αιτήματα των Εργαζομένων  

 στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προς το Δήμαρχο και Δημοτικό Συμβούλιο.   
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 Αξιότιμοι κύριοι ,   

 Σας προωθούμε το αίτημα του Πανελληνίου Συλλόγου 

Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και 

παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση και κινητοποίησή σας.   

 Από το Δ.Σ.   

 Η Πρόεδρος   Η Ταμίας  

 Κύπρου Μαριάνη,   Σαββατιανού Χρυσούλα.  

 

 Διαβάζω το θέμα  

 Προς τους αρμόδιους φορείς γ ια ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ -ΜΕΑ.  

 

 Αξιότιμοι κύριοι ,   

 Οι εργαζόμενοι στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ -ΜΕΑ Πανελλαδικά όντας η 

καρδιά και η ψυχή των Δομών, γνωρίζοντας τα προβλήματα λειτουργίας 

που τυχόν υπάρχουν από πρώτο χέρι και πολλές φορές εντοπίζοντάς τα 

πριν καλά –καλά προκύψουν,  σας καλούν μέσω του Πανελληνίου 

Συλλόγου Εργαζομένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης 

Παιδιών άμεσα και κατεπειγόντως να συμπεριλάβετε στην επόμενη 

συνεδρίαση, στην σημερινή δηλαδή, του Δημοτικού Συμβουλίου το 

παρακάτω ψήφισμα -αίτημα προς τα υπουργεία Εργασίας και 

Εσωτερικών, την Διαχειριστική Αρχή κοινοτικών και άλλων πόρων του 

Υπουργείου Εργασίας,  την ΚΕΔΕ και την ΕΕΤΑΑ.  

 Το προτεινόμενο από εμάς ψήφισμα έχει  ως εξής:  

 Στον Δήμο μας τα τελευταία χρόνια η υλοποίηση του 

προγράμματος Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 

έχει  καταστήσει  την λειτουργία της Δομής ή των Δομών ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ -

ΜΕΑ αναντικατάστατο και απολύτως απαραίτητο θεσμό αποτελώντας 
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έναν από τους πυλώνες της άσκησης κοινωνικής πολιτικής προς τους 

δημότες μας.  

 Ενόψει της έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 -2020 

και μετά από την επίσημη ενημέρωση από το Υπουργείο Εργασίας και 

την ΚΕΔΕ, πως το εν λόγω πρόγραμμα εντάχθηκε επιτυχώς στην ένα 

χρηματοδοτική περίοδο,  θα θέλαμε να σας επισημάνουμε κάποια σημεία 

στα οποία πρέπει  να δοθεί  μεγάλη προσοχή για να αποφύγουμε κάθε 

διαφαινόμενο κίνδυνο υποχρηματοδότησης των ΚΔΑΠ και καλούμε τους 

φορείς,  τα υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών, την Διαχειριστική 

Αρχή Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας,  την 

Κ.Ε.Δ.Ε. και την ΕΕΤΑΑ να μεριμνήσουν ώστε:  

Να μην υπάρξει  καμία νέα μείωση στην χρηματοδότηση των ΚΔΑΠ και 

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ για την νέα χρονιά 2014 -2015 αλλά και γ ια τα επόμενα 

χρόνια.  Οι Δομές ΚΔΑΠ το ΄12 υπέστησαν γιγάντια μείωση 

χρηματοδότησης της τάξης του 50% κα ι τα ΚΔΑΠ -ΜΕΑ το ΄13 μείωση 

22% με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουμε ήδη μεγάλες δυσκολίες 

αδυνατώντας πολλές φορές να καλύψουμε τ ις  μισθοδοσίες του 

απαιτούμενου από την νομοθεσία προσωπικού,  τα ενοίκια και τα λοιπά 

λειτουργικά έξοδα των δομών.  

Η παραμικρή με ίωση θα σηματοδοτήσει  το κλείσιμο των Δομών με 

μικρή δυναμικότητα παιδιών.  

Σας καλούμε να απορρίψετε ως αναποτελεσματικό οποιοδήποτε 

σενάριο νέας μείωσης της χρηματοδότησης και ως άστοχη οποιαδήποτε 

πρόταση υποχρηματοδότησης των ΚΔΑΠ αιτιολογούμενη ως εξή ς: Οι 

άλλες Δομές είναι πιο σημαντικές; Τα ΚΔΑΠ είναι περιττά ή πολυτέλεια,  

όπως συνηθίσαμε να ακούμε τα τελευταία χρόνια από αυτοδιοικητικούς 

και υπουργούς;   
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Αντιθέτως σας  καλούμε να ενισχύσετε την χρηματοδότηση με 

σκοπό να καλυφθούν οι  διαρκώς αυξανόμε νες ανάγκες των συμπολιτών 

μας για δωρεάν κοινωνικές παροχές και να δοθεί  μια λύση που δεν θα 

αφορά πάλι μόνο στην εξασφάλιση της ερχόμενης περιόδου αλλά των 

επόμενων ετών συνολικά.  

Ήρθε ο καιρός να ασχοληθούμε με υπευθυνότητα και συνέπεια με 

την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και τ ις  κοινωνικές πολιτικές των ΟΤΑ 

καθώς αποτελούν πλέον το μόνο αποκούμπι γ ια όλες τ ις  ευάλωτες 

κοινωνικές ομάδες,  όπως είναι οι  γέροντες και τα παιδιά μας.   

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση και κινητοποίησή σας για την 

ψήφιση του παρόντος εγγράφου από το Δημοτικό σας Συμβούλιο το 

συντομότερο δυνατόν.   

Επίσης καλούμε όπως μεριμνήσετε γ ια την άμεση αποστολή του προς 

όλους τους  προαναφερόμενους αρμόδιους φορείς και σας ευχαριστούμε 

θερμά για την συνεργασία και την στήριξή σας.  

Με εκτίμηση  

Για το Δ.Σ.   

Ο Πρόεδρος   Ο Γενικός Γραμματέας  

Παπαχατζής Ιωάννης  Ανεστόπουλος Ιωάννης.   

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε εάν κατάλαβα καλά αυτό είναι μια επιστολή προς την 

προϊστάμενη αρχή. Εάν την εγκρίνουμε και εάν θέλουμε να την 

διαβιβάσουμε.  Όχι ψήφισμα βέβαια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι ένα ψήφισμα το οποίο ζητούν οι  υπάλληλοι.  Ψήφισμα και 

αίτημα προς τα Υπουργεία Εργασίας και Εσωτερικών, την 
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Διαχειριστική Αρχή Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου 

Εργασίας,  την Κ.Ε.Δ.Ε. και την ΕΕΤΑΑ.  

 Είναι η κυρία Μαριάνθη Κηπουρού εάν συμφωνούμε όλοι να 

στείλουμε αυτό το ψήφισμα. Ωραία.   

Κα ΚΗΠΟΥΡΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άμεσα αύριο το πρωί κυρία Κηπουρού. Να είστε καλά.   

Εγκρίνεται βάσει του 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: 444/2014)  

                                                               …………………  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια πολύ σύντομη λίγων δευτερολέπτων παρέμβαση, 

επειδή είναι κοντά στο πνεύμα αυτών των ψηφισμάτων, κανονικά θα 

έπρεπε σήμερα να εκδώσουμε και ένα τρίτο ψήφισμα, κατά την γνώμη 

μου, να δηλώσουμε συμπαράσταση στους απολυμένους της ΕΡΤ και 

της ΕΡΑ, γιατί  έχουμε ένα χρόνο, κλείνουμε ένα χρόνο που με εντελώς 

φασιστικό τρόπο η κυβέρνηση φίμωσε  την ελεύθερη ελληνική 

ραδιοτηλεόραση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  είναι αποδεκτό το ψήφισμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Το ξανακάναμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ξανά κάναμε βεβαίως,  όταν έκλεισε τότε αλλά λόγω της επετείου 

βεβαίως άλλη μια φορά.  

 Προχωράμε σε ένα θέμα το οποίο αφορά:  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια ερώτηση θέλω να κάνω. Ήθελα να ρωτήσω, 

προφανώς τον κ.  Πρόεδρο της Δ.Ε.Υ.Α.Σ. ως εκδότης του περιοδικού 

της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  εάν γνωρίζει  φυσικά, στο τελευταίο τεύχος του 

περιοδικού υπάρχει μια αναφορά μέσα, άρθρο, πώς μπορώ να το πω, 

από τους αμιαντοσωλήνες καμία επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία.   

 Αυτό το άρθρο είναι ανυπόγραφο και σε ένα σημείο εκεί  

αναφέρει ο συντάκτης του,  απαγορεύει την χρήση η κοινοτική 

νομοθεσία,  Οδηγία 76/769/ΕΟΚ απαγορεύει τη ν χρήση καινούργιων 

προϊόντων αμιάντου από το ΄92.  

 Ήθελα να ρωτήσω, σε σχέση με αυτή την αναφορά, την 

απαγόρευση της χρήσης,  ποιος την συνέταξε; Γιατί  είναι ανυπόγραφο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θα απαντήσει στο επόμενο κ.  Νιζάμη ο Πρόεδρος.  Άλλη ερώτηση από 

το σώμα; Κανείς.  Λοιπόν,  ένα θέμα που κρίνεται κατεπείγον λόγο της 

καταληκτικής ημερομηνίας που έχει  είναι αυτό που σας αναφέρω.  

 

Θέμα 3 ο  :  

Εκτός ημερήσιας διάταξης.  

Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Φυτοτεχνικές  

παρεμβάσεις στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας του  Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο κ. Δούκας.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δούκας έχει  τον λόγο.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Γίνεται μια παρέμβαση στο Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας και τους 

κοινόχρηστους χώρους που πρέπει τώρα που έχουμε έξαρση στα χόρτα 

να κοπούν.  Γι΄ αυτό και γίνεται γρήγορα κα ι κατεπείγον το θέμα και 

ανατεθεί  σε έναν απευθείας ανάθεση. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει  

αλλιώς δεν γίνεται.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εξηγήστε όμως ότι  η δημοπρασία βρίσκεται σε εξέλιξη.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Αυτός που θα αναλάβει να κάνει  τους κοινόχρηστους χώρους στο 

Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας θα έχει  την υποχρέωση να συνεχίσει  να 

κουρεύει και τον πρώην Δήμο Σερρών ώσπου να τελειώσει ο 

διαγωνισμός,  ο οποίος γίνεται,  δημοπρατείται την επόμενη Τετάρτη. 

Αλλά μετά την δημοπράτηση δεν μπορεί να ξεκινήσει.  Θα πρέπει να 

πάρει προσυμβατικός έλεγχος στον Επίτροπο και τα λοιπά, οπότε θα 

πάει δυο μήνες η δουλειά.   

 Γι΄ αυτό και η δουλειά αυτή που παίρνει  στο Αθλητικό Πάρκο 

Ομόνοιας έχει  την υποχρέωση να κάνει  και αυτό για να είμαστε 

εντάξει .  Ως τότε θα έχει  τελειώσει ο διεθνής διαγωνισμός πιστ εύουμε 

και θα ξεκινήσει κανονικά ο νέος εργολάβος.  Ο νέος ανάδοχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  Γάτσιος.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει σε εξέλιξη πρώτον εργολαβία και 

δεύτερον,  γιατί  δεν προβλέφθηκε πιο μπροστά να γίνει ,  έτσι ώστ ε να 

φτάσουμε στον χρόνο τον κατάλληλο για να έχουμε ανάδοχο; Και 

πρέπει κατεπείγον πάντα να κάνουμε μια ανάθεση;  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Η εργολαβία τελειώνει σήμερα, 11 του μηνός.  Η επόμενη δημοπρασία 

είναι την επόμενη Τετάρτη 18.  Επειδή ο διαγωνισμός  είναι διεθνή ς γι΄ 

αυτό και άργησε.  Εάν είχε ξεκινήσει τον Νοέμβριο τότε και το είχε 

κάνει  η υπηρεσίας μας,  δεν ξεκίνησε γιατί  δεν υπήρχε ανάληψη 

δαπάνης.  Δηλαδή όλα ξεκινάνε από την έλλειψη χρημάτων. Εάν 

ξεκινήσουμε τον Νοέμβριο τώρα δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα ούτε  

για παρατάσεις ούτε για τίποτα.  Επειδή δεν υπήρχαν χρήματα 

καθυστέρησε η ανάληψη δαπάνης,  καθυστέρησε το ένα και 

καθυστερούν όλα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Πρέπει να υπάρχει ανάληψη δαπάνης για να ξεκινήσεις.  Διεθνή 

διαγωνισμό κάνεις .   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Από τον Νοέμβριο.  Για διεθνή διαγωνισμό λέμε τώρα, για να τελείωνε  

η δουλειά μέχρι σήμερα. Μάλλον να είχε τελειώσει πριν δυο μήνες,  όχι  

τώρα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Πόσα λεφτά θα είναι η ανάθεση και σε ποι ον θα ανατεθεί  το έργο;  
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Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Η ανάθεση είναι 24.500 με Φ.Π.Α.,  19 τόσο δηλαδή, θα γίνει  στον 

Τασκούδη, σε αυτόν ο οποίος έχει  ήδη το πράσινο του πρώην Δήμου 

Σερρών, αυτός θα κάνει  τις  τεχνικές παρεμβάσεις στο Αθλητικό Πάρκο 

Ομόνοιας και αυτός θα συνεχίσει  για άλλους δυο μήνες.   

 Χρήματα τα οποία θα παρθούν από τον διεθνή διαγωνισμό και ο 

διεθνής διαγωνισμός θα πάει δυο μήνες μετά.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Τους δυο μήνες θα τους πάρει αυτός.  Τα χρήματα πάρθηκαν από εκεί .  

Από τον διεθνή διαγωνισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γιαννακίδης;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Με κάλυψε ο κ.  Γάτσιος με την ερώτησή του,  δεν καταλαβαίνω γιατί  

πάλι απευθείας ανάθεση. Βέβαια ο κ.  Δούκας το εξήγησε αλλά. Δηλαδή  

και ένα μικρό παιδάκι να ρωτήσουμε ξέρουμε ότι  τα χό ρτα αυτή την 

περίοδο μεγαλώνουν.  Αυτά τα πράγματα πρέπει να προβλέπονται.  

Δηλαδή κάποια στιγμή οι  απευθείας αναθέσεις πρέπει να τελειώνουν.  

Δηλαδή το έχουμε ξεχειλώσει αυτό το πράγμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όλη αυτή η διαδικασία θα μας βάλει σε περιπέτεια Πρόεδρε,  γι ατί;  

Όλοι γνωρίζουμε ότι  ο προϋπολογισμός ή το προσχέδιο του 

προϋπολογισμού κατατίθεται αρχές Σεπτεμβρίου.  Κύριε Δούκα. Όπου 

εκεί  υπάρχει η δυνατότητα να προβλεφθεί η δαπάνη. Έστω και μικρή, 
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αρκεί να υπάρχει κωδικός.  Και από εκεί  και πέρα αρχίζει  η διαδικα σία,  

η οποία βέβαια έχει  άμεση σχέση με εργολαβίες και τα σχετικά.   

 Εδώ τώρα βλέπουμε τι ;  Πέραν του ότι  τα βάλαμε απευθείας 

ανάθεση θα υποχρεωθούμε και σε αναμόρφωση προϋπολογισμού. 

Λογικό είναι.  που σημαίνει  τι ;  Ότι να πω πώς δεν λειτούργησε η 

υπηρεσία σωστά; Θα το πω ευθέως,  δεν λειτούργησε η υπηρεσία 

σωστά, δεν προέβλεψε γιατί  απλούστατα οι  πολιτικοί προϊστάμενοι 

ίσως δεν έδωσαν τις  σωστές κατευθυντήριες γραμμές.   

 Εδώ τώρα ειλικρινά με εκπλήσσει.  Θα κάνουμε αναμόρφωση 

προϋπολογισμού και αναμόρφωση τεχν ικού προγράμματος.  Από πού θα 

πάρουμε τα λεφτά; Ένα είναι το ζητούμενο. Δεν προβλέπεται στον 

προϋπολογισμό τίποτα για δυο μήνες ή για ένα μήνα και μετά πάμε 

στον διεθνή διαγωνισμό.  

 Αυτά τα πράγματα, κ.  Δούκα δεν στέκουν.  Αυτά τα πράγματα δεν 

στέκουν.  Και  μας εκθέτουν όλους.  Γι΄ αυτό εγώ προσωπικά δεν 

υπάρχει περίπτωση να σταθώ αλληλέγγυος σε αυτό το οποίο 

προτείνετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις;  Ο κ.  Δούκας εάν θέλει  κάποια πράγματα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ ήθελα να ρωτήσω τον κ.  Δούκα κάποιες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Και σαν Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και σαν Αντιδήμαρχος 

της Διοίκησης Οικονομίας έχω να πω ότι  στα τρεισήμισι χρόνια που 

συνεργαστήκαμε όλοι μας και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στις  
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Επιτροπές ήμασταν τόσο φειδωλοί σε αυτά τα ζητήματα των  απευθείας 

αναθέσεων όσο ποτέ άλλοτε.   

 Σε ερώτημα της Βουλής βουλευτών για τις  απευθείας αναθέσεις 

ανά την Ελλάδα αλλά και για τον Δήμο Σερρών, για τους 

προηγούμενους Δήμους που σήμερα συν -αποτελούν τον Δήμο Σερρών, 

τον Καλλικρατικό Δήμο Σερρών, σας πληρο φορώ εάν έρθετε να δείτε 

τα στοιχεία συγκριτικά είναι προς τα κάτω οι απευθείας αναθέσεις,  

κραυγαλέα προς τα κάτω. Το τι  γινόταν τα προηγούμενα χρόνια δεν 

λέγεται ούτε συγκρίνεται πριν το 2011.  

 Επομένως, η Τεχνική Διεύθυνση έχει  στην διάθεσή σας να δείτε  

πως γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια οι  απευθείας αναθέσεις.   

 Δεύτερον,  να λέμε εδώ πέρα αλήθειες μεταξύ μας,  όπως λέμε 

πάντοτε.  Δεύτερον,  ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι  ο προϋπολογισμός 

πέρυσι συντάχθηκε με άψογο τρόπο, όπως ακριβώς προέβλεπε ο νόμος.  

Εγκαίρως.  Και προέβλεψε στο δυνατόν,  αναλόγως με τα χρήματα που 

είχαμε,  όλες τις  υπηρεσίες που έπρεπε να προσφέρει ο Δήμος.   

 Όμως δεν θα πρέπει να παραβλέψετε και είστε και λίγο ως πολύ 

οι  περισσότερο συμμετέχετε στην Οικονομική Επιτροπή, ότι  συνεχώς 

αντιμετωπίζουμε ενστάσεις,  προ δικαστικές προσφυγές και ότι  άλλο 

μπορείτε να φανταστείτε.  Στους διαγωνισμούς αυτούς του πρασίνου 

ήδη έχουν κατατεθεί  δυο προ δικαστικές προσφυγές.  Γιατί;  Γιατί  θα 

θυμίσω εδώ στους συναδέλφους που συμμετέχουν στην Οικονομική 

Επιτροπή θέλαμε να διευρύνουμε την δυνατότητα των συμπολιτών μας 

να συμμετέχουν στον διαγωνισμό του πρασίνου, βγάλαμε,  απαλείψαμε 

τον όρο περί εμπειρίας και τώρα έρχονται οι  υποψήφιοι ανάδοχοι και 

κύριε Πρόεδρε προβαίνουν σε κατάθεση προσφυγών με κίνδυνο πάλι 

να βρεθούμε χωρίς ανάδοχο στο θέμα αυτό του πρασίνου.  
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 Έξω από τον χορό, συγνώμη που θα το πω, πολλά τραγούδια 

λέγονται.  Όμως επί της ουσίας σας το λέω ειλικρινά αυτό που κάνει  ο 

κ.  Δούκας σήμερα δεν είναι μια προσπάθεια για να ωφελήσει κάποιον.  

Ο στόχος του ε ίναι να μην έχουμε ζητήματα μέσα στο καλοκαίρι στην 

αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού που έχει  να κάνει  με το πράσινο.   

 Ο διαγωνισμός είναι αρκετά μεγάλο το ποσό, γίνεται με όλες τις  

νόμιμες προϋποθέσεις,  στερεί  από τον διαγωνισμό ένα ποσό για να 

καλύψει αυτή την περίοδο που δεν θα έχουμε ανάδοχο.  

 Σας καλώ να έρθετε να δείτε το Τμήμα Πρασίνου το ξέρει  πολύ 

καλά ο κ.  Δούκας,  τι  προσφυγές έχουν κατατεθεί .  Εμείς στην 

Οικονομική Επιτροπή τις  δεχόμαστε και τις  απορρίπτουμε αλλά αυτές 

συνεχίζουν,  παίρνουν τον δρόμο τους στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, 

στα δικαστήρια.   

 Αυτό ήθελα να σας πω με ειλικρίνεια τι  συναντάμε καθημερινά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Δούκας.   

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Είναι γνωστό ότι  η Υπηρεσία Πρασίνου ξεκίνησε την μελέτη για 

διαχείριση και οργάνωση για τον πρώην Δή μο Σερρών από τον 

Νοέμβριο.  Χωρίς ανάληψη δαπάνης δεν μπορούσε να ξεκινήσει ο 

διαγωνισμός.  Γι΄ αυτό και καθυστέρησε.  Για το τμήμα αυτό τι  έπρεπε 

να κάνουμε; έπρεπε να κάνουμε απευθείας αναθέσεις ώσπου να 

τελειώσει αυτή η διαδικασία; Αυτό απλά κάνουμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Πρόεδρε να προσθέσω και κάτι  που ξέχασε να πει  ο κ.  Δούκας.  Η 

διαδικασία του διαγωνισμού ξεκίνησε μετά την έγκριση του 

προϋπολογισμού. Έπρεπε να ψηφιστεί  ο προϋπολογισμός,  να εγκριθεί  
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και μετά.  Ξεκίνησε κατά τον Δεκέμβριο.  Ξέρετε πόσο χρονοβόρες είν αι 

οι  διαδικασίες.   

 Ζητήσαμε επειδή έληγε η σύμβαση τον Απρίλιο μου φαίνεται 

έληγε,  . .  

Κος ΔΟΥΚΑΣ:  

Τέλος Μαρτίου.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Τέλος Μαρτίου,  ζητήσαμε παράταση. Παράταση επειδή δεν 

ολοκληρωνόταν η διαδικασία του διαγωνισμού. Ζητήσαμε,  πήραμε εδώ 

απόφαση παράτασης για πέντε μήνες.  Και την παράταση αυτή την 

ακύρωσε, εκεί  δημιουργήθηκε το πρόβλημα, την ακύρωσε η 

Περιφέρεια,  οπότε αναγκαστήκαμε για να μην αφήσουμε τον Δήμο 

Σερρών μέσα στα χόρτα, αναγκαστήκαμε,  κάναμε,  προηγήθηκαν και 

δυο απευθείας αναθέσεις για να μπορούμε να κόψουμε τα χόρτα μέχρι 

να ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός.   

 Είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός,  θα καταθέσουν προσφορές στις  

18 Ιουνίου.  Ήδη ενστάσεις άρχισαν από τώρα. Λοιπόν,  εκείνες οι  δυο 

απευθείας αναθέσεις έχουν τελειώσει τώρα και πρέπει,  δεν μ πορούμε 

να αφήσουμε τον Δήμο έτσι.  Καταλάβατε; Πρέπει να κόψουμε τα 

χόρτα, τι  να κάνουμε;  

 Το δίνουμε στον ίδιο τον εργολάβο που έχει  και τους άλλους 

Δήμους,  τους πρώην Δήμος δηλαδή για να έχει  μια συνέχεια.  

Παράλληλα και με το Αθλητικό Πάρκο της Ομόνοιας .  Αυτή είναι όλη η 

αλήθεια,  αλλιώς θα έχουμε πρόβλημα.  

 Εγώ φοβάμαι ότι  θα έχουμε ένα χορό ενστάσεων. Επειδή βγάλαμε 

την εμπειρία από την μέση. Γι΄ αυτό θυμάστε πέρυσι που είχε 
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δημιουργηθεί ένα πρόβλημα, δικό σας αίτημα ήταν να βγάλουμε την 

εμπειρία,  την βγάλαμε και δημιουργείται πρόβλημα. Τι να κάνουμε;  

 Εάν έχει  κάποιος να προτείνει  μια άλλη λύση να την 

αποδεχθούμε ευχαρίστως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος; Ο κ.  Γάτσιος,  ο κ.  Γκότσης.  Παρακαλώ 

κ.  Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Φυσικά αυτή την στιγμή δεν  υπάρχει άλλη λύση. Το θέμα είναι να 

προλαβαίνουμε να έρχονται οι  λύσεις.  Έχουμε δώσει και νομίζω, εάν 

θυμάμαι καλά, εάν όχι  διορθώστε με και προηγουμένως ή παράταση ή 

ξανά ανάθεση γιατί  εξέπνεε ο χρόνος της εργολαβίας της 

προηγούμενης.  Δυο εικοσάρια.  Πάμε  σε τρίτη.  Αυτό δεν ξέρω, κ.  

Δούκα, αν μη τι  άλλο τι  μπορεί να δείχνει .  Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα 

ή υπηρεσιακό ή διοικητικό.  

 Τώρα, όπως λέει  ο κ.  Δήμαρχος,  φυσικά δεν μπορεί να γίνει  

διαφορετικά.  Αλλά αυτά πρέπει να τα αφήνουμε κάθε φορά με το 

μαχαίρι  στο λαιμό και να παίρνουμε αποφάσεις δηλαδή ότι  αλλιώς δεν 

μπορεί να γίνει  και θα έχουμε συνεχώς; Ένα αυτό.   

 Το άλλο ζήτημα είναι,  πως θα ξεκοπούν χρήματα από διεθνή 

διαγωνισμό;  Δηλαδή ο διαγωνισμός,  παράδειγμα, είναι ένα 

εκατομμύριο και ξαφνικά θα πούμε εμεί ς  ότι  εκατό χιλιάδες τις  

κόβουμε από τον διαγωνισμό που υπάρχει συγκεκριμένη μελέτη για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα; Πώς γίνεται αυτό το πράγμα;  

 Δεν τα καταλαβαίνω εγώ αυτά τα πράγματα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Έχει γίνει  σε συνεννόηση με τον προϊστάμενο του Λογιστη ρίου.  Δεν 

υπάρχει πρόβλημα. Το ποσό παραμείνει  το ίδιο.  Ότι ποσό επρόκειτο να 

διατεθεί  συνολικά στον διαγωνισμό πάλι το ίδιο ποσό θα είναι,  απλώς 

αφαιρείται ένα μέρος από τον διαγωνισμό και πάει  σε αυτή την 

απευθείας ανάθεση. Αυτό γίνεται.   

 Αλλά επαναλαμβάνω, παράταση, συγνώμη για να εξηγήσω, 

παράταση εργολαβιών και άλλων και στο παρελθόν είχαμε ζητήσει 

επειδή δεν είχαν ολοκληρωθεί κάποιες διαδικασίες.  Πρώτη φορά μας 

ακύρωσαν την παράταση. Την απόφαση που πήραμε για παράταση. Και 

εκεί  δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Παράταση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μα εξήγησα προηγουμένως. Έπρεπε να ψηφιστεί  ο προϋπολογισμός,  να 

πάρουμε την έγκριση από την Περιφέρεια.  31 Μαρτίου έληγε η 

σύμβασή του.  Δεν προλαβαίναμε να κάνουμε τον διαγωνισμό, 

ζητήσαμε παράταση, ακυρώθηκε η παράταση και δημιουργήθηκε εκεί  

το πρόβλημα. Καταλαβαίνατε;   

Δεν μπαίνουν τώρα επιπλέον λεφτά από αυτά που επρόκειτο να 

διατεθούν συνολικά. Από τα ίδια λεφτά παίρνουμε ένα κομμάτι και 

μικραίνει  το κομμάτι του διαγωνισμού για τον Δήμο Σε ρρών. Αυτό 

είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης.  Συγνώμη, ο κ.  Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εγώ θέλω να πω συνάδελφοι ότι  όλοι το γνωρίζουμε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Αναστασιάδη δεν ζητήσατε τον λόγο για τοποθέτηση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ζήτησα, τέλος πάντων. Μετά τον κ.  Γκότση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όλοι γνωρίζουμε,  απλά θέλουμε να λέμε ότι  το δημόσιο λειτουργεί  με 

κανόνες και νόμους.  Δεν είναι ιδιώτης.  Δεν μπορούμε δηλαδή ανά 

πάσα στιγμή, Δημητράκη, να πούμε ότι  γίνεται διαγωνισμός φύγε εσύ, 

έλα εδώ.  

Πότε γίνεται η απευθείας α νάθεση; Σε έκτακτες περιπτώσεις.  

Τώρα έχουμε έκτακτη περίπτωση. Μια περίπτωση που ο κόσμος 

διαμαρτύρεται,  φίδια λέμε,  μεγάλωσαν τα χόρτα, βροχές υπήρχαν δεν 

μπορέσουν να έρθουν τα μηχανήματα για να κάνουν την δουλειά τους,  

άρα λοιπόν είναι έκτακτη ανάγκη. Θα πρέπει να γίνει  απευθείας 

ανάθεση.  

Εμείς οι  ίδιοι  Δημήτρη, ο κ.  Νιζάμης,  ζητήσαμε,  εμείς  οι  ίδιοι ,  ούτε ο 

Δήμαρχος,  ούτε κανένας,  εμείς  οι  ίδιοι  είπαμε ότι  χρειάζεται εμπειρία 

για να κόψει άλλος τα χόρτα; Όχι,  δεν χρειάζεται.  Βγάζουμε αυτό.  Και 

όμως αυτό,  αυτή η περίπτωση είναι μια σκόπελος σε όλο τον 

διαγωνισμό. Δηλαδή προσπαθείς να κάνεις  ένα καλό και σου βγαίνουν 

δυο κακά από πίσω.  

Άρα λοιπόν νομίζω ότι  άδικα συζητάμε και διυλίζουμε τον κώνωπα και 

το θέμα το επεκτείνουμε.  Η απευθείας ανάθεση γίνεται  λόγω ανάγκης.  

Αυτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αναστασιάδης Ηλίας.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Δεν θα διαφωνήσω ότι  η οποιαδήποτε απευθείας ανάθεση γίνεται λόγω 

ανάγκης.  Το πρόβλημα είναι πως προσδιορίζουμε και πότε 

προσδιορίζουμε την ανάγκη Πρόεδρε,  όμως εδώ έχω την εντύπω ση πως 

θα πρέπει να δούμε και μια άλλη παράμετρο, η οποία,  από ότι  

αντιλαμβάνομαι δεν έχουμε ασχοληθεί σαν σώμα.  

 Άκουσα προηγουμένως πως ένα κομμάτι από το υπάρχον ποσό θα 

κοπεί για να πάει να πληρωθεί ο εργολάβος.  Όμως εδώ Δήμαρχε 

έχουμε ένα πρόβλημα. Θέλουμε παραστατικό οικονομικής 

τακτοποίησης.   

Η οικονομική τακτοποίηση, όπως γνωρίζετε και όπως γνωρίζει  

και ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας,  γίνεται με βάση 

αποφάσεις και παραστατικά, τα οποία έχουν ένα αιτιολογικό.  Όταν 

εμείς  θα βγάλουμε 100 ή 20.000 με το αιτιολογικό της απευθείας 

ανάθεσης πώς μπορούμε μετά να το εντάξουμε στο γενικότερο σύνολο; 

Θα υπάρχει θέμα νομιμότητας.  Πώς θα μπορούμε να το εντάξουμε στο 

γενικότερο σύνολο το διεθνούς διαγωνισμού; Δεν δένει  αυτό το 

πράγμα.  

Οπότε αντιλαμβάνεστε πως και εάν ακόμα πάρουμε αυτή την απόφαση,  

η Περιφέρεια θα το απορρίψει.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη υπάρχει η έγκριση από το Λογιστήριο γι΄ αυτό το 

θέμα. Δεν υπάρχει πρόβλημα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν μιλάω εγώ για το Λογιστήριο.  Μιλάω για την Περ ιφέρεια,  την 

απόφασή μας που θα πάρουμε θα την απορρίψει.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Η Περιφέρεια σε καμία περίπτωση γι΄ αυτό τον λόγο δεν πρόκειται να 

απορρίψει.  Αυτό είναι τακτοποιημένο. Το νομικό μέρος είναι 

τακτοποιημένο. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εάν θέλετε επισκεφτεί .  Ε δώ 

είναι ο Μιχάλης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό είναι υπηρεσιακό θέμα και έχει  λυθεί  το θέμα αυτό.    

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να σας εξηγήσει,  δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  θα παρακαλούσα τις  κάμερες,  σας το έχω πει  και στο 

παρελθόν,  πιάστε λίγο τις  γωνίε ς.  Δεν είναι δυνατόν.  Υπάρχουν 

άνθρωποι οι  οποίοι  θέλουν να παρακολουθούν.  Υπάρχουν Πρόεδροι 

από Κοινότητες και τα λοιπά. Εκεί κρύβετε πραγματικά την θέα.  Εάν 

τοποθετηθείτε ένας εδώ, ένας εκεί  και ένας εκεί ,  καλύφθηκε το θέμα. 

Την άλλη φορά, σας παρακαλώ π ολύ, ας ακολουθήσουμε αυτόν τον 

τρόπο.  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Καλησπέρα. Όταν μας ετέθη εμάς το ζήτημα σαν Λογιστήριο πώς 

μπορεί να γίνει  η διαχείριση, αυτό που προτάθηκε από εμάς ήταν το 

εξής:  ένα μέρος,  εφόσον υπάρχει η ανάγκη για να γίνει  απευθείας 

διαγωνισμός και καθυστερεί ο διαγωνισμός και βεβαιώνει η Υπηρεσία 

Πρασίνου ότι  μέχρι τέλος Αυγούστου δεν πρόκειται να γίνει  κάτι ,  

είπαμε ας αποδεσμευτεί  η ανάλυση δαπάνης για το ποσό των δυο 

μηνών, γιατί  είχε υπολογιστεί  καταρχήν στον διαγωνισμό πρασίνου ότι  

έξι  μήνες θα δοθούν φέτος με ανάληψη δαπάνης και έξι  μήνες του 

χρόνου.  
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 Τώρα εφόσον έξι  μήνες δεν θα κάνετε φέτος,  άρα την ανάληψη 

δαπάνης μπορείτε να την αποδεσμεύσετε,  θα κάνετε τέσσερις μήνες 

φέτος και για το υπόλοιπο διάστημα, για τους οκτώ μήνες,  δη λαδή 

ήταν έξι  μήνες η βεβαίωσή μας για του χρόνου, δώσαμε και άλλους 

δυο μήνες βεβαίωση, ούτως ώστε θα μεταφερθεί χρονικά η διάρκεια 

της σύμβασης μέσα στο ΄15.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Στην θέση σας υπάρχει νομικό έρεισμα κύριε;   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ:  

Το νομικό έρεισμα να σας πω, να σας εξηγήσω. Όταν εγκρίνεται μια 

ανάληψη δαπάνης το αρμόδιο όργανο το οποίο την εκδίδει  μπορεί να 

κάνει  αποδέσμευση της πίστωσης.  Στην συγκεκριμένο περίπτωση ήταν 

η Οικονομική Επιτροπή η οποία εξέδωσε, έκανε την διαδικασία της 

ανάληψης δαπάνης και προκήρυξε τον διαγωνισμό, αφού εγκρίνατε 

εσείς  την μελέτη.   

 Στην συγκεκριμένη περίπτωση το ότι  υπάρχει  το κατεπείγον 

μπορείτε να ασκήσετε τα καθήκοντα της Οικονομικής Επιτροπής και 

να κάνετε την αποδέσμευση της πίστωσης από την ανάληψη δαπάνης 

με το αιτιολογικό ότι  αυτά τα λεφτά, εφόσον  η  Υπηρεσία Πρασίνου 

βεβαιώνει ότι  δεν θα χρησιμοποιηθούν μέχρι τέλος Αυγούστου, αυτές 

οι  πιστώσεις,  να διατεθούν για κάτι  το κατεπείγον,  όπως είναι αυτή η 

περίπτωση η τμηματική ανάθεση,  η απευθείας ανά θεση για το πράσινο 

για τους δυο μήνες.  

 Εμείς έτσι το είδαμε,  έτσι το αντιμετωπίσαμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επιτρέψτε μου Πρόεδρε,  ο Ν1814 άλλα λέει .  Και θα παρακαλούσα τον 

κύριο που είναι στο Λογιστήριο να το προσέξει  αύριο που θα πάει στην 
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υπηρεσία.  Γι΄  αυτό είπα εγώ εάν έχει  νομικό έρεισμα αυτό το οποίο 

προτείνει  και φυσικά εμείς  αντικαθιστώντας την Οικονομική Επιτροπή 

θα προβούμε στις  ανάλογες κινήσεις.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Και άλλες φορές στο παρελθόν,  κυρίως για τους διαγωνισμούς και για 

την προμήθεια καυσίμων, μας έτυχε λόγω της καθυστέρησης των 

διαγωνισμών, χρονοβόρα διαδικασία,  ειδικά και των καυσίμων το 

γνωρίζουν  πολύ καλά οι  συνάδελφοι και άλλες φορές με διαγωνισμούς 

πολύ μεγάλων ποσών, διεθνών διαγωνισμών, είχαμε τέτοιες 

περιπτώσεις και προβήκαμε στην απευθείας ανάθεση μέρους του ποσού 

με αντίστοιχη μείωση του ποσού που είχε προβλεφθεί στην μελέτη.   

 Επομένως, το Ελεγκτικό Συνέδριο πολλές φορές στο παρελθόν 

έχει  εγκρίνει  αυτή την διαδικασία,  όχι  μόνο του Δήμου Σερρών και 

από άλλους Δήμους.   

 Εγώ όμως ειλικρινά θέλω να είστε ικανοποιημένοι και μέσα σας 

να νοιώθετε σίγουροι ότι  αυτή είναι η μόνη λύση, γιατί  όπως σας λέει  

πολύ σωστά ο κ.  Δήμαρχος στις  31 Δεκεμβρίου για πρώτη φορά 

εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου, από εκεί  και πέρα ξεκίνησε η 

όλη διαδικασία και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.  Και σας ξαναλέω, είμαι 

στην διάθεσή σας και σαν Οικονομική Επιτροπή αλλά και ο κ.  Δούκας,  

να σας δείξουμε τις  προ -δικαστικές προσφυγές που ήδη έχουν 

καταθέσει.  Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα.  

 Εμείς θέλουμε να προκύπτουν όλα από διαγωνισμούς.  Ελάτε στο 

Προμηθειών να σας δείξω τι  ποσοστό κάνουμε διαγωνισμούς και τι  

απευθείας αναθέσεις.  Ελάχιστο ποσοστό είναι των απευθείας 

αναθέσεων στα τρεισήμισι χρόνια.   
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 Η Οικονομική Επιτροπή, συμπολίτευση και αντιπολίτευση ψήφιζε 

και με τον κ.  Δήμαρχο Πρόεδρο αλλά και με εμένα από το ΄13 και μετά 

διαγωνισμούς,  επομένως αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αυτός ο 

ντόρος που εντάξει ,  ως ένα σημείο προσπαθούσαμε να το συζητάμε το 

προηγούμενο διάστημα, δεν είναι αληθές.   

 Θα ήθελα να παρακαλέσω τους συναδέλφους και εάν ακόμη 

κάποιος το είχε στο μυαλό του,  να έρθει   στο Προμηθειών είτε στο 

Πράσινο να το δει  πιο αναλυτικά. Δεν είναι έτσι τα πράγματα και θα 

ήθελα να έρθετε να δείτε τις  λεπτομέρειες και τις  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Παζάσκι έχετε να προσθέσετε κάτι  από αυτό;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι κάθε θέλει  να πει  ο κ.  Παζάρσκι.   

Κος ΠΑΖΑΡΣΚΙ:  

Απλώς ήθελα να πω κάτι λίγο πάνω στο θέμα στον κ.  Αναστασιάδη. 

Αυτά που λέω τα λέει  στο ΠΔ100/2010 που είναι για την ανάληψη 

δαπάνης.  Που είναι η διαδικασία με την οποία πως αποδεσμεύεται η 

πίστωση, που μου είπατε εάν και κατά πόσο το είδατε αφενός.  

Αφετέρου μπορεί τα καθήκοντα του Δημοτικού Συμβουλίου να τα 

ασκήσει καθήκοντα που ενεπλάκη η Οικονομική Επιτροπή, υπάρχει 

στον Καλλικράτη Ν3852/210, στο άρθρο 72,  είναι η παράγραφος 4 

νομίζω, η περίπτωση 5 ή 6,  εάν δεν κάνω λάθος,  που λέει  ότι  με ειδική 

αιτιολογία το Δημοτικό Συμβούλιο,  εφόσον υπάρχει κατεπείγον και 

έτσι το μεγαλύτερο μέρος μπορεί να ασκήσει αιτιολογημένα τα 

καθήκοντα. Δεν είναι κάτι  που δεν το είδαμε ή που παραπέμπει και 
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κάποια άλλη νομοθεσία δηλαδή αυτό που σας είπα.  Αυτή είναι η 

άποψή μου τουλάχιστον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΠΑΖΑΡΣΚΙ:  

Δικαιολόγησα το κατεπείγον εδώ πέρα που  υπάρχει.  Εάν το 

αποφασίζετε εσείς .  Δική σας απόφαση είναι αυτό.  Εμείς θεωρήσαμε 

ότι  εφόσον εισηγήθηκε το τμήμα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία.  Ο κ.  Γάτσιος.  Ο κ.  Γκότσης.  Παρακαλώ κύριε Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Παραπάνω σε διάλογο είναι,  κύριε Πρόεδρε,  αλλά εκτός α πό το 

οικονομικό και τα νομικά θα έπρεπε,  εφόσον αφαιρείται τμήματα 

χρημάτων από την αρχική μελέτη,  θα έπρεπε να γίνει  και τροποποίηση 

της μελέτης,  να έρθει  καινούργια έγκριση αυτής της μελέτης.  Δεν 

μπορεί με την παλαιά έγκριση, γιατί  η έγκριση η άλλη είχε  

συγκεκριμένο ποσό και συγκεκριμένες εργασίες.  Και συγκεκριμένο 

χρόνο βεβαίως.   

 Για να μπορέσει να γίνει  αυτό από τα συμφραζόμενα και από τον 

διάλογο που προκύπτει ,  θα έπρεπε να γίνει  μια νέα μελέτη,  να εγκριθεί  

η νέα μελέτη και να πάει με διαφορετικό χρο νοδιάγραμμα και με 

διαφορετικούς χρόνους και χρήματα φυσικά.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ακριβώς, κύριε Πρόεδρε,  αυτό ήθελα να πω που είπε ο κ.  Γάτσιος.  

Δηλαδή πραγματικά πρέπει να γίνει  διαφορετικά …  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Παζάρσκι.   

Κος ΠΑΖΑΡΣΚΙ:  

Να σας πω πάνω σε αυτό,  το ύψος της μελέτης του διαγωνισμού του 

πρασίνου δεν αλλάζει .  Γιατί;  Γιατί  εμείς  είχαμε δώσει ανάληψη 

δαπάνης έξι  μήνες για το ΄14 και βεβαίωση ότι  θα συμπεριληφθεί στον 

προϋπολογισμό για το ΄15.   

 Με αυτή την κίνηση τώρα που αποδεσμεύουμε τους δυο μήν ες τι  

γίνεται;  Απομένει  ανάληψη δαπάνης για τέσσερις μήνες και δώσαμε 

βεβαίωση για άλλους δυο μήνες για οκτώ μήνες.  Τέσσερις και οκτώ 

πάλι δώδεκα είναι.  Δηλαδή δεν αλλάζει  το ύψος της μελέτης ή της 

δαπάνης η τροποποίηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΠΑΖΑΡΣΚΙ:  

6-2-8 για το ΄15.  Δώσαμε ήδη βεβαίωση. Την έχουμε ήδη συντάξει .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΠΑΖΑΡΣΚΙ:  

Είναι 133.000, είναι 133,  είναι 266.000 για το δωδεκάμηνο. Τόσο 

πρέπει να είναι από ότι  θυμάμαι απέξω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γκότσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ήθελα κάτι  γενικό να πω που αφορά όλους.  Με την Αποκεντρωμένη 

Περιφέρεια για βλέπω ότι  ενώ τρεις  αποφάσεις οι  ίδιες μπορεί να 

πάρει και να τις  εγκρίνουμε και μια τέταρτη ίδια να την απορρίψουμε.  
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Εδώ κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτούς τους κυρίους εκεί .  Δεν είναι 

δυνατόν δηλαδή, οι  ίδιες αποφάσεις μια φορά την εγκρίνουν και μια 

φορά δεν την εγκρίνουν.  Δηλαδή ανάλογα με τα κέφια τους;  Τι γίνεται;  

Πρέπει να κάνουμε μια παρέμβαση εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  το θέμα νομίζω ολοκληρώθηκε.  Να το βάλου με σε ψηφοφορία.  

Ναι,  ναι.  Ο κ.  Νιζάμης όχι ,  ναι  ο κ.  Στεργίου,  ναι ο κ.  Γκότσης,  όχι  ο 

κ.  Ίντος.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ. Κύριε Γρηγοριάδη κατά την διάρκεια της ψηφοφορία,  

σας παρακαλώ, δεν θα πετάγεστε.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα γιατί  προκαλείτε την ώρα της ψηφοφορίας;   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα με προκαλεί κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ζήτησε συγνώμη και προχωράμε,  κ.  Αναστασιάδη. Κύριε Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι,  κύριε Πρόεδρε,  με την επισήμανση αυτή να αποφύ γουμε τις  

απευθείας αναθέσεις,  αλλά λόγω του κατεπείγοντος του θέματος και 

της σοβαρότητας λέμε ότι  ναι.  Η κυρία Σαραντίδου όχι .  Όχι ο κ.  
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Γάτσιος,  όχι  ο κ.  Φωτιάδης,  όχι  η κυρία Δρίγκα. Ναι,  ναι,  ναι  ο κ.  

Σταυρόπουλος,  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: 445/2014)  

                                                               …………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στα κατεπείγοντα θέματα της ημερήσιας διάταξης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλω κάτι εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έπρεπε από την αρχή να το …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το δήλωσα βέβαια και είπαμε ότι  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος πάντων, εντάξει ,  παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να  πω κύριε Πρόεδρε,  να πω κύριε Δήμαρχε,  αγαπητοί συνάδελφοι 

θέλω να ρωτήσω στο Δημοτικό Συμβούλιο το εξής:  Τι γίνεται με τους 

αθίγγανους που έχουν εδραιωθεί,  θα πω, στο Πάρκο Ομονοίας;  Τι θα 

κάνουμε εκεί;  Θα αφήσουμε αυτή την κατάσταση να συνεχίζεται;  

Υπάρχουν καμία σαρανταριά,  τριανταριά,  πόσοι είναι αθίγγανοι,  οι  

οποίοι  απλώνουν εκεί  τα ρούχα τους…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Από πότε είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχει αρκετό καιρό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Από πέρυσι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι και από πέρυσι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πηγαίνουν πάντα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πάει να τους κυνηγήσει η Αστυνομία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πάρουμε όμως και εμείς  μια θέση ως δημοτική αρχή, διότι  εκεί  

πέρα έχουν βρωμίσει τον τόπο. Και εάν τελικά η Αστυνομία δεν κάνει  

την δουλειά της να την επιβάλουμε εμείς .  Εάν δεν κάνει  καλά την 

δουλειά της.  Να τους επιστήσουμε την προσοχή τι  πρέπει να γίνει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καλαϊτζίδης;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Επίσης ένα δεύτερο θέμα είναι ότι  η περιοχή της Ερμού εδώ στο 

κέντρο της πόλεως φωνάζει  όλη για την υλοποίηση της απόφασης 

721/2008. Κύριε Δήμαρχε,  επειδή θα είστε η αμέσως επόμενη δημοτική 

αρχή, θα παρακαλούσα να το δείτε αυτό το θέμα, να γίνει  η εφαρμογή 

του 721/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.  Είναι μια 
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απόφαση η οποία νομίζω πρέπει να εφαρμοστεί ,  την έχω μπροστά μου 

αλλά δεν πρέπει τώρα να την αναλύσουμε.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ερμού λέτε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  Έχει κάποιες επισημάνσεις οι  οποίες πρέπει να γίνουν για να 

φύγει  αυτό το μπάχαλο που γίνεται με το συγκοινωνιακό. Και επίσης 

το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές,  μια φορά έγινε μήλο της  έριδος εδώ 

πέρα μέσα σχετικά με την Μεραρχίας του Κάμπου. Απευθύνομαι στον 

κ.  Μυστακίδη.  Κύριε Μυστακίδη είναι η πιο κατάλληλη περίοδος για 

να γίνει  αυτή η δουλειά.  Εάν θα πιάσουν πάλι οι  πρώτες βροχές θα 

έχουμε πάλι πρόβλημα.  

 Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ δημόσια στο σώμα, που δεν 

πρέπει να παρακαλάμε γιατί  πρέπει να φτιάχνουμε την δουλειά μας,  να 

δώσετε μια προτεραιότητα.  

Κύριε Δήμαρχε ας δεσμευτούμε σας παρακαλώ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο,  να γίνει  αυτή η δέσμευση. Λέω για την Μεραρχίας του 

Κάμπου. Έτσι την λέω εγώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ο δρόμος έγινε,  έμεινε ένα μερεμέτι ,  είναι αμέτρητα αυτά που πρέπει 

να γίνουν και κάθε φορά που βρέχει  τρέχουμε και ξανά κάνουμε τα 

ίδια σημεία.  Δεν είναι το μόνο σημείο.  Είναι χιλιάδες κομμάτια 

δρόμου που παρεμβαίνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Δήμαρχε να δεσμευτούμε σας παρακαλώ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Αυτό το μερεμέτι  που είπες,  επειδή είναι πράγματι ένας δρόμος,  όπως 

είπε και ο κ.  Δινάκης κεντρικότατος στον Κάμπο των Σερρών, πρέπει 

να πούμε ότι  στον Κάμπο των Σερρών δεν έχουμε δείξει  την ανάλογ η, 

το ανάλογο ενδιαφέρον που έχουμε δείξει  στους Κάμπους …  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν υπήρχε  η δυνατότητα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν υπήρχε η δυνατότητα, το καταλαβαίνω. Αλλά τουλάχιστον σε 

αυτόν τον δρόμο ας γίνει  και αυτό το μερεμέτι .   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Να γίνει  σαφές ότι  τα μηχανήματα δουλεύουν στα όριά τους και οι  

εργαζόμενοι.  Δεν υπήρξε κενό δηλαδή και θα μπορούσαμε να είχαμε 

κάνει  κάτι  παραπάνω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δεν καταλογίζουμε εδώ ευθύνες σε κανέναν.  Απλώς λέμε να γίνει  και 

αυτό.  Είναι ο μοναδικός δρόμος,  κεντρικότατος στο ν Κάμπο των 

Σερρών, ο οποίος είναι επίσης ένας μεγάλος Κάμπος και έχει  ριχθεί  σε 

σχέση με τις  άλλες Δημοτικές Ενότητες.  Τουλάχιστον αυτό τον 

κεντρικό δρόμο ας τον ολοκληρώσουμε.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για να είναι σαφής η εικόνα, δεν είναι ο μοναδικός δρόμος.  Τό σα 

χρόνια κάνανε την ίδια δουλειά.  Ξύνανε,  τα αφήνανε στην άκρη. Ο 

κάθε ένας έχει  το δικό του πρόβλημα. Κάθε αγρότης έχει  το δικό του 

δρόμο. Απλώς τώρα αυτό επειδή είναι και ο κ.  Δινάκης στο συμβούλιο 

το λέει  και το ξανά λέει .  Όλοι οι  δρόμοι στο παρελθόν κ ακώς γινόταν,  

δεν γινόταν οδοποιία σύμφωνα με τις  προδιαγραφές,  απλώς δεν 

έρχονται εδώ πέρα. Ότι μπορούμε αποκαθιστούμε.   



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  

44 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας παρακαλώ πολύ όμως ο διάλογος στοπ. Μέχρι εδώ. Φτάνει.  Τα 

ίδια πράγματα επτά φορές.   

 Λοιπόν,  θέμα πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Αντικατάσταση ενός τακτικού μέλους λόγω συνταξιοδότησης και 

ενός  

αναπληρωματικού λόγω άδειας ανατροφής, της επιτροπής 

παραλαβής  

 ψυχρής ασφάλτου που συγκροτήθηκε με την αρ. 419/2013 Α. .Σ.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως τακτικό μέλος ορίζεται ο κ.  Παντούσας Θωμάς και ως 

αναπληρωματικό μέλος ο κ.  Ταράσης Γεώργιος.  Συμφωνεί το σώμα;  

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: 374/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Θέμα δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για προμήθεια και εγκατάσταση  

αυτόνομου υβριδικού συστήματος θέρμα νσης νερού της 

κολυμβητικής  

 δεξαμενής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών με χρήση ηλιακής ενέργειας  

και φυσικού αερίου κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ σύμφωνα με αυτό το άρθρο μπαίνουν υπηρεσιακοί παράγοντες.  Ως 

τακτικά μέλη ο κ.  Μανάφης Βασίλειος,   η κυρία Παπακωνσταντίνου 

Μαρία και η κυρία Μίκικη Φωτεινή και ως αναπληρωματικά ο κ.  

Λιμπέρης Γεώργιος,  η κυρία Τσούκα Ασημίνα και η κυρία Βαρναλίδου 

Ελένη –Έλλη.  

 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: 375/2014)  

                                                               …………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 3ο  

      Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων  

της λειτουργίας των παιδότοπων.  

Εισηγητής: Ο αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ συγκροτείται μια τριμελής Επιτροπή με τακτικά μέλη τους 

κυρίους Μυστακίδη ως αιρετό ,  Σουλιώτη Μιχαήλ και Μπαρμπουτίδου 

Αικατερίνη,  δυο υπαλλήλους του Δήμου δηλαδή, αυτοί θα είναι η 

τριμερής Επιτροπή. Της Επιτροπής αυτής θα προΐσταται ο κ.  

Μυστακίδης με αναπληρωτές του κ.  Μυστακίδη ο κ.  Γρηγοριάδης,  του 

κ.  Σουλιώτη Μιχαήλ αναπληρώτρια η κυρία Κουτεκίδου Παρασκευή 

και της κυρίας Μπαρμπουτίδου Αικατερίνης ο κ.  Σαρακατσάνης 

Απόστολος.   

 Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να κάνω μια ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γρηγοριάδη;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  
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Παιδότοπος είναι ο τόπος που παίζουν παιδιά και παρευρίσκονται και 

είναι ιδιαίτερης επικινδυνότητας,  γι΄ αυτό λαμβάνουμε τα μέτρα μας.  

Εκτός αυτού είναι και ο τόπος στον οποίο πηγαίνουν οι  επαγγελματίες 

κούνιες,  αυτοκινητάκια και διάφορα τέτοια.  Το εάν έχουν άδει α ή όχι  

αυτά όλα τα ελέγχει  η Επιτροπή, γιατί  το τελευταίο διάστημα, 

ειδικότερα με τα ατυχήματα που γίνανε σε όλη την Ελλάδα σχεδόν,  

υπάρχει μια εγρήγορση και καλά έγινε,  προσέξουμε πάρα πολύ το που 

δίνουμε τις  άδειες τόσο εμείς ,  που υπογράφουμε την άδεια αλλά όσο 

και η Επιτροπή που ελέγχει  κάθε φορά τον κάθε επαγγελματία που 

στήνει ,  να το πω έτσι,  τα μηχανήματα, τις  κούνιες και τα 

αυτοκινητάκια,  υπάρχει μια μεγάλη ευθύνη, έχουμε αναλάβει και αυτή 

την ευθύνη και προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται καλύτεροι,  να μην 

δημιουργούνται ατυχήματα αλλά και να προστατεύσουμε και τον 

κόσμο και τους πολίτες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε;  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 376/2014)  

                                                               ……………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τέταρτο.  
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ΘΕΜΑ 4ο  

Ορισμός εκπροσώπου στο Δ/κό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας  

με την επωνυμία ¨Πολιτιστική Εταιρεία Καπ ετάν Μητρούσης Α.Ε.¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ σύμφωνα με την εισήγηση εκπρόσωπος στο Δ.Σ. της Ανώνυμης 

Εταιρείας μπαίνει  ο Δήμαρχος,  ο κ.  Πέτρος Αγγελίδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε να κάνω μια ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σχετικά με την Πολιτιστική Εταιρεία Καπετάν Μητρούση οφείλω να 

πω και δεν ντρέπομαι να το πω, έμαθα προχθές και επειδή η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

είναι μέλος,  μετέχει  με 15%, φρόντισα να μάθω πόσες φορές αυτή η 

Γενική Συνέλευση κατέθεσε ισολογισ μό χρήσης,  ποιος είναι ο σκοπός 

για τον οποίο έχει  συσταθεί και εάν τελικά έχει  ενημερωθεί το σώμα, 

έτσι τουλάχιστον προβλέπει ο νόμος,  ο Ν2190, εάν έχει  ενημερωθεί το 

σώμα σχετικά με το αποθεματικό αφενός αλλά και με την κίνηση των 

λογαριασμών;  

 Διαπίστωσα το εξής:  ότι  ο κ.  Μπαλκούρης,  ο οποίος είχε επιλεγεί  

από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. δεν εκλήθη ποτέ που σημαίνει  ότι  αυτή η εταιρεία 

δεν έκανε ποτέ Γενική Συνέλευση και ένας ισολογισμός,  με βάση τον 

νόμο που προανέφερα, εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση. 

Διαφορετικά δεν υφίσταται.   
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 Εμείς τώρα καλούμαστε εδώ να στείλουμε εκπρόσωπο σε μια 

εταιρεία της οποίας τον στόχο δεν τον γνωρίζουμε,  γιατί  από ότι  

ρώτησα, όσους ρώτησα, κανένας δεν γνωρίζει  με ποια σκοπιμότητα 

στήθηκε αυτή η εταιρεία,  το μετοχικό της κεφάλαιο το γνωρίζω, είναι 

60.000,  κύριοι  μέτοχοι είναι  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ.,  ο Δήμος και μερικά φυσικά 

πρόσωπα, όμως ποιο είναι το παραγόμενο έργο αυτής της εταιρείας;  

Πότε κατατέθηκαν οι  ισολογισμοί;  Γιατί  μιλάμε για εταιρείες στο 

άρθρο 265, όπου ο ισολογισμός,  κύριε Γαλάνη,  θα πρέπει να 

κατατίθεται,  θα πρέπει να ανακοινώνεται και στο φύλλο Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

 Εμείς τώρα καλούμαστε εδώ να στείλουμε εκπρόσωπο σε μια 

εταιρεία η οποία είναι φάντασμα και η οποία λογικά, με βάση το 

άρθρο 265, την τελευταία παράγραφο, θα π ρέπει να είναι σε 

εκκαθάριση. Δεν νομίζω ότι  θα πρέπει να προβούμε σε άλλες κινήσεις 

παρά μόνο να αποφασίσουμε εδώ πέρα ή τέλος πάντων να δούμε που 

είναι και η ευθύνη, γιατί  αυτός ο οποίος επιλέγεται από το σώμα με 

βάση τον 2190, είναι υποχρεωμένος και πλέ ον υπάρχει παράβαση 

καθήκοντος με αστική ευθύνη να ενημερώνει τα μέλη για οποιαδήποτε 

παράλειψη επί του ισολογισμού, σε έναν ισολογισμό ο οποίος δεν έχει  

βγει  πουθενά.  

 Εκπλήσσομαι δηλαδή για αυτά τα οποία γίνονται και δεν είναι το 

μόνο. Επιφυλάσσομαι και  για το επόμενο θέμα.  

 Εγώ προτείνω σε αυτή την φάση και προς το σώμα, βέβαια,  σε 

αυτές τις  εταιρείες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε για το επόμενο θέμα …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Όχι για αυτή την εταιρεία να εφαρμοστεί  το άρθρο 265, παράγραφος 8,  

για να μπει σε εκκαθάριση και να λογοδοτήσουν αυτοί οι  οποίοι  ήταν 

εκπρόσωποι του σώματος στην Γενική Συνέλευση, γιατί  όντως μιλάμε 

για 60.000. Δεν είναι μικρό ποσό τριών και πέντε και δέκα χιλιάδων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πολύ σωστά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Υπήρχε άλλος ορισμένος εκπρόσωπος του Δήμου και αντ ικαθίσταται 

τώρα ή πρώτη φορά . .εκπρόσωπο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χράπα, έχει  ο Πρόεδρος ως της Κοινότητας εκεί  πέρα, αλλά 

αντικαταστάθηκε πλέον ο τότε Δήμαρχος,  τέλος πάντων, του Δήμου 

Καπετάν Μητρούση, αυτός ήταν ο εκπρόσωπος.  Με την συνένωση 

όμως των Δήμων πάλι προτείνεται να είναι ο Δήμαρχος.  Αυτή είναι η 

απάντηση. Παρακαλώ κυρία Πρόεδρος.   

Κα   :  

Κύριε Πρόεδρε εγώ συμφωνώ με τον κ.  Αναστασιάδη Ηλία σε ότι  έχει  

να πει  αλλά θεωρώ ότι  πρέπει να οριστεί  ο Δήμαρχος και ο Δήμαρχος 

να δώσει εντολή μετά,  να τελέσει υ πό εκκαθάριση η εταιρεία αυτή η 

ΑΕ ή να μην τελέσει.  Να γίνει  μια διερεύνηση εκ μέρους του δημάρχου 

και μετά να αποδοθούν οι  ευθύνες εκεί  που πρέπει να αποδοθούν.  

Πιστεύω ότι  πρέπει να ψηφίσουμε το  θέμα, να ορίσουμε τον Δήμαρχο 

και από εκεί  και ύστερα ο Δήμαρχος να αναλάβει τις  περαιτέρω 

ενέργειες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Με βάση τον Ν2190 και το ένα πέμπτο ακόμα των μετόχων μπορεί να 

ζητήσει την εκκαθάριση της εταιρείας από την στιγμή που τα τρία 

τελευταία χρόνια από ιδρύσεως έχει  αρνητικό ισολογισμό ή τα 

τελευταία δέκα για τρία χρόνια έχει  κεφάλαιο κάτω από 50%.  

 Εδώ επαναλαμβάνω το ένα πέμπτο μονάχα της Γενικής 

Συνέλευσης των μετόχων. Μονάχα η δημοτική επιχείρηση και μονάχα ο 

Δήμος έχει  περίπου το 90%. Άρα λοιπόν θα πρέπε ι να δούμε τι  γίνεται 

…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να φτάσουμε σε αυτό το τι  γίνεται όμως, ψηφίζουμε εκπρόσωπο. 

Μα υπάρχει εκπρόσωπος…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να πάρουμε τώρα απόφαση.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν μπορούμε αυτή την στιγμή, δεν έχουμε  τέτοια εισήγηση κύριε 

Αναστασιάδη. Είμαστε εκτός θέματος.  Είμαστε εκτός θέματος.  Εδώ το 

θέμα λέει  ότι  ορίζουμε εκπρόσωπο. Ορίζουμε ή δεν ορίζουμε.  Δεν 

πάμε τώρα εάν θα κάνουμε εκκαθάριση. Ένα τελείως διαφορετικό 

θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι πολύ απλά τα πράγματα, το λέει  η εισήγηση. Ορίζουμε τον κ.  

Δήμαρχο εκπρόσωπο στο Δ.Σ..  Άρα ο κ.  Δήμαρχος όντας ο ίδιος στο 

Δ.Σ. μπορεί όλα αυτά τα θέματα που ο συνάδελφος θέτει  …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ηλίου φαεινότερο είναι αυτό πλέον.  Να προχωρήσουμε;  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτό που λέτε είναι εκτός θέματος.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Για να δείξουμε ότι  συμφωνούμε.  Αυτό που λέτε αν μπορεί να γίνει  

τώρα ευχαρίστως θα το κάναμε τώρα. Εάν δεν μπορεί να γίνει  …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συμφωνώ με το πνεύμα σας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Έκανε μια διευκρίνιση ο κ.  Γαλάνης.  Κύριε Γαλάνη επειδή είστε και 

νομικός ήθελα να ρωτήσω, όταν λέμε ότι  ορίζουμε τον κ.  Δήμαρχο εκεί  

πέρα, σημαίνει  ότι  σαν σώμα αποδεχόμαστε αυτή την εταιρεία ότι  

λειτουργεί ,  ότι  είναι σωστή και τα λοιπά. Δεν ξέρω εάν μπαίνει  

τέτοια…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε για να προχωρήσουμε;   Επί της ουσίας ξέρετε ότι  

συμφωνούμε,  έτσι δεν είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε απόλυτα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Συγνώμη. Μπαίνει  σε ψηφοφορία το θέμα.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υφίσταται,  κύριε Αναστασιάδη, πώς λέτε ότι  δεν υφίσταται;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μα δεν είναι δυνατόν να λέει  ότι  δεν υφίσταται.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Διαφωνώ και λέω ότι  όχ ι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι,  ναι  ο κ.  Στεργίου,  ναι ο κ.  

Γκότσης,  ναι ο κ.  Ίντος.  Ο κ.  Μηλίδης όχι ,  ναι  ο κ.  Γάτσιος.  Ναι,  ναι  

η κυρία Αγιαννίδου,  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: 377/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο.  

 

ΘΕΜΑ 5ο   

Ορισμός  εκπροσώπων  στις  ετήσιες  τακτικές  γενικές  

συνελεύσεις  
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 Ανωνύμων Εταιρειών στις οποίες είναι μέτοχος ο Δήμος Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχουμε στην Δ.Α.Ε.Κ.Α.Σ. ο κ.  Γαλάνης,  στην ΑΝ.Ε.ΣΕΡ. ο κ.  

Χράπας.  Η Ε.Σ.Α.Ν.Σ. τέλος.  Δεν υπάρχει πλέον,  δεν υφίσταται.   Δεν 

στέλνουμε κανέναν.  Στο Αυτοκινητοδρόμιο ο κ.  Θεοχάρης.  Αξιοποίηση 

Πάρκινγκ ΑΕ ο κ.  Σούζας,  Φορέας Διαχείρισης Λαϊλιά ο κ.  

Χατζημαργαρίτης,  Πολιτιστική Εταιρεία στο Καπετάν Μηρούση ΑΕ  ο 

κ.  Δήμαρχος.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη προχθές είχαμε το ίδιο θέμα, μισό λεπτό σας παρακαλώ, 

για την Διαχείριση Λαϊλιά.  Είχα καταθέσει ορισμένα ερωτήματα και 

μερικά έγγραφα, όπου εκεί  φαίνεται ότι  αυτή η εταιρεία ουσιαστικά 

πρέπει να μπει σε εκκαθάριση, ανεξάρτητα εάν το σώ μα ψήφισε κατά 

πλειοψηφία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.  Παράτυπα για μένα. Και 

όμως την φέρνουμε τώρα πάλι εδώ για να στείλουμε εκτός.  Όχι βέβαια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Πρώτον υπήρχε,  κ.  Αναστασιάδη, υπήρχε γιατί  επιμένατε σε αυτό και 

δημόσια και σας άκουσα με προσοχή, έχετε την άποψή σας.  Μπορεί 

και να είναι σωστή. Όμως η γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του 

Δήμου έλεγε κάτι  άλλο, το αντίθετο.  Επομένως εμείς  δεν μπορούσαμε 

να κάνουμε κάτι  διαφορετικό.  Άλλωστε,  ελέγχεται από υπερκείμενα 

όργανα ο προβληματισμός μας,  ελέγχεται και εάν προκύψει κάτι  επ΄ 

αυτού εδώ είμαστε να το προσέξουμε.  Μην νομίζετε ότι  δεν 

επαγρυπνούμε.  Μας ενδιαφέρει να είναι όλα σωστά, δεν υπάρχει θέμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το θέμα μας είναι ορισμός… που ανέφερα, τίποτα άλλο. Ναι,  ναι,  ναι .  

Ο κ.  Αναστασιάδης;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Πλην των δυο εταιρειών προς τις  οποίες αναφέρθηκα προηγουμένως. 

Είναι η Πολιτιστική Εταιρεία Καπετάν Μητρούση και Διαχείριση 

Λαϊλιά,  για τους λόγους που ανέφερα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πλην του Καπετάν Μητρούση για τους λόγους που ανέφερα 

προηγουμένως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πλην του Καπετάν Μητρούση μόνο ο κ.  Μηλίδης.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Όχι βασιζόμενη στην θέση μας για την συμμετοχή, κατά της 

συμμετοχής του Δήμου μας σε ανώνυμες εταιρείες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι  η κυρία Δρίγκα, ναι η κυρία Αγγιανίδου,  ναι ο Πρόεδρος.  

Ναι και ο κ.  Σταυρόπουλος.   

Εγκρίνεται βάσει του 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: 378/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο επόμενο θέμα.  
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ΘΕΜΑ 6ο     

Έγκριση απασχόλησης σπουδαστών του Τ.Ε.Ι.   

για πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είκοσι άτομα ανά εξάμηνο. 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: 379/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έβδομο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 7ο  

Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων  

της πόλης των Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι όπως στην εισήγηση; Κάθε χρόνο γίνεται αυτό .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καθορίζει  το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση του προεδρείου.  

Έτσι;  Όπως ακριβώς μας το έφερε το Δ.Σ. του Φαρμακευτικού 

Συλλόγου Σερρών. Ομόφωνα ναι και αυτό.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την  

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 380/2014)  

                                                               …………………  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη, δηλαδή εδώ μπορούμε να ανατ ρέψουμε αυτό το 

πράγμα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εμείς μπορούμε να ανατρέψουμε αυτό;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κοιτάξτε.  Είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.  Έτσι το προβλέπει ο 

Καλλικράτης.  Μπορούμε να το ανατρέψουμε.  Βεβαίως.  Θεωρητικά 

πάντα. Αλλά από την στιγμή, αφού είναι παράξενες ώρες μπορούμε να 

το ανατρέψουμε.  Πιθανόν γι΄ αυτό το βάζει  ο νομοθέτης.  Παρακαλώ.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Καλό θα ήταν,  επειδή είδα στην εισήγηση ότι  η απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης είναι κατά πλειοψηφία,  καλό θα ήταν οι  φαρμακοποιοί  να 

είχαν μαζί και το κείμενο για το που διαφωνούν κάποια μέλη για να 

έχουμε και πιο ολοκληρωμένη άποψη από την στιγμή που χρειάζεται 

και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω η δημοκρατικότητα, η πλειοψηφία αυτό έχει  η δημοκρατία,  η 

πλειοψηφία πάντα να έχει  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει τώρα, δεν είναι το απόλυτο.  Λοιπόν πάμε στο επόμενο θέμα, 

το όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 8ο  

Έγκριση της υπ' αριθμ. 73/2014 απόφασης του .Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

με θέμα:  ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2014¨ .   

Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Αρναούτογλου Φ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 381/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 9ο   

Έγκριση αποφάσεων του .Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών:  

α) αρ. 65/2014 περί ¨Εγκρίσεως αλλαγής σκοπού των 

κληροδοτημάτων  

Αφροδίτης Σιόλα και Κων/νου Τσιάγκα¨  και  

β) αρ. 87/2014 περί ¨Λήψεως απόφασης για εγγραφές -  διαγραφές 

των  

 νηπίων-βρεφών  στα τμήματα των παιδικών σταθμών του Δήμου 

Σερρών  

για το έτος 2014 -2015¨ .  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ένα απλό ερώτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως,  ερωτήσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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Κύριε Χατζημαργαρίτη στο Α, εμείς  ως σώμα έχουμε το δικαίωμα 

αλλαγής σκοπού κληροδοτημάτων; Το προβλέπει αυτό ο νόμος; Το 

προβλέπει η διαθήκη, να το πω εγώ έτσι;   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Να απαντήσω;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι μια απορία.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Εμείς,  δεν είμαι νομικός ούτε θα τον υπερασπίσω, απλά εμείς  έχουμε 

το δικαίωμα να προσφύγουμε στο Διοικητικό Εφετείο για την αλλαγή 

του σκοπού και το κάνουμε αυτό και είναι μια πολύ καλή δουλειά που 

έγινε και νομίζω ότι  είναι προς τιμήν του συμβουλίου που το ψηφίζει ,  

γ ιατί  θα το ψηφίσετε,  είμαι σίγουρος,  γιατί  η δουλειά που έχει  γίνει  

από το νομικό πρόσωπο για αυτά τα δυο κληροδοτήματα, τα οποία 

ήταν μια βόμβα για μας στον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ολοκληρώνεται μ ε αυτόν 

τον τρόπο.  

 Τι εννοώ με αυτό; Καταρχήν,  ξέρετε για ποια κληροδοτήματα 

μιλάμε.  Μιλάμε για το κληροδότημα που είναι δίπλα στο παλαιό 

ξενοδοχείο Κωνσταντινούπολη επί της Βασιλέως Βασιλείου,  στο οποίο 

είμαστε το ένα όγδοο, είμαστε συνιδιοκτήτες δηλαδή  και στο δεύτερο 

που είναι το παλαιό αυτό ξενοδοχείο είμαστε το ένα τρίτο.   

 Αυτά ήταν στην ιδιοκτησία του νομικού προσώπου από το Εθνικό 

Ορφανοτροφείο Θηλέων. Από εκεί  και πέρα ξεκίνησε μια διαδικασία 

από τον κ.  Δούκα και με τον ορισμό ενός νομικού, ενός εξαίρετου 

νομικού που είναι ειδικός σε αυτές τις  περιπτώσεις και μας είπε τι  

πρέπει να κάνουμε.   
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 Καταρχήν ήρθαμε σε επαφή με τους ιδιοκτήτες.  Έγινε η 

απογραφή. Σας λέω όλη την ιστορία για να ξέρετε ακριβώς τι  

συμβαίνει .  Τα δυο αυτά κληροδοτήματα είχαν δυο  σκοπούς.  Είχαν το 

πρώτο μεν να εισπράττουμε μισθώματα από το ακίνητο,  από το 

ξενοδοχείο για να προικοδοτείται μια κορασίδα τρόφιμος από το 

Ορφανοτροφείο.  Παλαιότερα. Αυτός τώρα ο λόγος δεν υπάρχει.  Δεν 

υπάρχει το Ορφανοτροφείο . .κορασίδες άπορες και επίση ς δεν 

υπάρχουν και έσοδα. Δεν υπάρχει αυτή την στιγμή αξιοποίηση του 

ακινήτου.  

 Εμείς κληθήκαμε να απαντήσουμε στο τι  πρέπει να κάνουμε και 

κάναμε το εξής:  σε δυο σκέλη. Να σας τα πω αναλυτικά.  

 Στο πρώτο ζητήσαμε από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η 

οποία δυσκολεύεται να μας κάνει  μια τέτοια  οικονομοτεχνική μελέτη,   

η οποία μας είναι χρήσιμη και αποταθήκαμε σε ιδιώτη, με την οποία 

θα προκύψει με ακρίβεια η κατάσταση που έχουν περιέλθει  τα δυο 

ακίνητα και το κόστος και η δαπάνη που θα πρέπει να γίνει  γι α να 

περιέλθουν αυτά σε κατάσταση εκμεταλλεύσιμη, ούτως ώστε υπάρχουν 

έσοδα.  

 Ζητάμε λοιπόν εμείς ,  αφού προκύψουν έσοδα από την 

εκμετάλλευση, να αλλάξουμε τον σκοπό και τι  προτείνει  το διοικητικό 

του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.;  Ομόφωνα. Σας λέω για να ξέρετε τι  προτείν ουμε.   

 Για το μεν κληροδότημα της Αφροδίτης Σιόλα για την 

πολυκατοικία δίπλα στο ξενοδοχείο προτείνουμε,  εάν υπάρχουν έσοδα 

κατά έτος επιχορήγηση εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος σε κάποια 

απόφοιτο Λυκείου της πόλης των Σερρών, για ένα κορίτσι μιλάμε,  για 

κορασίδα πάντα, συμπεριλαμβανομένων και των τυχών 

Επαγγελματικών, Εσπερινών, Μουσικών Λυκείων και τα λοιπά αλλά 
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και τυχόν Επαγγελματικών Σχολών, η οποία έχει  στερηθεί τους γονείς  

της,  αυτή είναι η πρότασή μας ή κάποιον εξ αυτών και είναι άπορη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το κορασίδα να το βγάλουμε.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Συγνώμη για την έκφραση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Μα ήταν για κορίτσι.  Γι΄ αυτό τον λόγο διαλέξαμε κορίτσι.  

 Για το δεύτερο κληροδότημα για το ξενοδοχείο είναι 

περισσότερα αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε.  Είναι για έξι  

κορίτσια,  είναι για δυο απόφοιτες προτείνουμε Δημοτικών, δυο 

απόφοιτες Λυκείων και δυο απόφοιτες Επαγγελματικών Σχολών. 

Επίσης άπορες ή χωρίς γονείς .   

 Η επιλογή θα γίνεται ετησίως με απόφαση του Δ.Σ. του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. και ύστερα από σχετική πρόταση τριμελούς Επιτροπής,  

η οποία θα απαρτίζεται από έναν εκπρόσωπο της Β/θμιας εκπαίδευσης 

και από τους δυο προϊσταμένους Διεύθυνσης του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..  Όχι 

πολιτικά πρόσωπα.  

 Θα γίνεται δημοσίευση προκήρυξης στην έδρα του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.,  στην έδρα της Β/θμιας,  στα Δημοτικά . .  αλλά και στις 

Σχολές όλης της πόλης των Σερρών για τα κριτήρια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  
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Όχι,  είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά και διασφαλίζει  και το 

συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Μηλίδη.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το είπε προηγουμένως η κυρία Σαραντίδου και νομίζω 

θα συμφωνήσω, είναι διαφορετικό πράγμα όταν ήταν Ορφανοτροφείο 

Θηλέων και είναι διαφορετικό τώρα. Δηλαδή λέω, εάν ένα παιδί  αγόρι,  

έχει  ένα τόσο σοβαρό πρόβλημα το αποκλείουμε; Καταλάβατε με την 

απόφασή μας τι  κάνουμε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να σας βγάλω από την απορία,  σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο,  σε 

αυτή την αίθουσα, εάν θυμάστε,  φέραμε ένα θέμα μόνο για άρρενες,  

μόνο για άρρενες από το κληροδότημα Αποστολίδη.  Μόνο για άρρενες.  

Εκεί τι  να πούμε τώρα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Προσέξτε να δείτε όμως τώρα τι  κίνδυνος ελλοχεύει;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ένα λεπτό.  Σας βοηθάω με αυτό που θα πω. Για να 

βγείτε από την απορία,  κύριε Αναστασιά δη, για να γίνει  δεκτή η 

αλλαγή του σκοπού από το Διοικητικό Εφετείο όμως πρέπει να συνάδει 

και να είναι κοντά στην βούληση του διαθέτη.  Δεν μπορείς να ξεφύγεις  

πάρα πολύ από την βούληση του διαθέτη,  γιατί  κινδυνεύεις ,  αυτή η 

απόφαση που θα πάρουμε σήμερα εδώ να πάει στο Διοικητικό Εφετείο 

και να μην περπατήσει.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε λοιπόν; Ομόφωνα ναι;  Ναι,  κ.  Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν έχω ερώτηση, έχω πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση έχετε κυρία Σαραντίδου;  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  κάντε την.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ έχω να κάνω την εξής πρόταση για το δεύτερο σκέλος που είναι τα 

τροφεία,  κύριε Πρόεδρε,  στο οποίο και στο συμβουλίου του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ψηφίσαμε με συγκεκριμένο τρόπο και λέμε ότι  το 

εισόδημα μιας οικογένειας που είναι α πό 8.800 ευρώ μέχρι 16.600 

είναι πολύ μεγάλο, αυτή δηλαδή η απόσταση, προτείνουμε να μπει μια 

ενδιάμεση κλίμακα, ένα ενδιάμεσο ποσό ακόμη που να προσδιοριστούν 

εκεί  τα τροφεία στα 60 ευρώ. Ένα αυτό.   

 Ένα δεύτερο, ότι  το ποσό εγγραφής από 30 ευρώ προτείνου με να 

μειωθεί στα 15 και προτείνουμε και τα παιδιά του προσωπικού των 

Παιδικών Σταθμών να πληρώνουν κανονικά όπως όλοι πολίτες και οι  

δημότες του Δήμου μας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Είπαμε μια ενδιάμεση κατηγορία ακόμη. Μείωση της  εγγραφής από 30 

σε 15 ευρώ και οι  υπάλληλοι,  τα παιδιά των υπαλλήλων των Παιδικών 
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Σταθμών να πληρώνουν και αυτοί όπως πληρώνουν όλοι οι  δημότες 

μας και τις  περισσότερες φορές και οι  άνεργοι δημότες μας.   

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Ήθελα για το διαδικαστικό το θέματος ,  επειδή λέει  ότι  λήψη απόφασης 

για εγγραφές –διαγραφές και δεν λέει  και για καθορισμό τροφείων, 

παρόλο που αναφέρεται μέσα στην απόφαση, μήπως θα ήταν πιο σωστό 

να αναφέρεται και στον τίτλο της απόφασης γιατί  νομίζω ότι  έτσι είναι 

και . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χατζημαργαρίτη.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριε Γάτσιο θα σας απαντήσω. Θα σας απαντήσω ως εξής:  φέτος για 

την φετινή χρονιά στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Σερρών, 

επειδή με το πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ το 65% των παιδιών είναι 

δωρεάν,  όλοι οι  χαμηλόμισθοι αυτής τ ης κατηγορίας έχουν καλυφθεί.  

Δεν έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων δηλαδή που πληρώνουν κάτω από 

80 ευρώ. Είμαστε από τις  εξαιρετικές περιπτώσεις.  Γι΄ αυτό δεν 

προβήκαμε σε αυτή την αλλαγή. Ήταν όπως και πέρυσι έτσι και φέτος.  

Την ίδια πρόταση είχε και πέρυσι ο  κ. Χρυσανθίδης,  το θυμάμαι στο 

Δ.Σ..   

 Όσον αφορά για τα 30 ευρώ της εγγραφής,  εδώ θεωρώ ότι  το 

ποσό και έτσι θεώρησε και το συμβούλιο γι΄ αυτό και το ψήφισε,  ότι  

ήταν πολύ μικρό για τις  εγγραφές και το διατηρούμε εδώ και πάρα 

πολλά χρόνια.   

 Όσον αφορά γ ια τα παιδιά των υπαλλήλων, επειδή είναι ελάχιστα 

και αφορούν μητέρες οι  οποίες είναι ήδη εργαζόμενες 

βρεφονηπιοκόμοι και μέσα σε αυτή την λαίλαπα των μέτρων που έχει  
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αυτή την στιγμή προχωρήσει στην χώρα μας  για τους εργαζόμενους 

θεωρήσαμε σωστό ότι  οι  μητέρες οι  οποίες,  γιατί  για τέτοιες 

περιπτώσεις μιλάμε,  έχουν τα παιδιά τους στον παιδικό σταθμό, αντί  

να τα έχουν ως υπεράριθμα, να τα έχουν κανονικά χωρίς τροφεία.   

Γι΄ αυτό το ψηφίσαμε,  για κανέναν άλλο λόγο.  Μα ούτως ή 

άλλως οι  γυναίκες που εργάζονται ο ι  βρεφονηπιοκόμοι έχουν το 

δικαίωμα να έχουν τα παιδιά τους έστω και υπεράριθμα. Αλλά θέλαμε 

να δώσουμε αυτό το κίνητρο σε αυτές τις  γυναίκες,  οι  οποίες 

εργάζονται με αυτές τις  συνθήκες σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι της 

ζωής μας που αφορά τα παιδιά μας και π ροσφέρουν αυτές τις  

υπηρεσίες.  Αυτό κάναμε και γι΄ αυτό το ψηφίσαμε.  Με αυτή την 

λογική.  

 Είναι αυτό το κομμάτι που αφορά τα παιδιά μας και είναι 

δύσκολο αυτό το κομμάτι εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις επί  του θέματος; Μπαίνει  σε ψηφοφορία διότι  

υπάρχουν…  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Πριν κλείσουμε να πω το εξής:  είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι  φέτος 

για πρώτη φορά στους παιδικούς του Δήμου Σερρών μπαίνει  το 

σύστημα της μοριοδότησης επιλογής των νηπίων. Αυτό γίνεται για 

πρώτη φορά και νομίζω ότι  είμαστε από τους λίγου ς παιδικούς 

σταθμούς σε όλη την Ελλάδα που το καθιερώνει και γίνεται για ένα 

λόγο.  Για να γίνεται δικαιότερη και όσο το δυνατόν καλύτερη η 

επιλογή παιδιών με βάση τα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.  Είναι 

για πρώτη φορά. Έγινε μια καλή δουλειά,  είναι όπω ς το σύστημα της 
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ΕΕΤΑΑ, μπαίνει  δηλαδή στον υπολογιστή και θα βγάζει  ακριβώς όπως 

πρέπει τα παιδιά.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Όπως είναι η πρόταση για Α και για Β. Όπως 

είναι ακριβώς  η εισήγηση. Ο κάθε ένας που διαφοροποιείται θα λέει  

την,  εντάξει;  Ναι,  ναι.  Κύριε Νιζάμη ναι,  κύριε Στεργίου,  ναι.  Ναι ο κ.  

Ίντος.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εμμένω στην άποψή μου ότι  θα πρέπει να απαλειφθεί 

το θέμα κορασίδα. Σας λέω ότι  κανένα Διοικητικό Εφετείο δεν θα το 

έβλεπε τόσο στενόμυαλα στην σημερινή εποχή. Δε ν θα τα έβλεπε έτσι.  

Και εάν δεν υπάρχει τέτοιο για κορασίδα και υπάρχει για αγόρι τι  θα 

γίνει;  Θέλω να γραφτεί ,  σας παρακαλώ στα πρακτικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.  Κυρία Σαραντίδου;  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Με την ίδια επισήμανση στο Α και όχι  στο Β γιατί  λέμε δωρεάν 

παιδικούς σταθμούς για όλους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο; Όπως την πρότασή σας.  Μαζί με την κυρία Δρίγκα το 

ίδιο.  Κύριε Γιαννίδη;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Προκρίνω την πρόταση του κ.  Γάτσιου.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

. .με την πρόταση του κ.  Γάτσιου.  Ο κ.  Σταυρόπουλος όπως είναι η 

εισήγηση. Ναι,  ναι και ο Πρόεδρος.   

Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών:  
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α) αρ. 65/2014 περί ¨Εγκρίσεως αλλαγής σκοπού των 

κληροδοτημάτων  

Αφροδίτης Σιόλα και Κων/νου Τσιάγκα¨  

Εγκρίνεται βάσει του 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 ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΦΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 382/2014)  

                                                               …………………  

 

β) αρ. 87/2014 περί ¨Λήψεως απόφασης για εγγραφ ές -  διαγραφές 

των  

νηπίων-βρεφών στα τμήματα των παιδικών σταθμών του Δήμου 

Σερρών  

 για το έτος 2014 -2015¨ .  

Εγκρίνεται βάσει του 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 ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΦΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 383/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο θέμα.  
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ΘΕΜΑ 10ο   

Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας με θέμα: ¨Σχέδιο  

Εκκένωσης  της πόλης των 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: 384/2014)  

                                                               …………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  11ο    

Έγκριση  απασχόλησης εποχικού  προσωπικού επί δίμηνο  

για τις ανάγκες  του Κυνοκομείου του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Καλαϊτζίδης Β.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Ο κ. Αντιδήμαρχος πριν φύγει  με ενημέρωσε ότι  χρειάζεται την 

βοήθεια,  γιατί  δεν έχει  προσωπικό, γιατί  ακριβώς υπάρχουν και 

προκύπτουν έριδες στο Κυνοκομείο και δικαστήρια και κα ταγγελίες 

και μου είπε,  τουλάχιστον,  ότι  το σκεπτικό του είναι αυτό,  ότι  

χρειάζεται αυτό το έκτακτο προσωπικό για να μπορέσει να κάνει  και 

κάποιες δουλειές και να μην έχει  προβλήματα με τους καταγγέλλοντες.  

Έτσι με ενημέρωσε.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

. .Κυνοκομείο και έχουμε εγκρίνει  και προσωπικό και φάρμακα και 

γιατρούς και τα λοιπά. Θα ήθελα να με ενημερώσει ο αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος και ο Δήμαρχος,  να μας πει  η γιατρός την οποία έχουμε 

εκεί  στο Κυνοκομείο πόσες τελικά στειρώσεις έκανε στην καριέρα της,  

όλο αυτό το χρονικό διάστημα, γιατί  το μόνο που γνωρίζω, από ότι  

ξέρω δηλαδή, το να καταγγέλλει την υπηρεσία στα όργανα την 

βλέπουμε τακτικά.  Και τι  μέτρα έχει  πάρει ο Δήμαρχος γι΄ αυτή. .  

Πρέπει να είναι και ο Δήμαρχος εδώ πέρα για να τα ακούσει.  Τι μέτρα 

έχει  πάρει;  Γιατί  από ότι  αντιλαμβάνομαι όταν ήμουνα Αντιδήμαρχος 

εκεί  και είχα το Κυνοκομείο μέσα σε 15 μέρες δυο γιατροί που ήταν 

από το εξωτερικό κάνανε 540 στειρώσεις.  Θα ήθελα να με 

πληροφορήσει,  ας πούμε,  σε αυτά τα χρόνια που ήταν εκεί  πέρα, που 

δεν είχε ιατρείο ,  το κάναμε το ιατρείο,  δώσαμε τόσα χρήματα, πόσες 

στειρώσεις γίνανε; Γιατί  τώρα μαθαίνω ότι  κατήγγειλε και τον 

Αντιδήμαρχο για εργατικό ατύχημα ότι  κάποιο σκυλί την γρατσούνισε 

στο χέρι.   

 Λοιπόν,  αυτά θέλω να με πληροφορήσει ο Δήμαρχος τι  μέτρα 

πήρε και τελικά να μας πει  και τον αριθμό.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επειδή,  κ.  Στεργίου δεν βλέπω ούτε τον Δήμαρχο εδώ ούτε τον 

αρμόδιο Αντιδήμαρχο, θα ενημερωθείτε στο επόμενο συμβούλιο για το 

θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ένα είναι η πρόταση νομίζω, ένα  άτομο.  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 385/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δωδέκατο.   

 

ΘΕΜΑ 12ο   

Αποδοχή και ταυτόχρονη επιστροφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων  

 της Κοινοτικής συνδρομής του έργου SPORTS FOR ALL που  

χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 

Συνεργασίας  

ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007 -2013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει;  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: 386/2014)  

                                                               …………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ 13ο  

Έγκριση έκθεσης εσόδων -εξόδων Δ΄ τριμήνου 2013 για τον  

έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 387/2014)  

                                                               …………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ 14ο  

Αναμόρφωση Κωδικών Αριθμών εσόδων του προϋπολογισμού  

έτους 2014 Δήμου Σερρών σχετικά με το έργο: ¨Προώθηση της 

πολιτιστικής  

κληρονομιάς των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα;  

Κα ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ:  

Όχι εγώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι η κυρία Σαραντίδου.   

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 388/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο πέμπτο θέμα.  
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ΘΕΜΑ 15ο  

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

οικονομικού έτους 2014,  που αφορούν εργοδοτικές εισφορές υπέρ 

ΙΚΑ  

 αορίστου,  ενίσχυση κωδικών κρατήσεων, δημιουργία κωδικών  

 εξόδων και για την αποδοχή ποσού και πληρωμή οφειλών  

 έτους 2013 και λοιπών δαπανών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κυρία Σαραντίδου μιλάμε για λογιστικά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αμιγώς λογιστικά.  Κύριε Παζάρσκι ελάτε λίγο σας παρακαλώ  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ακούστε κυρία Σαραντίδου.  Σε μένα τουλάχιστον που πιστεύω και 

απαιτώ με τον ίδιο σεβασμό με τον σεβασμ ό που πάντα στα τρεισήμισι 

χρόνια σας αντιμετώπιζα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Παζάσκι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ένα λεπτό.   Μέχρι τώρα τρεισήμισι χρόνια,  κυρία 

Σαραντίδου σας ενημέρωνα και για την κάθε παραμικρή λεπτομέρεια 

που δεν την ήξεραν τα προηγούμενα χρόν ια κανείς .  Αυτά είναι 

λογιστικές τακτοποιήσεις,  αναμορφώσεις.  Είναι εντελώς διαδικαστικά 
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θέματα και απορώ δηλαδή μέχρι τώρα σας ενημέρωνα επί κάθε 

λεπτομέρειας.  Εάν θέλετε να δω αναλυτικά την εισήγηση άλλη μια 

φορά να σας πω και τις  λοιπές δαπάνες.  Να σας τις  διαβάσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Παζάρσκι οι  λοιπές δαπάνες στο δέκατο πέμπτο θέμα που 

αφορά: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους ΄14,  που αφορούν εργοδοτικές εισφορές υπέρ Ι .Κ.Α. 

αορίστου, ενίσχυση κωδικών κρατήσεων, δημιουργία  κωδικών εξόδων 

και για την αποδοχή ποσού και πληρωμών οφειλών έτους ΄13 και 

λοιπών δαπανών μπορείτε να μας πείτε αυτές τις  λοιπές δαπάνες;  

Ερώτηση από την κυρία Σαραντίδου.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι όλες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από τον κ.  Γάτσιο,  συγνώμη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Πρώτον είναι όλες οι  οφειλές όσα χρήματα έχουμε και μας ήρθαν από 

τους παρακρατηθέντες πόρους είμαστε,  ούτως ή άλλως ακολουθούμε 

αυτή την τακτική τρεισήμισι χρόνια,  να πληρώνουμε τις  οφειλές.  

Επομένως το Λογιστήριο,  κύριε Πρόεδρε,  στην αναμόρφωσή του αυτή, 

γιατί  ο Δήμος πρέπει να έχει  συνέχεια και να λειτουργεί ,  δεν μπορεί να 

σταματήσει μέχρι τον Αύγουστο και έτσι εξηγώ και το κατεπείγον 

χαρακτήρα της προτεινόμενης αναμόρφωσης,  επιθυμεί και ζητώ και 

εγώ την συναίνεσή σας για να μπορεί ο Δήμος να πληρώνει τις  ο φειλές 

και να σταματήσουμε και να περιμένουμε τον Σεπτέμβριο πότε θα 

κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο,  προτείνω την ψήφιση, την λήψη 

απόφασης για την εξόφληση οφειλών και αποδοχή χρηματοδότησης 
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όσων χρημάτων ήρθαν από τους παρακρατηθέντες πόρους.  Κατά κύριο 

λόγο  δηλαδή μια αναμόρφωση είναι γι΄ αυτό.   

 Τώρα βλέπω εδώ είναι το ΤΕΑΔΥ άλλο. Δεν ξέρω τι  άλλο θέλετε.  

Οι λοιπές δαπάνες, .  Άλλες λεπτομέρειες να σας πει  ο κ.  Παζάρσκι.   

 Έχει δικαστικά έξοδα, έχει  αμοιβή ορκωτών λογιστών. Κύριοι  

συνάδελφοι,  όλες τις  υποχρεώσεις που έχει  ο Δήμος και πρέπει να τις  

αντιμετωπίσουμε για να μην χρωστάμε και να πληρώνουμε στην ώρα 

μας,  δηλαδή χωρίς να περνάει η χρονιά που διανύουμε,  γιατί  αυτός 

είναι ο στόχος όλων μας πιστεύω, είναι τέτοιες.  Μπορείτε να τις  δείτε 

αναλυτικά μια –μια.  Εάν θέλετε σας τις  διαβάζω. Σας λέω σε γενικές 

γραμμές ποιες είναι.   Είναι από υποχρεώσεις σε υπαλλήλους  με 

δικαστικές αποφάσεις τελεσίδικες,  μέχρι υποχρεώσεις απέναντι  σε 

προμηθευτές μας,  μέχρι ότι  άλλο το Λογιστήριο είχε σαν υποχρέωση 

και έπρεπε να το  αντιμετωπίσουμε.   

 Εάν θέλει  ο προϊστάμενος στο Λογιστήριο να προσθέσει κάτι  

είναι στην διάθεσή του.   

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ:  

Απλώς θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι  σε αυτή εδώ πέρα την 

αναμόρφωση κλείνει  και το θέμα οριστικά με την ΚΕΠΣ. Βάζουμε να 

αξιοποιήσουμε όλους τους προμηθευτές.  Δηλαδή ο ορκωτός ελεγκτής 

μας παρέδωσε εδώ πέρα τις  καταστάσεις με τις  οφειλές της ΚΕΠΣ, ήδη 

εμείς  πληρώσαμε τους εργαζομένους με δυο αποφάσεις της 

Οικονομικής Επιτροπής που ήταν και προηγούμενη απόφαση δική σας 

και το Ι .Κ.Α. που υπήρχε και τώρα βάζουμε να πληρώσουμε και τους 

προμηθευτές της ΚΕΠΣ. Δηλαδή κλείνει  αυτό το θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Αυτά είπαμε να τα περνάμε έτσι διαδικαστικά αλλά αφού τώρα δόθηκε 

αφορμή θα τα πούμε γιατί  κάναμε και δουλειά.  Τι κάναμε; Κλείσαμε 

το θέμα  της κοινωφελούς,  κυρία Σαραντίδου,  κύριε συνάδελφε αυτό 

σας ενδιαφέρει.  Κλείσαμε το θέμα της κοινωφελούς επιχείρησης 

παιδικών σταθμών. Ολοκληρώθηκε,  περατώθηκε η εκκαθάριση. 

Πληρώσαμε και τους εργαζόμενους και τις  ασφαλιστικές εισφορές και 

ερχόμαστε σήμερα, πάνω από 100.000 ευρώ, 107.000 ευρώ να 

πληρώσουμε,  ακούστε το γιατί  σας ενδιαφέρει,  έξω σας βρίσκουν και 

σας ρωτάνε,  τους προμηθευτές της κοινωφελούς επιχείρησης παιδικών 

σταθμών που είχε τεθεί  σε εκκαθάριση από το ΄10,  που είναι μείζον 

θέμα του Δήμου Σερρών αυτό.  Αυτοί οι  άνθρωποι περίμεναν πως και 

πως τα λεφτά τους τόσα χρόνια.   

 Επομένως αυτό το θέμα της ΚΕΠΣ κλείνει  άπαξ δια παντός.  Αυτό 

ήθελα να σας πω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

 

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογ ισμού 

οικονομικού  

έτους 2014, για την ενίσχυση του κωδικού εξόδων που αφορά 

εργοδοτική  

 εισφορά υπέρ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ (116) 11447 2 -6-2014  

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 τ ου ΔΚΚ 

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 389/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων (Α1. 17) 115  26 -6-

2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτ ούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 390/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων  (Α1. 18) 11520  26-6-

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: 391/2014)  

                                                               …………………  
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Ομοίως για την  δημιουργία κωδικών εξόδων  (Αναμ. 120) 11610  

27-6-2014  

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: 392/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως για την  δημιουργία κωδικών εξόδων  (Αναμ. 121) 11608  

27-6-2014  

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: 393/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως για την αποδοχή χρηματοδότησης και την ενίσχυση 

κωδικού εξόδου (Αν. 124)  

Εγκρίνεται βάσει του 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  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  

80 

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 395/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως για την αποδοχή  ποσού και πληρωμή οφειλών έτους 2013  

 και λοιπών δαπανών.(Αναμ. 128)  11502  20 -6-2014  

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  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 396/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών εργοδοτικών  

εισφορών Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Αναμ. 137)  11526  26 -6-2014  

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: 397/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωση Διαχείριση και 

Συντήρηση χώρων πρασίνου της Δ.Ε. Σκουτάρεως του Δήμου 

Σερρών (140) 12561+115107  7 -7-2014  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  

81 

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  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 398/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως για την αποδοχή χαρτοσήμου 3% πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου 

επί της κράτησης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβά σεων  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 399/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο έκτο.   

 

ΘΕΜΑ 16ο  

 Έγκριση αποστολής παιδιών προσωπικού Ι.  .Α.Χ. του Δήμου 

μας  

σε ιδιωτικές  κατασκηνώσεις για το έτος 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι ο κ.  Γάτσιος.  Έχει  κάθε δικαίωμα βεβαίως.  Άλλ ος; Όχι και ο κ.  

Γιαννακίδης.  Όχι και ο κ.  Νιζάμης.  Οι υπόλοιποι ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ ήθελα να πω το εξής:  ότι  επειδή δεν είναι όλοι πρέπει να κόψουμε 

και άλλους; δηλαδή . .  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Με ποια λογική; Θα ήθελα ο κ.  Αντιδήμαρχος,  με ποια λογική…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κοιτάξτε,  κύριοι  συνάδελφοι.  Κάθε χρόνο ψηφίζουμε,  κατά 

πλειοψηφία,  εάν θυμάμαι καλά, για τους . .  οι  άλλοι καλύπτονται.  Η 

ΙΔΑΧ όμως, οι  ιδιωτικοί δικαίου αορίστου χρόνου του Δήμου, γιατί  

δεν θέλουμε να είναι σε μια άλλη μοίρα τα παιδιά τους,  έρχεται  ο 

Δήμος και βάζει  ένα ποσοστό αυτής της δαπάνης και καλύπτει  κάθε 

χρόνο για να τους βοηθήσει.  Οι μονίμου . .  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είναι πολλά αλλά κ.  Γιαννακίδη οι  υπόλοιποι που είναι μόνιμοι 

καλύπτονται από τα ταμεία  τους.  Αυτοί για να μην είναι σε μια άλλη 

μοίρα θεωρούμε σωστό να βάζουμε ένα ποσό λογιστικά και να τους 

καλύπτουμε.  Και ταμειακά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επί της ουσίας αυτό είναι δηλαδή, να υπάρχει και εκεί  μια ισορροπία,  

μια ισότητα.  

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: 399/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε στο δέκατο έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 17ο   

Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι.  στο Δήμο Σερρών.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 400/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 18ο  
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Έγκριση διοργάνωσης της 10ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σε ρρών.  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης 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:  401/2012)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δέκατο ένατο.   

 

ΘΕΜΑ 19ο  

Έγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στους  

Νομικούς Συμβούλους του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 402/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 20ο   

Αποδοχή χρηματοδότησης για τις αποζημιώσεις των υπαλλήλων  

 του Δήμου Σερρών που συμμετείχαν στα εκλογικά συνεργεία.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 403/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ 21ο   

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  
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οικονομικού έτους 2014, που αφορά την αποζημίωση ρυμοτομίας  

για οικοπεδικά τμήματα και επικείμενη οικία ιδιοκτησίας  

Κυνηγού Χρήστου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 404/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ 22ο  

Έγκριση καταβολής δικαστικών εξόδων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για ποιο λέτε;  Για τα δικαστικά έξοδα; Κύριε Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  
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Στο mail  ήρθαν όλες.  Όλες.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κοιτάξτε να σας πω κάτι.  Είμαστε απόλυτα απαξιωμένοι ως δημοτικοί 

σύμβουλοι και ως παρατάξεις .  Στο πάρκινγκ δεν μπορούμε να μπούμε 

ποτέ,  ψαχνόμαστε από εδώ και απ ό εκεί .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εγώ στο πάρκινγκ …  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Για όλους.  Για όλους.  Βεβαίως για όλους.  Εδώ ερχόμαστε,  είμαστε σε 

συνθήκες…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ξέρετε τι  απάντηση πήραμε από τον αρμόδιο υπάλληλο του πάρκινγκ;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Μια παράταξη ολόκληρη δεν μπορεί να π άρει ένα τέτοιο;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ υπάρχει ένα κατεστημένο κ.  Γάτσιο,  να το ξέρετε.  Κάποιοι  έχουν 

κάρτες από εδώ μέσα. Κάποιοι  ευνοούμενοι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Οι οποίοι  έχουν τα γραφεία τους εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ή δεν τα έχουν εδώ. Είχαν από παλαιά.  Να τα πούμε όλα εδώ. Μετά 

από πενήντα παρεμβάσεις προσωπικές αλλά και της γραμματέως,  της 

κυρίας Παγκάλου, ξέρετε ποια είναι η απάντηση του 

Αντιπεριφερειάρχη προς τον αρμόδιο υπάλληλο; Εγώ έχω εντολή να 

μην ανοίξω. Από τον Αντιπεριφερειάρχη, από τον κ.  Μωυσιάδη. Αυτή 
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είναι η πραγματικότητα για το σημερινό μη άνοιγμα της μπάρας.  

Ανοίξανε μια,  δυο φορές,  δεν θα παίζω εγώ τον παλαιστή τώρα με τον 

καθένα. Ως εδώ. Δηλαδή τι  θέλετε να κάνουμε; Να πάρουμε μια 

απόφαση να κάνω αυτό που θέλετε εσείς .  Πείτε μου προτάσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι πρόταση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι ,  συγκεκριμένα. Δεν θα τα ρίχνετε πάνω μου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ξήλωμα την μπάρα, τι  προτάσεις;  Ξήλωμα την μπάρα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ψηφίζουμε ξήλωμα την μπάρα; Να πάμε όλοι απολογούμενοι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για όνομα του Θεού δηλαδή. Αυτοί λένε αυτό,  αυτό που σας είπα 

είναι,  αυτό είναι το σημερινό της κλεισμένης μπάρας.  Δηλαδή, κάπου 

και εγώ έχω φτάσει στα όριά μου, έχω σιχαθεί να το λέω πεντακόσιες 

φορές το ίδιο πράγμα λες και μιλάμε,  δεν ξέρω που μιλάμε.  Η 

αγανάκτησή σου Σάκη είναι και δική μου, να το ξέρεις .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμφωνούμε όλοι.  Κλιματιστικά ανταλλακτικών περιμένουμε από 

πέρυσι.  Αυτή είναι η κατάντια.  Τέλος πάντων.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγήσεις πήρατε,  δεν είχες ποντίκι ,  το είπες.  Σου λείπει  το ποντίκι .  

Συμφωνούμε αλλά δεν εξαρτάται από το προεδρείο,  έτσι;   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχεις τον λόγο για τα δικαστικά έξοδα.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Για τον καθορισμό τιμής μονάδος στα επικε ίμενα και τα οικόπεδο στην 

αξία των οικοπέδων στις  πράξεις  τακτοποίησης συγκροτείται μια 

Επιτροπή Εκτίμησης στην οποία παρευρίσκεται ο πληρεξούσιος 

δικηγόρος του ιδιοκτήτη του οικοπέδου. Αυτός πρέπει να πληρωθεί 

βάσει του νόμου, δηλαδή όχι  ο ίδιος,  απλώς τ α χρήματα αυτά πάνε 

στον δικηγορικό του Σύλλογο. Αυτό είναι νομοθετημένο. Είναι 

πληρεξούσιος.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Σε όλους τους Δήμους γίνεται αυτό.  Ο Δικηγορικός Σύλλογος 

περιμένει  αυτά τα λεφτά.  

 

Εγκρίνεται βάσει του 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: 405/2014)  

                                                               …………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  πάμε παρακάτω;  Πάμε εικοστό τρίτο θέμ α.  

 

ΘΕΜΑ 23ο   

 Ψήφιση πίστωσης για την αποπληρωμή παροχής υπηρεσιών:  

¨Κτηνιατρικές υπηρεσίες για τις ανάγκες του  

Δημοτικού Κυνοκομείου¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Καλαϊτζίδης Β.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Ρώτησα και επειδή λείπατε στο προη γούμενο θέμα, είναι το ίδιο θέμα, 

να μας πείτε,   η κτηνίατρος η δική μας που είναι μόνιμη υπάλληλος σε 

όλη αυτή την καριέρα της πόσες στειρώσεις έκανε; Τελικά πόσες 

καταγγελίες έχει  κάνει  στους αντιδημάρχους; Γιατί  νομίζω ότι  κάθε 

μέρα στον ανακριτή είμαστε.  Τι γίνεται αυτή η κατάσταση και τι  μέτρα 

θα λάβετε τελικά; Μπορεί κάποιος υπάλληλος παρακάμπτοντας την 

ιεραρχία να καταγγέλλει την υπηρεσία στην οποία ήταν και η ίδια 

προϊσταμένη;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Είναι πολύ σωστά τα ερωτήματα που θέλετε κ.  Στεργίου.  Άλλωστε τα 

ζήσατε και εσείς  αυτά,  αλλά μέχρι να αναλάβουμε εμείς  δεν είχε κάνει  

ούτε μια στείρωση. Και δεν πήγαινε και στο Κυνοκομείο.  Συνεχώς 

προέβαλε διάφορα επιχειρήματα λέγοντας ότι  την μια δεν έχει  άδεια το 

χειρουργείο,  ότι  λείπουν τα τάδε έγγραφα, δεν νομιμο ποιούνται,  δεν 
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υπάρχει νομιμοποίηση, ξέρω εγώ, κάποιας εγκατάστασης και τα λοιπά. 

Που ναι μεν είχε δίκαιο σε κάποια από αυτά, αλλά εάν ψάχνει  ο κάθε 

υπάλληλος να δει  που υπάρχει παρατυπία για να μην δουλέψει,  δεν 

πρόκειται να δουλέψει κανένας υπάλληλος.   

 Δυστυχώς αυτή η υπάλληλος ακολουθεί αυτή την τακτική.  Την 

βάλαμε όμως, όλα αυτά που έλεγε έγιναν και αναγκάστηκε να 

βρίσκεται τώρα επί οκταώρου βάσεως στο Κυνοκομείο και να κάνει  

στειρώσεις.  Κάνει και στειρώσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κάνει στειρώσεις.  Εγώ δεν ξέρω τον αριθμό, λείπει  και ο αρμόδιος 

Αντιδήμαρχος,  κάνει  στειρώσεις.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Κύριε Πρόεδρε συγνώμη για την διακοπή, σε δεκαπέντε μέρες δυο 

γιατροί κάνανε 540 στειρώσεις.  Λοιπόν,  δυο γιατροί ξένοι.  Και ρωτώ, 

πόσες έκανε δηλαδή σε όλη την καριέρα της;  Γιατί  κατήγγειλε και 

εμείς  θα πάμε στα δικαστήρια,  γιατί  πρέπει να ξέρει  και το σώμα τι  

γίνεται,  γιατί  δεν είχε λέει  το Κυνοκομείο γιατρό και τεχνικό 

ασφαλείας.  Δεν είχε ο Δήμος.  Ούτε ο Δήμος δεν είχε.  Κατήγγειλε στην 

Επιθεώρηση Εργασίας και η Επιθεώρηση Εργασίας για έναν υπάλληλο 

του Κυνοκομείου κάνει  αναφορά και στέλνει  τον Αντιδήμαρχο στο 

Πρωτοδικείο για δικάσιμη.  

 Λοιπόν,  αυτά δεν μπορεί ο κάθε υπάλληλος να καταγγέλλει την 

υπηρεσία από την οποία αμείβεται για πράγματα και να έρχεται η 

Επιθεώρηση Εργασίας και να λέει .  Ενδιαφέρθηκε η Επιθεώρηση 

Εργασίας για τους 800 υπαλλήλους του Δήμου που δεν είχαν γιατρό 
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και τεχνικό ασφαλείας και ενδιαφέρθηκε για έναν υπάλληλο του 

Κυνοκομείου; Αυτό είναι ελληνικό δημόσιο.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Στεργίου έχετε απόλυτο δίκαιο.  Σμφωνώ μαζί σας.  Είμαι 

αγανακτισμένος και εγώ με αυτή την ιστορία.  Έχει κάνει  βιομηχανία 

εγγράφων. Κάθε μέρα έγγραφα και καταγγελίες.  Ψάχνει  τους νόμους 

για να δει  ποια παρατυπία υπάρχει,  τι  λείπει  για να μην κάνει  κάποια  

πράγματα. Έκανε κάποιες στειρώσεις,  ασφαλώς όχι  τον αριθμό αυτόν 

που λέτε,  έχει  κάνει  κάποιες στειρώσεις,  βρίσκεται εκεί  αλλά 

ταμπουρώνεται πίσω από το γράμμα του νόμου και λέει  ότι  λείπει ,  

ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα, άρα εγώ δεν μπορώ να κάνω. Δεν έχω 

βοηθό. Την μια δεν έχω το ένα,  την άλλη δεν έχω ψαλίδι ,  την άλλη δεν 

έχω δεν ξέρω τι  δεν έχω και έτσι ταμπουρώνεται πίσω από την 

νομοθεσία και δεν δουλεύει.   

 Εάν ο κάθε υπάλληλος ακολουθούσε αυτή την τακτική δεν 

επρόκειτο να δουλέψει κανένας υπάλληλος,  διότι  παντού υπάρχουν 

ελλείψεις.  Στα περισσότερα τμήματα λείπει  προσωπικό και όμως 

προσπαθούν άλλοι υπάλληλοι να αναπληρώσουν τα κενά.  

 Υπάρχει πρόβλημα εκεί .  Εγώ πρέπει να πω ότι  την αφαίρεσα τον 

μισθό ενός μήνα, πήγε,  δεν ξέρω σε τι  όργανα πήγε και δικαιώθηκε .  

Καταλάβατε; Την τιμώρησα, πήγε,  που πήγε και αθωώθηκε.  

Καταλαβαίνετε;  Μιλάμε για,  ελάτε να δείτε,  βιομηχανία εγγράφων. 

Αυτή είναι η αλήθεια.   

 Εγώ συμφωνώ μαζί σας και εγώ είμαι πολύ προβληματισμένος 

και αγανακτισμένος με αυτή την ιστορία.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ας προχωρήσουμε στο εικοστό τέταρτο θέμα.  
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ΘΕΜΑ  24ο    

Έγκριση κατάργησης θέσεων περιπτέρων.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το αποσύρουμε; Δεν είναι έτοιμο.  Άρα λοιπόν αποσύρεται για το 

επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.   

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ  

(ΠΡΑΚ. 1-12-2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πέμπτο.  

 

ΘΕΜΑ  25ο  

 Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων:  

α) ¨Συντήρηση Δημοτικού κτηρίου στην Τ.Κ. Ορεινής¨  και  

β) ¨Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικά κτήρια  

του Δήμου Σερρών¨ .  

 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων:  

α) ¨Συντήρηση Δημοτικού κτηρίου στην Τ.Κ. Ορεινής¨  και  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 407/2014)  

                                                               …………………  

 

β) ¨Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικά κτήρια  

του Δήμου Σερρών¨ .  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για  την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 408/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο.   
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ΘΕΜΑ 26ο  

Έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής για το έργο:  

¨Ανέγερση Δημαρχείου (Β' φάση) πρώην Δήμου Σκουτάρεως¨ .  

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: 409/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 27ο    

Έγκριση και παραλαβή μελέτης του έργου:  

¨Μελέτη επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά 

κτήρια¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το εικοστό έβδομο; Βεβαίως.  Κύριε Μυστακίδη έχετε τον λόγο για το 

εικοστό έβδομο.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Γι΄ αυτό δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Είν αι η μελέτη η οποία 

εγκρίθηκε.  Έγινε κάποια μελέτη για την εξοικονόμηση ενέργειας σε 

τρία κτίρια δημοτικά, το ένα είναι το Δημαρχείο,  το άλλο είναι το 

Κλειστό Γυμναστήριο στην Κοιλάδα των Αγίων Αναργύρων και το 

άλλο είναι το Κολυμβητήριο στην Κοιλάδα των Α γίων Αναργύρων. 

Έγινε κάποια μελέτη που αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας και αυτή 

παραλαμβάνουμε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άρα μιλάμε μονάχα για παραλαβή κύριε Μυστακίδη.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ορίστε;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μιλάμε μόνο για παραλαβή. Εφόσον η έγκριση  έχει  γίνει  σε 

προηγούμενο συμβούλιο.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Έγκριση και παραλαβής μελέτης,  έτσι έρχεται το θέμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Η οποία μελέτη έγινε μετά από διαγωνισμό που βγήκε από εδώ μέσα, 

πήραμε απόφαση για διαγωνισμό, έγινε ο διαγωνισμός,  έγιναν οι  

μελέτες και τώρα θα γίνει  διαγωνισμός για υλοποίηση της μελέτης.  

Μέσα από το ποσό των 970.000 ευρώ που εγκρίθηκε για την 

εξοικονόμηση ενέργειας σε αυτά τα τρία κτίρια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται γ ια την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 410/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ  28ο   

Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα του έργου:  

¨Αποκατάσταση ηλεκτροφωτισμού γηπέδου της Τ.Κ. Χριστός¨ .   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Την εισήγηση Πρόεδρε.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Είναι το είκοσι οκτώ, δεν ξέρω εάν το έχετε μπροστά σας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το έχει  ο κ.  Μυστακίδης.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Σήμερα το πρωί ήρθε και ένας συμπληρωματικός…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Και ένας συμπληρωματικό.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Που έχει  να κάνει  με τις  βλάβες στο αρδευτικό αντλιοστάσιο του 

Μητρουσίου.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Αυτά και τα δυο θέματα προκύπτουν λόγω της  κλοπής που έγινε στον 

πίνακα και στα καλώδια στα αποδυτήρια στο γήπεδο του Χριστός και 

στην ζημία που έγινε στο αντλιοστάσιο του Μητρουσίου.  Αυτό το 

αντλιοστάσιο αρδεύει 6.00 στρέμματα στο Μητρούσι,  είχε βλάβη και 

έπρεπε να το αποκαταστήσουμε άμεσα. Και σ το Χριστός γίνανε εκεί  

κάποιοι  αγώνες,  μάλιστα υπάρχουν τώρα και κλεισμένες κάποιες 

επισκέψεις από ομάδες και έπρεπε άμεσα να αποκατασταθεί το 

ηλεκτρικό το σύστημα εκεί .   

 Το κόστος είναι στο Χριστός είναι 3.018,56 ευρώ με το Φ.Π.Α.,  

η ζημία που μας κάνανε  δηλαδή οι  κλέφτες και η ζημία στην αντλία 

εκεί  στο Μητρούσι  είναι 2.772,72 ευρώ μαζί με το Φ.Π.Α.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις άλλες;  Παρακαλώ.  

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Πόσα γήπεδα έχουμε στον Δήμο Σερρών και εάν γνωρίζετε τις  ανάγκες 

από τα υπόλοιπα γήπεδα; Εάν υπάρχουν φθ ορές,  βλάβες και τα λοιπά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Χράπα συγνώμη, είστε εκτός θέματος.  Καμία απάντηση. Κύριε 

Χράπα συγνώμη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τοποθέτηση επί του θέματος αυτού; Ναι.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Επειδή και άλλα γήπεδα έχουν προβλήματα  πολλά, τα οποία 

προβλήματα εδώ και τρεισήμισι χρόνια και δεν έσκυψε κανείς  να τα 

διορθώσει αυτά τα προβλήματα, τα οποία προβλήματα είναι της τάξεως 

πολύ πιο μικρότερα, εγώ ψηφίζω όχι σε αυτό το θέμα, γιατί  μόλις 

προέκυψε το γήπεδο του Χριστός αμέσως πάμε να το διορθώσουμε.  

Υπάρχουν άλλα γήπεδα που έχουν ελλείψεις σοβαρές και δεν 

διορθώθηκε κανένα στα τρεισήμισι χρόνια.  Ψηφίζω όχι.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ θεωρώ απαράδεκτη αυτή την τοποθέτηση του κ.  Χράπα. Εδώ δεν 

μιλάμε για μια ανάγκη που έχει  το γήπεδο Χριστό ς και πήγαμε και στις  

ανάγκες των άλλων γηπέδων δεν πάμε να τις  αποκαταστήσουμε.  Εδώ 

μιλάμε για ένα γήπεδο που λειτουργούσε,  είναι το μόνο γήπεδο, μπορώ 

να πω, που χωρίς την δική μας βοήθεια είναι σχεδόν έτοιμο για 

αδειοδότηση. Δεν είναι εδώ ο κ.  Χατζημαργ αρίτης να σας τα πει .  

Δηλαδή πληρούσε σχεδόν όλες τις  προδιαγραφές το γήπεδο του 

Χριστός.  Αυτή την στιγμή έγινε μια ζημία.  Μια σοβαρή ζημία και 

σταματάει η λειτουργία του χωρίς το ρεύμα. Γι΄ αυτό κάναμε την 

παρέμβαση. Δεν μπορούμε να κάνουμε άμεση παρέμβασ η σε όλα τα 

γήπεδα. Αυτή την στιγμή πραγματικά τα γήπεδα όλα, σχεδόν όλα είναι 

σε μια κατάσταση που θέλουν πολλές παρεμβάσεις για να μπορούν να 

αδειοδοτηθούν.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Λοιπόν,  απαράδεκτη θεωρείται η εισήγηση, κ.  Αντιδήμαρχε και όχι  η 

δική μου η παρέμβαση. Η εισήγηση είναι απαράδεκτη που 

μεροληπτείτε έναντι  κάποιων άλλων αθλητικών εγκαταστάσεων.  
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Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Νομίζω ότι  στοιχειώδη πράγματα δεν κατάλαβες Παντελή. Εδώ έγινε 

προχθές την Κυριακή μια ζημία.  Την επόμενη μέρα…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν καταγράφεται τίποτα από αυτά τα οποία λέτε.  Συγνώμη 

συνάδελφοι αλλά δεν κάνουμε διάλογο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μπορώ να έχω τον λόγο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για τοποθέτηση; Άλλος για τοποθέτηση επί του θέματος; Και ο κ.  

Δινάκης.    

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  κυρίες  και κύριοι  συνάδελφοι για μένα 

το πιο σοβαρό θέμα από όλα είναι σε ποιον ανήκουν αυτά τα γήπεδα; 

Τι εννοώ; Σήμερα έρχεται μια εισήγηση από την τεχνική διεύθυνση για 

να αποκατασταθεί μια ζημιά που πράγματι όλοι την είδαμε στα ΜΜΕ 

και υφίσταται και καλώς την αποκαθιστούμε,  για μένα όμως το πιο 

σοβαρό θέμα είναι ότι  τα γήπεδα σαν αθλητικοί χώροι,  σύμφωνα με 

την λειτουργία και του πρώην Αθλητικού Οργανισμού, σήμερα του 

ενιαίου νομικού προσώπου που λέγεται Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  θα πρέπει με 

κάθε τρόπο, ο κ.  Αντιδήμαρχος ο οποίος διαχειρίζεται την ακίνητη 

περιουσία του Δήμου, αυτά να μεταβιβαστούν κατά κυριότητα στον 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ,  έτσι  ώστε ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.  να έχει  την ευθύνη για 

όλες αυτές τις  παρεμβάσεις,  τώρα είμαστε σε μια ερμαφρόδιτη 

κατάσταση.  

 Κάποια γήπεδα ανήκουν στον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ,  ο οποίος τα 

διαχειρίζεται,  κάποια άλλα που μας ήρθαν από τους πρώην 
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Καποδιστριακούς Δήμους και σήμερα συναποτελούν τον Καλλικρατικό 

Δήμο ανήκουν στον Δήμο Σερρών επειδή δεν έγιναν οι  μεταβιβάσεις 

της κυριότητας.   

 Άρα για μένα παίρνοντας την σκυτάλη από τον κ.  Αντιδήμαρχο 

που θέτει  έτσι το θέμα και αντιδρά, για μένα το πιο σπουδαίο από όλα 

είναι ότι  θα πρέπει σε αυτή την θητεία που έρχεται,  ξέρω η 

προηγούμενη ήταν πάρα πολύ δύσκολη, να διευθετηθούν αυτά τα 

ζητήματα, τα γήπεδα να ανήκουν στον Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. ,  ο οποίος έχει  

και τις  αθλητικές εγκαταστάσεις και να μεταβιβαστεί ,  κύριε 

Αντιδήμαρχε,   η κυριότητά τους.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ολοκληρώθηκε νομίζω το θέμα. Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χράπας,  όχι .   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 412/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πριν περάσω στο επόμενο θέμα, το κέρασμα προέρχεται από την κυρία 

Παπαδοπούλου. Έχει πετύχει  στις  εξετάσεις της Γενικής Ιατρικής η 
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συνάδελφος.  Σας ευχόμαστε,  κυρία Παπαδοπούλου, σιδεροκέφαλη, 

όπως λέει  ο κ.  Γαλάνης,  καλή σταδιοδρομία.  Ότι καλύτερο στην 

καριέρα σας.   

 Πάμε στο εικοστό ένατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  29ο   

Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτού νται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 413/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  30ο  

Διαγραφή ποσού προηγούμενων ετών που αφορά  

 μισθώματα κληροδοτήματος Ι.  Αποστολίδη.  
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Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι είναι αυτό πάλι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

 Κύριε Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εάν διαβάσετε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε δυο λόγια.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

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

διαβάσετε την εισήγηση τα λέει  με μεγάλη σαφήνεια και η υπηρεσία 

και ο κύριος …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Καλά κάνετε μπράβο και εγώ την πρόσεξα ιδιαίτερα. Τα πράγματα 

έχουν ως εξής:  Ο κ.  Χατζηβασιλείου είναι από τους πιο συνεπείς 

ανθρώπους όλα τα χρόνια,  ο οποίος ανταποκρίνεται στην πληρωμή των 

μισθωμάτων. Είναι από τους συνεπείς δηλαδή απέναντι  στον Δήμο και 

στο κληροδότημα.  

Ένα διάστημα που μεσολάβησε από την δημοπρασία μέχ ρι την 

ανάδειξη του ιδίου,  γιατί  ο ίδιος ήρθε και κτύπησε αυτή την 

δημοπρασία,  ο άνθρωπος μετέφερε,  για όσους το θυμόσαστε,  εγώ 

νομίζω και πολλοί άλλοι το θυμόμαστε αυτό,  μετέφερε την 

δραστηριότητά του σε ένα διπλανό κατάστημα. Το άφησε δηλαδή αυτό 
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το κατάστημα για κάποιους συγκεκριμένους μήνες.  Αναφέρονται στην 

εισήγηση. Εκ παραδρομής η υπηρεσία του βεβαίωσε και αυτούς τους 

μήνες.  Και υπάρχει και η γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου, η 

οποία διαφορετικά,  ας πούμε,  είναι άκυρη η απόφασή μας.   

Με λίγα λόγια ε ίναι τα πράγματα πως έχουν.  Μιλάμε για έναν 

συνεπή άνθρωπο, έναν επαγγελματία,  ο οποίος ήρθε ξανά στην 

δημοπρασία,  για όσο διάστημα μεσολάβησε από την δημοπρασία μέχρι 

την ανάδειξη του αναδόχου δεν έκανε χρήση του συγκεκριμένου 

μισθίου και ο άνθρωπος επειδή εκ παραδρομής βεβαιώθηκε από την 

υπηρεσία,  σας λέω με ειλικρίνεια αυτά που επιβεβαιώνω, αυτά που 

αναφέρει η εισήγηση του Διευθυντή Οικονομικών και της 

Προϊσταμένης Προσόδων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μήπως μπορείτε,  κύριε Αντιδήμαρχε,  να μου διευκριν ίσετε σε ποιο 

σημείο της εισήγησης αναφέρει ότι  το χρονικό διάστημα από της λήξης 

του μισθίου μέχρι την δημοπρασία και την ανάδειξή του ως πλειοδότη 

εκ νέου,  φαίνεται μέσα ότι  απουσίαζε,  δεν ήταν κατειλημμένο;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κοιτάξτε.  Να μιλήσουμε για κάποι α άλλη περίπτωση να έλεγα ότι  ναι,  

είχαμε όλοι τις  υποψίες μας ή να ήμασταν και υποψιασμένοι και 

προβληματισμένοι και τα πάντα. Όμως μιλάμε,  εάν θυμάμαι καλά αυτό 

είναι στην Ερμού, είναι σε ένα κεντρικότατο σημείο της πόλης,  μιλάμε 

για έναν κύριο,  ο οποίος  ανταποκρίνεται χρόνια τώρα με σωστό τρόπο 

απέναντι  στο κληροδότημα. Δηλαδή είναι μια από τις  περιπτώσεις που 
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θα έπρεπε να είμαστε,  πώς να το πω, σωστοί απέναντί  του,  όπως και 

αυτός ήταν σωστός απέναντί  μας διαχρονικά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ξέρω τι  ρωτάει.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μήπως μου επιτρέπετε να επαναλάβω το ερώτημα 

προκειμένου να διαμορφώσω  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Αυτός ο άνθρωπος συμπεριφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο. Απαντώ στην 

ερώτηση που κάνατε ότι  αυτός ο άνθρωπος είναι από τ ους πιο σωστούς 

απέναντι  στον Δήμο, σέβεται τον Δήμο, όχι  όπως άλλοι στο παρελθόν,  

τα προηγούμενα χρόνια,  όχι  τα τελευταία τρεισήμισι τόσο πολύ όσο τα 

προηγούμενα, είναι από αυτούς που σέβονται τον Δήμο, που σέβεται 

την λογική των κληροδοτημάτων, αυτή την περίοδο την συγκεκριμένη 

δεν έκανε χρήση του μισθίου και γι΄ αυτό τον λόγο η υπηρεσία 

εισηγείται αυτό που εισηγείται.  Εάν συμφωνείτε το ψηφίζετε.  Εάν δεν 

συμφωνείτε δικαίωμά σας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Με την γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου του Δήμου, κύριε 

Πρόεδρε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μήπως από την εισήγηση της υπηρεσίας και την 

εισήγηση του κυρίου εγγράφως, του κ.  Αντιδημάρχου προκύπτει  ή 
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αναφέρεται ή δεν το είδα εγώ, ότι  το διάστημα αυτό ήταν όντως κενό 

το συγκεκριμένο κατάστημα; Δεν αμφισβητώ κανέναν άνθρωπο εγώ 

πολλώ μάλιστα αυτοί οι  οποίοι  νοικιάζουν κτήματα του Δήμου. Δεν 

ευθύνονται αυτοί το εάν πληρώνουν κάποιοι  ή δεν πληρώνουν κάποιοι .  

Το να μην πληρώνουν κάποιοι  ευθύνη έχουν αυτοί οι  οποίοι  διοικούν 

για μένα, αλλά θα ήθελα, εάν ο κ.  Αντιδήμαρχος μπορεί,  να μου 

σημειώσει στο σημείο στο οποίο αναφέρεται ότι  ναι,  το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα το συγκεκριμένο κατάστημα ήταν κενό.  Εάν 

προκύπτει  μέσα από την εισήγηση. Απλό είναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Επειδή,  κύριε Πρόεδρε και ο κ.  συνάδελφος  είχε αυτή την ευθύνη τα 

προηγούμενα χρόνια στην διοίκηση και στον έλεγχο ως μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής,  του απαντώ ότι  εγώ έκανα αυτή την εισήγηση 

που έκανα. Κάτι παραπάνω δεν έχω να πω. Εναπόκειται στον κάθε 

συνάδελφο με την συνε ίδησή του να ψηφίσει ναι ή όχι .  Δεν έχω να πω 

κάτι παραπάνω δηλαδή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Έχει γίνει  καμία διακοπή της σύμβασης εφόσον είχε λήξει  από τότε 

μέχρι πριν να ξανά αρχίσει   την λειτουργία του;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Μα σας λέω ότι  ξανά βγήκε…  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Διακοπή σύμβασης έχουμε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Μα χωρίς διακοπή πώς θα γίνει  η δημοπρασία; Πώς θα γινόταν η 

δημοπρασία;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Γιατί  δεν αναφέρεται πουθενά εδώ πέρα η διακοπή και εμείς  ξέρουμε 

ότι  δεν σταμάτησε να λειτουργεί ,  επέκταση στο διπλανό έκανε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Μα αυτό σας λέω.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Άρα λειτουργούσε,  το είχε το κατάστημα τους τέσσερις μήνες αυτούς.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Μα κοιτάξτε,  όταν μιλάμε για έναν τέτοιο άνθρωπο, ο οποίος κατά 

την διάρκεια που μεσολάβησε ανάμεσα στην …  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν εξετάζουμε τον άνθρωπο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Φυσικά θα τον εξετάσουμε.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Αφήστε τον άνθρωπο.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Σας λέω ότι  το μίσθιο δεν χρησιμοποιούνταν.  Φυσικά, έγινε 

δημοπρασία εκ νέου  με όλες τις  νόμιμες αδειοδοτήσεις από την.  Εάν 

ήταν εδώ η κυρία,  ο κύριος Μιγδάλης θα είχαμε τελειώσει σε ένα 

λεπτό.  Σας τα λέω εγώ και δεν πιστεύετε αυτά που σας λέω. Για το 

διάστημα των τεσσάρων μηνών που αναφέρεται …  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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 Ο άνθρωπος αυτός δεν έκανε χρήση του μι σθίου.  Πήγε δίπλα. Τέτοιο 

άνθρωπο, ποιο άλλο άνθρωπο να βρούμε σαν αυτόν που ήταν τόσο 

έντιμος και σωστός απέναντι  στον Δήμο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω ότι  απάντησε.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία το θέμα. Ναι,  ναι,  ναι .  Ο 

κ.  Νιζάμης;  

Κος ΝΙΖΑΜΗΣ:  

Όχι,  κύριε Πρόεδρε γιατί  δεν προκύπτει  από την εισήγηση, την 

έγγραφη εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών ότι  το μίσθιο ήταν κενό 

στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Στεργίου; Ναι,  ναι.  Ναι η κυρία Σαραντίδου,  όχι  ο κ.  Γάτσιος,  

όχι ,  ναι ,  ναι  και  Πρόεδρος.  Η κυρία Δρίγκα όχι .   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 414/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ  31ο  

Έγκριση επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα των  

 κ.κ. Θεοφανίδη, Απιδόπουλο και Παυλίδη.  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 415/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως του κ.κ.  Σκάπη Πασχάλη κλπ.  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 416/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως του κ.  Μάστορα Γεωργίου  

Εγκρίνεται βάσει 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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 417/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως του κ.  Παπαθεοδώρου Στεργίου.  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 418/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ  32ο  

Έγκριση μετακίνησης του κ.  Δημάρχο υ για τις 15/4/2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για 

την απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 419/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό τρίτο.   

 

ΘΕΜΑ  33ο   

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

 κ. Δημάρχου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

κ. Δημάρχου κατά τον μήνα Δεκέμβριο του ΄13.   

Εγκρίνεται βάσει του 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: 420/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως κατά τον μήνα Μάρτιο ΄14  

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: 421/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως κατά τον μήνα Φεβρουάριο ΄14  

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: 422/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως κατά τον μήνα Απρίλιο ΄14  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 423/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως από τις 31 -3- έως 1-4 2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  

113 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 424/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως κατά τις 22 -1,  10-2,  17-2,   26-3 και 6 -4 του 2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 425/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως κατά τις 25 -26 Φεβρουαρίου 2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 426/2014)  

                                                               …………………  

 

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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 κ.Γρηγοριάδη Παναγιώτη  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 427/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως για τον μήνα Σεπτέμβριο 2013.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 428/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ.  Χράπα Παντελή  

στις 6 και 21 Φεβρουαρίου 2014.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 429/2014)  

                                                               …………………  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριάντα τέσσερα.  

 

ΘΕΜΑ  34ο  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας  

των  αντιδημάρχων  κ.κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη και Χράπα 

Παντελή.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του  

 Αντιδημάρχου κ.  Γρηγοριάδη Παναγιώτη  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών πο υ απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 427/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως για τον μήνα Σεπτέμβριο 2013.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 11 Η Σ  ΙΟΥΝΙΟΥ 2014  

116 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 428/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως του Αντιδημάρχου Καθαριότητας  

κ. Χράπα Παντελή στις 6 και 21 Φεβρουαρίου 2014.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 429/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ 35ο  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας  

υπαλλήλων του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   
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Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του 

Δήμου  

Μικικη Φωτεινής14 -16 Μαρτίου 2014.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 430/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως από 4 έως 6  Μαΐου 2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 431/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως των υπαλλήλων Βασιλόπουλου Ειρήνης  

και Κούκου Αντωνίας για τις 1 -4-2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 432/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως των υπαλλήλων κ.κ.  Κοκκινίδου Α.,  Βασιλοπούλου Ε.,  

Μαδεμλή Ε.,   

Μίκικη Φ. και Παπακωνσταντίνου Μ. κατά το μήνα Μάιο.  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 433/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως των υπαλλήλων Ζγέα Κ. και Σαχπατζίδου Ελένης  

κατά τον μήνα Απρίλιο 2014.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 434/2014)  

                                                               …………………  

 

Συμπληρωματική έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας 

των υπαλλήλων  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  
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Καραγικόλη Χ.,  Σαμαρτιτζίδη Α.,  Πολυράλα Γ.,  Μπέκου Κ.,  

Χατζημόσχου Γ. και  

Αστάκη Δ. κατά τους μήνες Νοέμβριο 2013, Δεκέμβριο 2013 και 

Φεβρουάριο 2014.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 435/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως των υπαλλήλων Σίσκου Ε.,  Καραγκιόλη  Χ.,  Πάλλα 

Χρήματα.  

Βαρναλίδου Ε.,  Μάγο Κ. και Σαατζίδη Α. και λοιπών κατά τον μήνα 

Φεβρουάριο.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 436/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως υπαλλήλων κατά τον μήνα Μάρτιο 2014  

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: 437/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως κατά το μήνα Απρίλιο 2014  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 438/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό έκτο.   

 

ΘΕΜΑ 36ο   

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας  

του κ.  Αμαξόπουλου Ηλία, δικηγόρου του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι.   

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  

Αμαξόπουλου Ηλία,  
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δικηγόρου του Δήμου κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2014.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 439/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως της κ.  Τσινίκα Μαρίας κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και 

Νοέμβριο 2013.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 440/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό έβδομο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ  37ο  

Επέκταση –  συμπλήρωση δικτύου ΦΟΠ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση τοποθέτησης πέντε φωτιστικών σωμάτων στην  

 περιοχή όπισθεν του Carrefour στις Σέρρες.  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 441/2014)  

                                                               …………………  

 

Έγκρισης συμπλήρωσης δικτύου της Δ.Ε.Η. στο 4 ο  χλμ. Σερρών -

Δράμας.  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 442/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :  

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση.  

 

ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  
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………………………… 

……………… 

 

 

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

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

374-2014: Αντικατάσταση ενός τακτικού μέλους λόγω συνταξιοδότησης και ενός   

  αναπληρωματικού λόγω άδειας ανατροφής, της επιτροπής παραλαβής ψυχρής 

  ασφάλτου που συγκροτήθηκε με την αρ. 419/2013 Α.Δ.Σ.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

375-2014: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για προμήθεια και εγκατάσταση  

  αυτόνομου υβριδικού συστήματος θέρμανσης νερού της κολυμβητικής  

  δεξαμενής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Σερρών με χρήση ηλιακής ενέργειας και φυσικού 

  αερίου κατά το άρθρο 28 του ΕΚΠΟΤΑ.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

376-2014: Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων της  

  λειτουργίας των παιδότοπων. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

377-2014: Ορισμός εκπροσώπου στο Δ/κό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας 

  με την επωνυμία ¨Πολιτιστική Εταιρεία Καπετάν Μητρούσης Α.Ε.¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

   

378-2014: Ορισμός  εκπροσώπων  στις  ετήσιες  τακτικές  γενικές  συνελεύσεις 

  Ανωνύμων Εταιρειών στις οποίες είναι μέτοχος ο Δήμος Σερρών.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

   

379-2014: Έγκριση απασχόλησης σπουδαστών του Τ.Ε.Ι. για πραγματοποίηση 

  πρακτικής άσκησης.     

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

    

380-2014: Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων της πόλης των 

  Σερρών.     

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π .  
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381-2014: Έγκριση της υπ' αριθμ. 73/2014 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. με 

  θέμα: ¨Αναμόρφωση προϋπολογισμού χρήσης 2014¨.   

  Εισηγήτρια: Η Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Αρναούτογλου Φ.  

 

382-2014: Έγκριση αποφάσεων του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. Δήμου Σερρών:  

  α) αρ. 65/2014 περί ¨Εγκρίσεως αλλαγής σκοπού των κληροδοτημάτων 

  Αφροδίτης Σιόλα και Κων/νου Τσιάγκα¨  

    

383-2014: β) αρ. 87/2014 περί ¨Λήψεως απόφασης για εγγραφές - διαγραφές των 

  νηπίων-βρεφών στα τμήματα των παιδικών σταθμών του Δήμου Σερρών για 

  το έτος 2014-2015¨.    

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΚΠΑ κ. Χατζημαργαρίτης Μ.  

 

384-2014::  Έγκριση διοργάνωσης ημερίδας με θέμα: ¨Σχέδιο εκκένωσης της πόλης των 

  Σερρών¨.     

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

   

385-2014: Έγκριση  απασχόλησης εποχικού  προσωπικού επί δίμηνο για τις ανάγκες του 

  Κυνοκομείου του Δήμου.    

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

    

386-2014: Αποδοχή και ταυτόχρονη επιστροφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 

  της Κοινοτικής συνδρομής του έργου SPORTS FOR ALL που   

  χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας  

  ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

387-2014: Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου 2013 για τον έλεγχο  

  υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

388-2014: Αναμόρφωση Κωδικών Αριθμών εσόδων του προϋπολογισμού έτους 2014 

  Δήμου Σερρών σχετικά με το έργο: ¨Προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς 

  των Βλάχων στις περιοχές των Σερρών και Konce¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

389-2014: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού 
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έτους 2014, για την ενίσχυση του κωδικού εξόδων που αφορά εργοδοτική 

εισφορά υπέρ ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ (116) 11447 2-6-2014 

 

390-2014: Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων (Α1. 17) 115  26-6-2014 

 

391-2014: Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών κρατήσεων (Α1. 18) 11520  26-6-2014 

 

392-2014: Ομοίως για την  δημιουργία κωδικών εξόδων  (Αναμ. 120) 11610  27-6-2014 

 

393-2014: Ομοίως για την  δημιουργία κωδικών εξόδων  (Αναμ. 121) 11608  27-6-2014 

 

394-2014: Ομοίως για την αποδοχή χρηματοδότησης και την ενίσχυση κωδικού εξόδου 

(Αν. 124) 

 

395-2014: Ομοίως για την αποδοχή  ποσού και πληρωμή οφειλών έτους 2013 και λοιπών 

δαπανών.(Αναμ. 128)  11502  20-6-2014 

 

396-2014: Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών εργοδοτικών εισφορών Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Αναμ. 

137)  11526  26-6-2014 

 

397-2014: Ομοίως για την παροχή υπηρεσιών Οργάνωση Διαχείριση και Συντήρηση 

χώρων πρασίνου της Δ.Ε. Σκουτάρεως του Δήμου Σερρών (140) 

12561+115107  7-7-2014 

 

398-2014: Ομοίως για την αποδοχή χαρτοσήμου 3% πλέον ΟΓΑ χαρτοσήμου επί της 

κράτησης ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  

   

399-2014:: Έγκριση αποστολής παιδιών προσωπικού Ι. .Α.Χ. του Δήμου μας σε ιδιωτικές 

  κατασκηνώσεις για το έτος 2014.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

400-2014: Έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

401-2014: Έγκριση διοργάνωσης της 10ης Ανθοκομικής Έκθεσης Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

402-2014: Έγκριση χορήγησης πάγιας προκαταβολής στους Νομικούς Συμβούλους του 

  Δήμου Σερρών. 
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  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ.  

 

403-2014: Αποδοχή χρηματοδότησης για τις αποζημιώσεις των υπαλλήλων του Δήμου 

  Σερρών που συμμετείχαν στα εκλογικά συνεργεία.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

404-2014: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

  2014, που αφορά την αποζημίωση ρυμοτομίας για οικοπεδικά τμήματα και 

  επικείμενη οικία ιδιοκτησίας Κυνηγού Χρήστου.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

405-2014: Έγκριση καταβολής δικαστικών εξόδων. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π.  

 

406-2014: Ψήφιση πίστωσης για την αποπληρωμή παροχής υπηρεσιών: ¨Κτηνιατρικές 

  υπηρεσίες για τις ανάγκες του Δημοτικού Κυνοκομείου¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Καλαϊτζίδης Β. 

 

ΠΡΑΚ. Έγκριση κατάργησης θέσεων περιπτέρων. 

1-12-14 Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

407-2014:       Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων: 

  α) ¨Συντήρηση Δημοτικού κτηρίου στην Τ.Κ. Ορεινής¨  11612  27-6-2014  

 

408-2014: Έγκριση παράταση του έργου: ¨Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε 

σχολικά κτήρια του Δήμου Σερρών¨. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

409-2014:  Έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής για το έργο: ¨Ανέγερση Δημαρχείου (Β'  

  φάση) πρώην Δήμου Σκουτάρεως. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

410-2014: Έγκριση και παραλαβή μελέτης του έργου: ¨Μελέτη επεμβάσεων   

  εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτήρια¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

411-2014: Έγκριση προϋπολογιστικού πίνακα του έργου: ¨Αποκατάσταση   

  ηλεκτροφωτισμού γηπέδου της Τ.Κ. Χριστός¨.  12057 1-7-2017 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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412-2014: Ομοίως του έργου «Αναβάθμιση της ηλεκτρικής εγκατάστασης του επισκευή 

αρδευτικού αντλιοστασίου της Τ.Κ. Μητρουσίου  12053  7-2014 

 

413-2014: Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωτικούς καταλόγους. Κ. Ηλιάδη Δημητρίους 

κλπ. 

414-2014: Διαγραφή ποσού προηγούμενων ετών που αφορά μισθώματα κληροδοτήματος 

Ι. Αποστολίδη. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

415-2014:  Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα των κ.κ. Θεοφανίδη, 

Απιδόπουλο και Παυλίδη.  

 

416-2014:  Ομοίως του κ.κ. Σκάπη Πασχάλη κλπ. 

 

417-2014:  Ομοίως του κ. Μάστορα Γεωργίου  

 

418-2014:  Ομοίως του κ. Παπαθεοδώρου Στεργίου.   

 

419-2014: Έγκριση μετακίνησης του κ. Δημάρχου για τις 15/4/2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

420-2014: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά τον 

μήνα Δεκέμβριο του ΄13.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

421-2014: Ομοίως κατά τον μήνα Μάρτιο ΄14 

 

422-2014:  Ομοίως κατά τον μήνα Φεβρουάριο ΄14 

 

423-2014: Ομοίως κατά τον μήνα Απρίλιο ΄14 

 

424-2014: Ομοίως από τις 31-3- έως 1-4 2014 

425-2014: Ομοίως κατά τις 22-1, 10-2, 17-2,  26-3 και 6-4 του 2014 

 

426-2014: Ομοίως κατά τις 25-26 Φεβρουαρίου 2014 

 

427-2014: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του Αντιδημάρχου κ. 

  Γρηγοριάδη Παναγιώτη  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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428-2014: Ομοίως για τον μήνα Σεπτέμβριο 2013. 

 

429-2014: Ομοίως του Αντιδημάρχου Καθαριότητας κ. Χράπα Παντελή στις 6 και 21 

Φεβρουαρίου 2014. 

 

430-2014: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου 

Μικικη Φωτεινής αο 14-16 Μαρτίου 2014. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

431-2014: Ομοίως από 4 έως 6  Μαΐου 2014 

 

432-2014: Ομοίως των υπαλλήλων Βασιλόπουλου Ειρήνης και Κούκου Αντωνίας για τις 

1-4-2014 

433-2014: Ομοίως των υπαλλήλων κ.κ. Κοκκινίδου Α., Βασιλοπούλου Ε., Μαδεμλή Ε., 

Μίκικη Φ. και Παπακωνσταντίνου Μ. κατά το μήνα Μάιο.  

 

434-2014: Ομοίως των υπαλλήλων Ζγέα Κ. και Σαχπατζίδου Ελένης κατά τον μήνα 

Απρίλιο 2014. 

 

435-2014: Συμπληρωματική έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας των 

υπαλλήλων Καραγικόλη Χ., Σαμαρτιτζίδη Α., Πολυράλα Γ., Μπέκου Κ., 

Χατζημόσχου Γ. και Αστάκη Δ. κατά τους μήνες Νοέμβριο 2013, Δεκέμβριο 

2013 και Φεβρουάριο 2014.  

 

436-2014: Ομοίως των υπαλλήλων Σίσκου Ε., Καραγκιόλη  Χ., Πάλλα Χρήματα. 

Βαρναλίδου Ε., Μάγο Κ. και Σαατζίδη Α. και λοιπών κατά τον μήνα 

Φεβρουάριο. 

 

437-2014: Ομοίως υπαλλήλων κατά τον μήνα Μάρτιο 2014 

 

438-2014: Ομοίως κατά το μήνα Απρίλιο 2014 

 

439-2014: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Αμαξόπουλου Ηλία, 

  δικηγόρου του Δήμου κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

440-2014: Ομοίως της κ. Τσινίκα Μαρίας κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Νοέμβριο 

2013.  
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441-2014:  Έγκριση τοποθέτησης πέντε φωτιστικών σωμάτων στην περιοχή όπισθεν του 

Carrefour στις Σέρρες. 

 

442-2014: Έγκρισης συμπλήρωσης δικτύου της Δ.Ε.Η. στο 4ο χλμ. Σερρών-Δράμας.  

 

443-2014: Έκδοση ψηφίσματος για την μη εφαρμογή  του Ν4250/2014  

 

444-2014: Ομοίως συμπαράσταση στα αιτήματα των εργαζομένων στα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.  

 

445-2014: Έγκριση μελέτης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Φυτοτεχνικές παρεμβάσεις στο 

Αθλητικό Πάρκο Ομόνοιας του Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο κ. Δούκας.  

 

……………………….. 

………………. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.      

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ       

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

∆ινάκης Κων/νος (Αντιπρόεδρος ∆ .Σ.)     ……………..  
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Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα     ……………..  

 

Αναστασιάδης Ηλίας        ……………..  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος       ……………..  

 

Αρναούτογλου Φωτεινή       ……………..  

 

Γαλάνης Στέργιος        ……………..  

 

Γάτσιος Αθανάσιος        ……………..  

 

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος       ……………..  

 

Γκότσης Ηλίας         ……………..  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης       ……………..  

 

Σταυρόπουλος Χριστόδουλος      ……………..  

 

Στεργίου Νικόλαος        ……………..  
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∆ούκας Γεώργιος        ……………..  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα        ……………..  

 

Θεοχάρης Μιχαήλ        ……………..  

 

Ίντος ∆ηµήτριος        ……………..  

 

Καλαϊτζίδης Βασίλειος       ……………..  

 

Νιζάµης ∆ηµήτριος        ……………..  

 

Μηλίδης Θεόδωρος        ……………..  

 

Μερετούδης ∆ηµήτριος       ……………..  

 

Μυστακίδης Παύλος        ……………..  

 

Παπαδοπούλου Φωτεινή       ……………..  

 

Σαραντίδου Ερµοφύλη       ……………..  

 

Σούζας Ζαχαρίας        ……………..  

 

Φωτιάδης Στέφανος        ……………..  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης      ……………..  
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Χράπας Παντελής        ……………..  

 

 


