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ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 25/2014  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ  

 

 

Στις Σέρρες και στο ∆ιοικητήριο,  σήµερα την 12 η  του μηνός 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος ΤΕΤΑΡΤΗ και 

ώρα 21:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Σερρών, ύστερα από 

την αριθµ. 25/06 -11-2014 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 40 ∆ηµοτικών Συµβούλων, παρόντες ήταν 38,  δηλαδή:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  

Παπαβασιλείου Βασίλειος (Πρόεδρος ∆.Σ.)   

Ιλανίδου –  Βίλλιου ∆έσποινα (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)   

Θεοχάρης Μιχαήλ (Γραµµατέας ∆.Σ.)   

Αγιαννίδου-Αρβανίτη Σταυρούλα  

Αναστασιάδης Αντώνιος  

Αναστασιάδης Ηλίας  
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Αραµπατζής Θεόδωρος  

Γαλάνης Στέργιος  

Γάτσιος Αθανάσιος  

Γάτσιος Ιωάννης  

Γεωργούλα Σουλτάνα  

Γιαννακίδης ∆ηµήτριος ος  

Γκότσης Ηλίας  

Γρηγοριάδης Παναγιώτης  

∆ούκας Γεώργιος  

∆ρίγκα Χρυσούλα  

Ηλιοπούλου Σταλακτή  

Καδής Γεώργιος  

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος  

Καλώτα Παναγιώτα   

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος  

Καρύδας Νικόλαος  

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος  

Μερετούδης ∆ηµήτριος  

Μηλίδης Θεόδωρος  

Μοσχολιός Ζωγράφος  

Μπιτζίδου –  Σαρακενίδου Σοφία  

Μυστακίδης Παύλος  

Ραµπότας Ευθύµιος  

Σούζας Ζαχαρίας  

Στεργίου Νικόλα  

Τερζής Βασίλειος  

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος  
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Φωτιάδης Στέφανος  

Χαρίτος Χρήστος  

Χασαπίδης Κωνσταντίνος  

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης  

Χράπας Παντελής  

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ :   

1. Γρηγοριάδης Χρήστος  

2. 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.  Παπανδρέου 

Αθανάσιος.  

 

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

έναρξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,  στην οποία ήταν παρών ο 

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

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

 

Οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. :  

-  Καδής Γεώργιος,  προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

-  Γεωργούλα Σουλτάνα, προσήλθε µετά την ολοκ λήρωση του 18ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  
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-  Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 

8ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

-  Ιλανίδου ∆έσποινα,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 13ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

-  Αναστασιάδης Αντώνιος,  αποχώρησε µετά την ολοκλήρωση του 27ου 

θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.  

 
 

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

 

 

 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 

 

………………….. 

……….. 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

ΘΕΜΑ 1ο: Βράβευση της αρχαιολόγου προϊσταμένης της ΚΗ' Εφορίας Προϊστορικών και 

  Κλασικών Αρχαιοτήτων κ. Αικατερίνης Περιστέρη.  

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 30η 

  ¨PHILOXENIA¨ από 13 έως 16 Νοεμβρίου 2014 στο χώρο της Δ.Ε.Θ. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση προβολής της πόλης των Σερρών στην ειδική έκδοση της εταιρείας 

  ¨ΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ¨ και έγκριση σχετικής δαπάνης.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 
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ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση εκδηλώσεων αφιερωμένων στην Παγκόσμια Ημέρα Αναπήρων (3 

  Δεκεμβρίου) με τίτλο ¨ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ¨. 

  Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ . 

 

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους δημότες του Δήμου 

  Σερρών για τις εορτές των Χριστουγέννων.  

  Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ . 

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για 

την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (25 Νοεμβρίου).  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ . 

 

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός εκπροσώπου τακτικού και αναπληρωματικού του Δημ. Συμβουλίου 

για τη Γενική Συνέλευση (τακτική και έκτακτη) της ¨ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ 

Α.Ε.¨. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ' αριθμ. 189/2014 απόφασης του .Σ. του ¨Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.¨ περί 

  ¨Εγκρίσεως απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2013¨.  

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση των υπ' αριθμ. 149/2014, 170/2014, και 172/2014 αποφάσεων του 

  Δ.Σ. της ¨Κ.Ε.ΔΗ.Σ.. 

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε. 

 

ΘΕΜΑ 10ο:   Έγκριση της αριθμ. 45/2014 απόφασης του .Σ. της Δ.Ε. ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

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

 

ΘΕΜΑ 11ο:  Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας σε βάρδιες σε 

  24ωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π. 

 

ΘΕΜΑ 12ο:  Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πιστωτικού 

  ιδρύματος προς κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ 13ο:  Αναστολή ισχύος Κανονιστικής Διάταξης Δικτύου Οπτικών Ινών (MAN)  

  Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 14ο:  Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για 

  τα συμφέροντα του Δήμου, που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 15ο:  Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 61/2013 και 299/2014 αποφάσεων του Δημοτικού 

  Συμβουλίου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 16ο:  Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

  2014 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 17ο:  Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για δράσεις σχετικές με την 

  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 

  Πράσινου Ταμείου ¨Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015¨.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 18ο:  Έγκριση 1ης επικαιροποίησης της πράξης ¨Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 

  του 5ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών με την υλοποίηση δράσεων   

  εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς  

  γεωθερμίας¨ που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος  

  Ανάπτυξη. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Καρπουχτσής Κ. 

 

ΘΕΜΑ 19ο:  Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών κυνοκόμου για τις ανάγκες 

  του κυνοκομείου. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μεγαλομύστακας Α. 

 

ΘΕΜΑ 20ο:  Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού του Δήμου Σερρών με τις   

  Κοινοπραξίες ¨Μ. Γιαννακόπουλος και ΣΙΑ ΕΤΕ – Γεώργιος Υπερήφανος¨ και 

  ¨Γιαννακόπουλος Ν. Ιωάν. ΕΤΕ – Αθανάσιος Παπαναγιώτου¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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ΘΕΜΑ 21ο:  Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες Εθνικού Κτηματολογίου και   

  Υποθηκοφυλακείου. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 22ο:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών στις Τοπικές  

  Κοινότητες Κουμαριάς, Αγ. Ελένης, Αδελφικού και Δ.Κ. Μητρουσίου. 

  Εισηγητές: Ο Αντιδήμαρχος .κ. Γαλάνης Στ. και ο εντεταλμένος Δημ.  

  Σύμβουλος κ. Μερετούδης. 

 

ΘΕΜΑ 23ο:   Έγκριση χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε δημότη μας. 

  Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ . 

 

ΘΕΜΑ 24ο:  Έγκριση δαπάνης προμήθειας ιστού ηλεκτροφωτισμού για την παιδική χαρά 

  της Τ.Κ. Κουμαριάς. 

  Εισηγήτρια: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 25ο:  Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των Ενιαίων 

  Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

  Δήμου Σερρών, κατόπιν διαπραγμάτευσης. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μερετούδης. 

 

ΘΕΜΑ 26ο:   Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

ΘΕΜΑ 27ο:  Έγκριση προσφοράς μίσθωσης. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 ΘΕΜΑ 28ο:  Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτηρίων¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

ΘΕΜΑ 29ο:  Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων: 

  α) Αποκατάσταση πηγών Μπατανίων Μοραμόρ στο Τ.Δ. Λευκώνα και  

  αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς) από τις πηγές ως το 

  βόρειο τμήμα του Τ.Δ. Λευκώνα και 

  β) Τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους της Τ.Κ. Ορεινής. 

  Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 
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ΘΕΜΑ 30ο:   Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ¨Κατασκευή 

  12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημ. Σχολείο Σερρών)¨. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η.  

 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας: 

  α) του κ. Δημάρχου κατά το μήνα Οκτώβριο 2014  και 

  β) της αντιδημάρχου κ. Αγιαννίδου Σταυρούλας κατά το μήνα Νοέμβριο 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

ΘΕΜΑ 32ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας: 

  α) του κ. Δημάρχου κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2014 και 

  β) υπαλλήλων του Δήμου κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2014. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

 

……………………… 

…………….. 

 

 

25Η    ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρίες και κύριοι ,  να ξεκινήσουμε την ημερήσια διάταξη.  

 Πριν ξεκινήσουμε,  φυσικά, θέλω να αναφερθώ σε δύο 

ανακοινώσεις,  όπως και σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο,  Κατ’ 

αρχάς,  οι  ανακοινώσεις αυτές προέρχονται από το Τμήμα 

Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και αφορούν:  

1.  Γνωμοδότηση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τη 

διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών εντοπισμού κοιτάσματος 
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μαρμάρου σε έκταση 36.081,73 τ.μ. ,  στη θέση Γυμνή Κορυφή του 

Τοπικού Διαμερίσματος Οινούσσας του Δήμου Σερρών της 

Περιφερειακής Ένωσης Σερρών (Α2 Ομάδα 5 η  Εξωτερικές 

Δραστηριότητες,  με αύξοντα αριθμό 09).  

 

 Αυτά, όπως ξέρετε,  έρχονται από το συγκεκριμένο Τμήμα 

Περιβάλλοντος Περιφερειακής Ένωσης.  Απλώς, για ενημέρωση στο 

σώμα, υπ’ όψιν ότι  πάει  στην Επιτροπή … Ζωής, στα τοπικά 

συμβούλια.  Δηλαδή, όλοι θα ενημερώνονται,  απλώς εγώ οφείλω να 

ενημερώσω και εσάς.  

 

2.  Η δεύτερη αφορά έναν δανειοθάλαμο, πάντα από το Τμήμα 

Περιβάλλοντος,  στη θέση Αγρόκτημα … της Δημοτικής Ενότητας 

Λευκώνα του Δήμου Σερρών για την κατασκευή του έργου 

Κάθετος Άξονας 60 της Εγνατίας Οδού –  Σέρρες –  Προμαχώνας,  

στο Τμήμα 62.2 Ριζιανά Λευκώνα, υποκατηγορία Α1, Ομάδα 1Η 

… και εναέριων μεταφορών, με αύξοντα αριθμό 1.  

 Ό,τι  θέλετε να ρωτήσετε,  θα απευθύνεστε.  Δεν κάνουμε 

συζήτηση εδώ αυτών των θεμάτων. Είναι ανακοινώσεις,  που αφορούν 

το Τμήμα Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ένωσης Σερρών. Ό,τι  

απορίες έχετε και ότι  θέλετε να ρωτήσετε,  θα απευθύνεστε εκεί .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Έχω  την εντύπωση, Πρόεδρε,  ότι  κάνετε μεγάλο βασικό λάθος.  

Οτιδήποτε αφορά οποιαδήποτε δράση γίνεται στα όρια του Δήμου, 

αφορά και το Δημοτικό Συμβούλιο.  Έτσι την πατήσαμε και τον ΤΑΒ, 

ενδεχομένως,  γιατί  κάποια δημοτικά συμβούλια ή η Περιφέρεια 
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αδράνησε και μας δημιούργησε το πρόβλημα. Δεν ξέρω αυτή η έρευνα 

τι  σκοπό έχει .  Αυτά πρέπει να τα διευκρινίσουμε,  να τα συζητήσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επαναλαμβάνω για άλλη μία φορά. Από το Τμήμα Περιβάλλοντος -σας 

είπα-  της Περιφερειακής Ένωσης έρχονται αυτά,  τυπικά, μα τυπικά  και 

μόνο τυπικά. Περνούνε όλους τους ελέγχους.  Δεν είναι στη δικιά μας 

αρμοδιότητα, επιτέλους.  Πρέπει να το καταλάβετε αυτό.  Δεν είναι 

αρμοδιότητα του Δήμου Σερρών. Αφορά τα τοπικά συμβούλια,  στα 

οποία μπαίνουνε αυτά τα θέματα και πάνε και ρωτούν.  Και αν 

χρειάζονται και τη δική μας βοήθεια,  συνδρομή και συμπαράσταση, θα 

την έχουν.  Καταλάβατε;  

 Εγώ οφείλω, όπως το φέρνουνε αυτοί σε μένα, να το ανακοινώσω 

στο σώμα. Από εκεί  και πέρα, δεν μπορούμε να το βάλουμε θέμα 

συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ :  

Κύριε Πρόεδρε,  δεν μπορεί να είναι έτσι όπως το παρουσιάσατε,  

συγχωρέστε με.  Και τούτο διότι  ο χείμαρρος στον οποίον αναφέρεστε,  

ο ένας,  ο κεντρικός,  ανήκει στο Δήμο. Ανήκει στην Κοινότητα από 

λάθος; Ανήκει στην Κοινότητα, ανήκει και στο Δήμο. Συνεπώς, ε ίναι 

ιδιοκτησία της.  Επί της ιδιοκτησίας να γίνει  αμμοληψία,  εμείς  δεν 

πρέπει να έχουμε λόγο; Αλίμονο, τι  κάνουμε εδώ;  

 Όσο, δε,  για τον δυτικό χείμαρρο, ο οποίος είναι πολλαπλά 

τραυματισμένος εάν πάνε και ψάχνουν πάλι εκεί ,  αλίμονο. Πάλι,  εμείς  

θα έπρεπε να έχουμε εδώ συζήτηση, διότι  εκεί  είναι η κτηνοτροφική 

ζώνη, εκεί  είναι ο αγωγός,  ο οποίος μας προβλημάτισε και φέτος και 

πέρυσι,  ο δυτικός αγωγός που έρχεται από το … Εν πάση περιπτώσει,  
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δεν είναι δυνατόν στη δική μας επικράτεια να γίνονται δράσεις και 

εμείς  ως κυρίαρχο όργανο να μην έχουμε άποψη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  επειδή δεν τα αφήνω τα πράγματα να πέφτουν κάτω, 

ενημερώθηκα από το αρμόδιο τμήμα του Δήμου, από την κυρία 

Τενετζίδου Μαρία,  συγκεκριμένα, εάν αυτά τα θέματα πρέπει να τα 

συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Διότι  αφορούν το Δήμο 

Σερρών είτε την Οινούσσα είτε το Λευκώνα είτε αφορούν την πόλη 

είτε τα χωριά μας.  Και μου λέει ,  όχι .  Κατηγορηματικά όχι .  Τι  θέλετε 

να κάνω εγώ, δηλαδή;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάντως, δεν μπορεί να τα συζητήσει η τοπική κοινότητα και  να μην τα 

συζητήσει το Δημοτικό Συμβούλιο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Συγγνώμη, Πρόεδρε,  διαδικαστικά. Αυτά ήρθαν τώρα για ενημέρωση. 

Από εκεί  και πέρα, να δει  το Δημοτικό Συμβούλιο και αν θέλει  τα 

φέρνει  και προς συζήτηση και έτσι έχει  γνώμη. Δεν μας αποκλείει  

κανένας.  Αν θέλετε να τα φέρουμε προς συζήτηση και να εκφράσουμε 

γνώμη, ασφαλώς μπορεί να γίνει .  Αλλά σε αυτή τη φάση, σε μία πρώτη 

φάση, έτσι έπρεπε να γίνει .  Μία ανακοίνωση.  

 Εάν, από εκεί  και πέρα, εμείς  θέλουμε να το φέρουμε προς 

συζήτηση, κανένα πρόβλημα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Νομίζω ότι  πρέπει να το φέρουμε στο επόμενο Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Εισηγητές ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος.  Κύριε Γκότση, εσείς .  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μισό λεπτό,  Πρόεδρε,  επί  της διαδικασίας.  Ας μαζέψουν τις  

υπογραφές.  Δεν μπορείτε να  λέτε έτσι απλά, άντε,  το φέρνουμε το 

θέμα. Δηλαδή, πρέπει να το αποφασίσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από τη στιγμή, που μία παράταξη και δεύτερη και τρίτη ή κι  εμείς  

ακόμη, θέλουμε να το φέρουμε,  θα το φέρουμε.  Είναι ένα θέμα το 

οποίο αφορά το Δήμο μας.  Εγώ ρώτησα τον  υπηρεσιακό παράγοντα και 

αυτό μου είπε.  Επειδή η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι 

πάρα πολύ αυστηρή σε τέτοια θέματα, εμείς  μπορούμε να εκφράσουμε 

άποψη, αλλά -συγγνώμη που θα το πω -  δεν λαμβάνεται και σοβαρά υπ’ 

όψιν.  Να το ξέρετε αυτό.  Όμως, υπάρ χει δέσμευση να το φέρουμε και 

να εκφράσουμε την άποψή μας.  

 Ζητήσατε το λόγο.  Ο κύριος Μηλίδης και ο κύριος Γάτσιος.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ για τα 

αδέσποτα σκυλιά.  Δεν ξέρω εάν είδατε προχθές στο Δημοτικό 

Συμβούλιο μας διενεμήθη των κατοίκων της Βαμβακούσας.  

Υπογράφουν 67 κάτοικοι και όλα τα παιδιά  του χωριού.  Γιατί ,  όμως, 

υπογράφουν τα παιδιά του χωριού; Γιατί  δεν μπορούν ούτε να πάνε να 

πάρουν το λεωφορείο να πάνε σχολείο.  Τόσο επικίνδυνα είναι.   

 Το ίδιο  συμβαίνει  και στο κέντρο της πόλης.  Είδα ότι  θα πάρει 

και το Κυνοκομείο κάτι .  Έχει  ξεπεράσει τα όρια πλέον το πρόβλημα, 

στην κυριολεξία.  Κάτι πρέπει να κάνουμε.  Δεν τολμάει να περάσει 

άνθρωπος ούτε καν από την πλατεία.  Φανταστείτε,  τώρα, σε ένα χωριό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος,  ο κ.  Μεγαλομύστακας.  Σας 

δίνω το λόγο.  

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Συνοπτικά θα μιλήσω. Το Κυνοκομείο φιλοξενεί  παραπάνω ζώα απ’ 

ό,τι  μπορεί να φιλοξενήσει.  Είμαστε σε κάποια κόντρα με τους 

Φιλοζωικούς,  οι  οποίοι  μας πιέζουν να αρχίσουμε να επανεντάξουμε.  

Όσα λέει  ο νόμος κάναμε.  Γιατί  ο νόμος αυτό λέει .  Τα σκυλιά αυτά 

στειρώνονται,  εμβολιάζονται,  ελέγχονται εάν είναι επιθετικά και στη 

συνέχεια πάνε στον τόπο τους.  Το πρόβλημα είναι πασιφανές.  

 Στη Βαμβακούσα, συγκεκριμένα, δεν μας έκαναν κανένα αίτημα. 

Άμα δείτε και το έγγραφο, γράφουν στη Φιλοζωική. Μόλις 

ενημερωθήκαμε,  εμείς  στείλαμε τον κυνοκόμο εκεί  πέρα και μας λέει  

το έστειλαν στη Φιλοζωική. Δεν ήρθε στο Δήμο ποτέ αίτημα. Ούτε καν 

ο Πρόεδρος δεν ήταν ενημερωμένος γι ’  αυτό το έγγραφο. Δείτε το 

λίγο.  Δεν είχαμε ενημερωθεί.  Δεν μπορούσαμε να ξέρουμε το 

πρόβλημα. Τη στιγμή που έγινε το έγγραφο, πήγε ο κυνοκόμος εκεί  

πέρα.  

 Ο νόμος αυτό που  μας ορίζει ,  που μας αναγκάζει  να κάνουμε,  

είναι να περισυλλέξουμε τα σκυλιά,  να τ α στειρώσουμε και στη 

συνέχεια να τα επανεντάξουμε.  Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο. 

Και είναι η χρονιά,  αυτή η χρονιά,  με τις  περισσότερες στειρώσεις και 

τις  περισσότερες υιοθεσίες.  Απλώς, να ξέρετε ότι  ο αριθμός που 

σημειώνεται στο Κυνοκομείο,  αυτό ε ίναι κυρίως θέμα των πολιτών. Η 

παιδεία των πολιτών πρέπει να αλλάξει.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ, κύριε Δήμαρχε.  
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ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Δύο λόγια ήθελα να πω κι εγώ για το θέμα.  

 Έχετε δίκιο,  κύριε Μηλίδη. Υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα 

δεν είναι  μόνο στο Δήμο Σερρών, αλλά σε όλους τους δήμους.  Υπάρχει 

εντονότατο πρόβλημα.  

 Όπως είπε και ο κύριος Μεγαλομύστακας,  το Κυνοκομείο αυτή 

τη στιγμή είναι γεμάτο από σκυλιά.  Ο νόμος ξέρετε τι  λέει;  Τα 

μαζεύουμε τα σκυλιά,  τα πάμε στο Κυνοκομείο,  τα ταΐζουμε ,  τα 

ποτίζουμε,  τα εμβολιάζουμε,  τα στειρώνουμε και τα ξαναπηγαίνουμε 

από εκεί  που τα πήραμε.    

 Αν δείτε,  τα περισσότερα από τα ελεύθερα σκυλιά είναι με 

λουράκια,  είναι στειρωμένα, που δεν μπορούμε αυτά να τα αγγίξουμε.  

Διότι  υπάρχουν κάποιοι  πολίτες,  οι  οποίοι ,  μόλις πάμε να τα 

αγγίξουμε,  μας πάνε στα δικαστήρια.  Έχουμε δικαστήρια.  Από τη μια 

έχουμε δικαστήρια από κάποιους συμπολίτες μας,  γιατί  πάμε να τα 

μαζέψουμε και από την άλλη έχουμε επίσης άλλα δικαστήρια από 

πολίτες γιατί  δεν τα μαζεύουμε.  Καταλαβα ίνετε πόσο δύσκολο είναι το 

πρόβλημα.  

 Πρέπει να σας πω ότι  ο  Δήμος Σερρών είναι σχετικά με το θέμα 

αυτό,  ως προς την αντιμετώπισή του,  είναι ένας από τους καλύτερους 

δήμους.  Είναι ένας δήμος που έχει  ένα Κυνοκομείο σύγχρονο το οποίο 

έχει  ξεκινήσει από τον Ανδρέου, ολοκληρώθηκε,  συνεχίζει  και από τον 

Βλάχο, τον Μωυσιάδη και ολοκληρώθηκε με μας.  Ένα Κυνοκομείο στο 

οποίο δώσαμε 235.000 ευρώ. Κάθε χρόνο ξέρετε πόσα χρήματα 

δίνουμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων; 
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Πάνω από 100.000 ευρώ.  Εδώ βάζουμε και τη μισθοδοσία των μονίμων 

υπαλλήλων. Μόνο για ζωοτροφές και για φάρμακα, θέλουμε περίπου 

40-50.000 ευρώ το χρόνο.  

 Πραγματικά, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ στο θέμα.  

 Όπως είπε ο κύριος Αναστασιάδης,  στην Ευρώπη είναι λιγότερο 

φιλόζωοι από μας ; Ξέρετε ποια είναι η νομοθεσία εκεί;  Τα μαζεύουνε.  

Φυσικά, έχει  ελάχιστα αδέσποτα. Διότι  εκεί  άλλη παιδεία υπάρχει.  Τα 

μαζεύουνε,  τα πάνε στο Κυνοκομείο,  τα κρατάνε κάποιο χρονικό 

διάστημα και εάν δεν υιοθετηθούν,  γίνεται ευθανασία.  Εδώ δεν 

μπορούμε να κάνουμε ευθανασία και σε … πάσχουν από … Υπάρχουν 

τέτοιες ακραίες συμπεριφορές.  Δυστυχώς. Εμποδίζουν πάρα πολύ το 

έργο μας.  

 Κάνουμε ό,τι  μπορούμε,  φυσικά. Κάποιο πρωί,  όταν πάμε στο …  

07.30΄,  δέκα σκυλιά περιμένουν να πάρουν το πρωινό τους από κάποια 

κυρία.  Στην οποία κυρία έχω πει:  Πάρε τα σκυλιά στο σπίτι  σου και 

τάισέ τα.  Επιτέλους,  υπάρχει  κόσμος που φοβάται.  Πάμε να τα 

μαζέψουμε,  κατευθείαν γίνονται καταγγελίες.  Γιατί  είναι σκυλιά στα 

οποία έχουν γίνει  στειρώσεις,  έχουν λουράκι κ.λπ.  

 Βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση. Δεν έχουμε καταθέσει τα 

όπλα. Προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε.  Βλέπετε υπάρχει πάλι 

θέμα. Για να πάρουμε με απόδειξη δαπάνης,  να  μπορούμε να πάρουμε 

κάποια άτομα, τα οποία είναι φιλόζωοι και επικοινωνούν πάρα πολύ 

καλά με τα σκυλιά.  Εμε ίς θέλουμε τη συμπαράσταση των φιλόζωων. 

Δεν συμφωνούμε με ακραίες,  όμως, συμπεριφορές κάποιων ελαχίστων. 

Θέλουμε,  λοιπόν,  να βάλουμε εκεί  μέσα κάποιους φιλόζωους,  να 

μπορούν να τα μεταχειρίζονται και καλύτερα και να τα φροντίζουν 

περισσότερο.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

18 

 Έτσι έχει  το θέμα. Αυτή είναι όλη η αλήθεια.  Παντού υπάρχει 

πρόβλημα. Σε όλους τους δήμους.  Κάνουμε ό,τι  μπορούμε,  όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Γάτσιος.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κατ’ αρχήν,  να ρωτήσω το Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο Αγροτικής 

Ανάπτυξης τι  γίνεται με το ζήτημα των βοσκο τόπων. Που, ενώ λίγες 

μέρες πριν ήταν σε έξαρση, ξαφνικά έχει  ησυχάσει.  Τι κάνει  ο Δήμος 

μας γι’  αυτό; Θα κάνουμε εμείς  την κατανομή και τη διανομή, όπως 

υποχρεωνόμαστε από το νόμο; Δεν ξέρω εάν υπάρχουν κάποιες 

κινήσεις,  να μας ενημερώσετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ;  

Ο κύριος Αντιδήμαρχος.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η τελευταία κίνηση που έγινε ήταν ότι  αποστείλαμε τέσσερα 

ερωτήματα στο υπουργείο,  εδώ και μια εβδομάδα για να έχουμε 

απάντηση. Ήδη το κοινοποιήσαμε και στον τύπο, θα το δείτε αύριο 

προφανώς. Τα τέσσερα αυτά ερωτήματα κρίνου με ότι  είναι αναγκαία 

να απαντηθούν.  Αλλά, όπως και να έχει  το θέμα, είμαστε σε 

καθημερινή επικοινωνία και με τους προέδρους σας -και το ξέρετε,  

φαντάζομαι -  και με τους κτηνοτρόφους.  Η κατανομή θα γίνει  σύντομα. 

Ετοιμότητα υπάρχει.  Βεβαίως υπάρχει.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:   

Θα μας απαντήσει το υπουργείο;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Βεβαίως θα μας απαντήσει και μας απαντάει.  Εμείς ρωτήσαμε,  

απευθύναμε στον υπουργό στο γενικό γραμματέα του υπουργείου,  στον 
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Πρόεδρο του ΚΕΠΕΚΕ, στον Αντιπρόεδρο ΚΕΠΕΚΕ και στην Τεχνική 

Διευθύντρια,  την κυρία Νάκου. Σε πέντε άτομα.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:   

Η κατεύθυνση του Δήμου ποια είναι;  Δηλαδή, εμείς  τι  λέμε να 

κάνουμε; Τι να μας απαντήσει ο υπουργός;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Να μας απαντήσει στα συγκεκριμένα ερωτήματα. Δεν τα έχω μπροστά 

μου να σας τα αναγνώσω. Είναι ερωτήμα τα καίρια.  Όπως, για 

παράδειγμα, αν αυτή τη στιγμή αυτά που μας έχουν δώσει ως επιλέξιμα 

θα γίνουν και μετά από έναν -δύο μήνες επιλέξιμα, ή θα δώσουμε,  για 

παράδειγμα, στον κύριο Γάτσιο ή Γρηγοριάδη 100 στρέμματα ή σε ένα 

μήνα θα αλλάξει αυτή η διάταξη, θα  αλλάξουν τα επιλέξιμα και θα 

έχουμε άλλα μετά.   

 Ένα είναι αυτό το ερώτημα. Υπάρχουν άλλα τρία.  Μπορώ αύριο 

να προσκομίσω και σε σας και σε όποιον άλλο θέλει  τα ερωτήματα, για 

να δείτε τι  ακριβώς αφορούν.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ;  

Εμείς τι  θα κάνουμε,  ρωτάω.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμείς θα κάνουμε,  εκτός κι  αν λάβουμε κάποια εντολή που δεν 

μπορούμε να τα κάνουμε.  Μέχρι στιγμής,  τα  κάνουμε εμείς ,  ναι,  

εφόσον απαντηθούν τα ερωτήματά μας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα ερωτήματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  μία ερώτηση προς τον κύριο Αγγελίδη,  τον Δήμαρχο.  
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 Κύριε Αγγελίδη,  σαν Δήμαρχος.  Αντιπαρέρχομαι αυτά που 

αφορούν τη δικαιοσύνη και τα αντιπαρέρχομαι από σεβασμό στο 

όργανο και σε κάθε φυσικό πρόσωπο του Δημοτικού Συμβουλίου.  Θα 

μας εξηγήσετε με ποια απόφαση και πώς έχει  διαμορφωθεί πλέον το 

σχήμα στη Δ.Ε.Υ.Α.Σ. και ποιος θα εκπροσωπήσει στην ΕΔ.Ε.Υ.Α.Σ.,  

στην επόμενη συνέλευση την Δ.Ε.Υ.Α.Σ.;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι βεβαίως.  Αν και τα έχουμε πει  σε συνέντευξη τύπου που δώσαμε. 

Αυτή τη στιγμή, μετά από καταγγελία που υπήρξε από κάπο ια 

εργαζόμενη, αμέσως ενημερώσαμε το συλλογικό για την καταγγελία.  

Δεν χάσαμε ούτε ένα λεπτό.  Στείλαμε την καταγγελία και ό,τι  άλλα 

στοιχεία υπήρχαν στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης και περιμένουμε απάντησή του.  

Μέχρι να έρθει  η απάντηση από τον Γενικό Γραμματέα της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Σ.,  βάσει του 

Κανονισμού -δεν θυμάμαι τώρα το άρθρο, θα το πει  ο Πρόεδρος -  

προκειμένου να διευκολύνει την όλη έρευνα και να μην κατηγορηθεί 

ότι  δήθεν επηρεάζει  καταστάσεις ή προσπ αθεί να συγκαλύψει κ.λπ. ,  θα 

απέχει  των καθηκόντων του βάσει του Κανονισμού, βάσει του νόμου, 

μέχρι να μας δώσει την απάντησή του ο Γενικός Γραμματέας της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης.   

Αν η απάντηση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης είναι δυσμενής για τον κύριο Χασαπίδη, δηλαδή εάν τον 

τιμωρήσει,  παραδείγματος χάρη, οπωσδήποτε θα ζητήσω την 

παραίτησή του και θα παραιτηθεί ο κύριος Χασαπίδης.  Αν όμως, δεν 

του αποδοθεί καμία ποινή,  τότε ο κύριος Χασαπίδης επανέρχεται,  

σταματάει την αποχή από τα καθήκοντά του,  και επανέρχεται.  Μέχρι 
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τότε,  σε αυτό το χρονικό διάστημα, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.  

Στις  εκλογές των ΔΕΥΑΘ όλης της Ελλάδος θα ψηφίσει ο 

Αντιπρόεδρος.  

Επίσης,  πρέπει να πω -δεν ξέρω, μπορεί και ο κύριος Χασαπίδης 

να πει-  ότι την υπόθεση αυτή θα την πάει ο κύριος Χασαπίδης,  από 

πλευρά του,  θα την πάει και στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι ένα άλλο  

θέμα.  

Άρα, το όλο θέμα έχει  πάρει τον θεσμικό του δρόμο. Εμείς 

κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε και η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. συνεχίζει  

απρόσκοπτα τη λειτουργία της.  

 

ΘΕΜΑ 1ο  

Βράβευση της αρχαιολόγου προϊσταμένης  

της ΚΗ' Εφορίας Προϊστορικών και Κλασικών  

Αρχαιοτήτωνκ. Αικατερίνης Περιστέρη.  

Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αρχίζουμε,  λοιπόν,  με πρώτο θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση 

βράβευσης της αρχαιολόγου Προϊσταμένης της Ή΄ Εφορείας 

Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, κας Αικατερίνης 

Περιστέρη. Εισηγητής ο κύριος Δήμαρχος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κυρίες και κύριοι  Σύμβουλοι.  

 Η Επιτροπή Απονομής Τιμητικών Διακρίσεων αποφάσισε και 

εισηγείται προς  το Δημοτικό Συμβούλιο να βραβεύσουμε με μία 
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τιμητική πλακέτα την κυρία Κατερίνα Περιστέρη για την όλη 

προσφορά της στην ανασκαφή του τοίχου Καστά της Αμφίπολης.  

Νομίζω το αξίζει  για τη συνέπεια,  τη μεθοδικότητα, την εργατικότητα, 

την επιστημονική επάρκεια  που έχει  δείξει  και τα αποτελέσματα που 

θα προκύψουν, όχι  μόνο για το Νομό Σερρών, αλλά γενικότερα για τη 

Μακεδονία και τη χώρα.  

 Ομόφωνα η Επιτροπή πρότεινε τη βράβευσή της.   

 Τώρα, το πότε θα γίνει  η βράβευση και σε ποιον τόπο θα γίνει ,  

αυτό θα έρθει  σε  επόμενο δημοτικό συμβούλιο.  Πρέπει να σας πω ότι  

γι’  αυτό το θέμα είχα συναντηθεί εγώ με την κυρία Περιστέρη, το 

Σεπτέμβριο,  και της πρότεινα,  της ανακοίνωσα τη βούλησή μας για να 

την βραβεύσουμε.  Μου είπε η κυρία Περιστέρη «Μη βιάζεσαι,  

Δήμαρχε.  Θα σε παρακαλέσω να περιμένεις  να ολοκληρωθεί η 

ανασκαφή και μετά». Χθες το ξανασυζητήσαμε  το θέμα και μάλλον 

συμφωνεί η βράβευσή της να γίνει  τέλη Ιανουαρίου.  Σε εκείνη τη 

χρονική στιγμή.  

 Επειδή έχω ακούσει από κάποιους συμπολίτες μας να λένε «Μα, 

μας πρόλαβαν άλλοι.  Την τίμησαν πιο μπροστά». Δεν είναι έτσι τα 

πράγματα. Στη Δράμα δεν την δίνουν στο δημοτικό συμβούλιο.  Τη 

δίνουν σε ένα Μακεδονικό Ίδρυμα που υπάρχει.  Και κάθε χρόνο, την 

ημέρα της 28 η ς  Οκτωβρίου,  τιμούν κάποιο πρόσωπο, κάποιον Έλληνα, 

που έχει  διακριθεί  στις  επιστήμες,  στις  τέχνες,  στα γράμματα κ.λπ.  Και 

φέτος είχαν αποφασίσει να τιμήσουν την κυρία Περιστέρη. Όμως, εγώ 

σας λέω πιο μπροστά είχα συναντηθεί.  Πριν ανακοινώσει η Δράμα και 

είχαμε αυτή τη συζήτηση. Και σεβάστηκα, φυσικά, αυτό που μου είπε 

η κυρία Κατερίνα Περιστέρη. Μου λέει  «Περίμενε την ανασκαφή. Μη 
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βιάζεσαι.  Δεν υπάρχει λόγος να βιάζεσαι».  Και εν συνεχεία 

«Ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που θα μου κάνετε».  

 Έτσι έχει  το θέμα. Είμαι βέβαιος ότι  ομόφωνα όλοι θα 

συμφωνήσουμε για να την τιμήσουμε.  Σε επόμενο δημοτικό συμβούλιο 

θα αποφασίσουμε τον τόπο και το χρόνο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Να συμπληρώσω κάτι,  εάν μου επιτρέπετε;  Γιατί  ήμασταν στην 

επιτροπή. Να κοινοποιήσουμε ότι  θα την κάνουμε και επίτιμο δημότη 

Σερρών, γιατί  είναι δημότης Καβάλας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ό,τι  προβλέπεται από τον Κανονισμό τον οποίον ψηφίσαμε το 

1995. Δεν ξέρω εάν γράφτηκε αλλά έτσι αποφάσισε η Επιτροπή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Την πλακέτα και επίτιμο δημότη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως,  και επίτιμο δημότη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με συγχωρείτε.  Δεν γράφει εδώ  ότι  θα την ανακηρύξουμε και επίτιμο 

δημότη.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Επίσης,  … που αναπαριστά τον Εμμανουήλ Παππά και φυσικά 

συνοδευόμενο από ένα δίπλωμα … Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;  

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: 739/2014)  

                                                               …………………  

 

ΘΕΜΑ 2ο  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στη  

Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 30η ¨PHILOXENIA¨   

από 13 έως 16 Νοεμβρίου 2014 στο χώρο της .Ε.Θ.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο δεύτερο. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στη 

Διεθνή Έκθεση Τουρισμού: 300 η  PHILOXENIA ,  από 13 έως 16 

Νοεμβρίου 2014, στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.  

 Ομόφωνα ναι;  Χωρίς κόστος είναι αυτό,  παρουσία του αρμοδίου 

Αντιδημάρχου, του κυρίου Γρηγοριάδη.  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 739/2014)  

                                                               …………………  
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ΘΕΜΑ 3ο  

Έγκριση προβολής της πόλης των Σερρών στην ειδική  

έκδοση της εταιρείας  

¨ΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ¨  και έγκριση σχετικής δαπάνης.   

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τρίτο: Έγκριση προβολής της πόλης των Σερρών. Την ειδική 

έκδοση της εταιρείας ΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και έγκριση της σχετικής 

δαπάνης.  Η δαπάνη, για χάρη συντομίας,  αναφέρω ότι  είναι –  αν 

θέλετε,  πείτε δυο λόγια,  κύριε Αντιδήμαρχε.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

… ευρώ. Είναι αρκετό που θα παρουσιαστεί  και θα προβληθεί ο Δήμος 

Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πόσα τεύχη;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

20.000 τεύχη. Θα μοιραστεί  σε τρεις  εκθέσεις:  στη PHILOXENIA στη 

Θεσσαλονίκη, στη Διεθνή Έκθεση της Σόφιας,  το χειμώνα, και τη 

Διεθνή Έκθεση Βελιγραδίου,  επίσης το χειμώνα. Να σημειώσω ότι  

είναι  εξαιρετικό περιοδικό.  Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

διαφημιζόταν,  πρόβαλλε το νομό παλαιότερα και είχε μεγάλη επιτυχία 

στο συγκεκριμένο περιοδικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ;  

Ομόφωνα 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: 741/2014)  

                                                               …………………  

 

ΘΕΜΑ 4ο  

Έγκριση εκδηλώσεων αφιερωμένων στην  

Παγκόσμια Ημέρα Αναπήρων (3 Δεκεμβρίου)  

με τίτλο ¨ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ¨ .  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέταρτο θέμα: Έγκριση εκδηλώσεων αφιερωμένων στην Παγκόσμια 

Ημέρα Αναπήρων (3 Δεκεμβρίου) με τίτλο ¨ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ¨ .  Δυο 

λόγια από την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αγιαννίδου,  της Κοινωνικής 

Μέριμνας.  Εδώ το ποσό είναι λιτό,  φτωχό. 200 ευρώ. Παρακαλώ, κυρία  

Αγιαννίδου.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Συμφωνούμε,  κύριε Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να προχωρήσουμε; Ωραία.  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    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 742/2014)  

                                                               …………………  

 

ΘΕΜΑ 5ο  

Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους  

δημότες του Δήμου Σερρών για τις εορτές των Χριστουγέννων.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα πέμπτο: Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε 

άπορους δημότες του Δήμου Σερρών για τις  εορτές των 

Χριστουγέννων. Εδώ το ποσό, συνάδελφοι,  είναι 11.800 ευρώ. Θα 

μοιραστεί  σε 367 οικογένειες.  Περίπου 32 ευρώ το άτομο. Αυτό έχουμε 

να μοιράσουμε.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το άτομο ή η οικογένεια;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η οικογένεια.  αυτός που θα πάρει την επιταγή. Το σπίτι  που θα πάρει 

την επιταγή. Εισηγείται η κυρία Αγιαννίδου.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

32 ευρώ, όπως σας είπε ο Πρόεδρος.  Η κατανομή των δικαιούχων θα 

γίνει  με πληθυσμιακά  κριτήρια .  Γνωρίζετε το πρόβλημα που υπάρχει.  

Ζητώ, λοιπόν,  να ψηφίσετε την πληρωμή αυτών των διατακτικών, οι  

οποίες μοιράζονται Χριστούγεννα και Πάσχα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να κάνετε ερωτήσεις;  Ο κύριος Φωτιάδης,  ο κύριος 

Γιαννακίδης,  ο κύριος Ηλίας Αναστασιάδης και η  κυρία Καλότα.  
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Την εισηγήτρια ήθελα να ρωτήσω. Πώς αιτιολογείτε ότι  τον 

προϋπολογισμό, τον οποίον ψήφισε το σώμα, κατά πλειοψηφία,  έχει  

οφειλή για θέματα που αναφέρονται στο έτος 2013; Θα ήθελα μία 

διευκρίνιση.  

 Και το δεύτερο, είχαμε πει ,  κύριε Πρόεδρε ότι  τα θέματα αυτά, 

οι  επιταγές,  όπως το είπατε,  να μοιράζονται πάντοτε με την παρουσία 

και τη σύμφωνη γνώμη και της κοινωνικής  λειτουργού. Είχα ζητήσει 

να γίνει .  Έγινε έτσι;  Εάν δεν έγινε για κάποιους λόγους,  ζητώ να 

γραφεί ξεκάθαρα ότι  δεν θα πάρει κανείς  αιρετός επιταγές και να τις  

μοιράζει .  Αλλιώς πώς θα το ψηφίσουμε;  

 Διότι  ξέρετε,  είναι ερώτηση -τοποθέτηση, δεν θα ξαναμιλήσω. 

Μια κουβέντα θέλω να πω. Το θεωρώ πάρα πολύ κακό, ως παράταξη 

εννοώ, το να δίνει  ο αιρετός την επιταγή και να λέει  «Ξέρεις,  εμείς  

είμαστε –».  Νομίζω ότι  αφορά την αξιοπρέπεια αυτών των 

οικογενειών. Και εκεί  επιμένω ότι  θα πρέπει να γίνεται από επιτροπή, 

όπου η κοινωνική λειτουργός θα έχει  το λόγο και μόνον αυτή. Διότι  

παρατηρήθηκαν διανομές από φυσικά πρόσωπα αιρετά,  κ ατά κόρον.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Αγιαννίδου,  απαντήστε,  εάν θέλετε.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Μόνο που θα ήθελα να μου επαναλάβετε την πρώτη σας ερώτηση.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι,  έχετε δίκιο.  Πώς αιτιολογείτε ότι  μείνανε επιταγές οι  οποίες 

πληρώθηκαν από το έτος 2013. Μήπως δεν επιδόθηκαν -γιατί  κάνω μια 

σκέψη-  και δόθηκαν τώρα τελευταία;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  
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Λοιπόν,  η πληροφόρηση που έχω είναι ότι  πληρώθηκαν, ότι  δεν 

οφείλονται σε κανέναν και αυτό έγινε πριν λίγους μήνες.  Αυτό 

γνωρίζω, ότι  δεν οφείλουμε σε κανέναν,  από υπηρεσιακούς 

παράγοντες.   

 Τώρα, για το θέμα της κοινωνικής λειτουργού, πολύ καλά 

κάνατε,  κύριε Φωτιάδη, και το ανοίξατε.  Και εδώ πρέπει να ειπωθούν 

κάποια πράγματα.  

 Το 2010, δέκα μέρες σχεδόν πριν αναλάβει αυτή η δημοτική 

αρχή, οι  κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, οι  οπο ίες ήρθαν στους 

δήμους,  είχαν εξειδικευμένο προσωπικό, ήτοι τέσσερις κοινωνικούς 

λειτουργούς και μια ψυχολόγο. Δέκα μέρες πριν αναλάβουμε εμείς ,  το 

εξειδικευμένο προσωπικό, το αυτοκίνητο,  ο οδηγός,  όλα αυτά 

μεταφέρθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα. Αυτό το γ νωρίζετε πολύ 

καλά.  

 Έκτοτε και από το 2011, παιδευόμαστε κυριολεκτικά,  

προκειμένου να μπορέσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας όπως πρέπει.  

Μερικές φορές είχαμε πάρει τρίμηνα. Αυτό έγινε δυο -τρεις  φορές.  

Μετά ο επίτροπος και αυτό μας το απαγόρεψε.  

 Υπάρχουν,  λοιπόν,  τέσσερις κοινωνικοί λειτουργοί και ένας 

ψυχολόγος,  λίγα μέτρα πιο κάτω από τις  κοινωνικές υπηρεσίες του 

Δήμου. Ο Δήμος,  αυτή τη στιγμή, δεν έχει  κανέναν κοινωνικό 

λειτουργό. Παρόλα αυτά, έχουμε κάνει  αγώνα, κυριολεκτικά,  και όταν 

παίρνουμε τα πεντάμηνα, τότε γίνονται όλες οι  κοινωνικές εκθέσεις 

για τα 367 αυτά άτομα.  

 Εδώ θέλω να σας πω ότι  ουδέποτε αιρετός -και τιμά όλο το σώμα 

αυτό-  δεν ζήτησε κάτι  τέτοιο για τον πολύ απλό λόγο.  Υπάρχει μια 

κατάσταση με κοινωνικές εκθέσεις.  Αυτή τη στιγμή δεν μπορ ώ να 
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βγάλω ούτε ένα άτομο από τα 367, αλλά ούτε να προσθέσω ένα άτομο. 

Είναι συγκεκριμένα άτομα. Μέχρις ότου πάρουμε πάλι πεντάμηνα 

κοινωνικής εργασίας,  δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε ούτε μία 

επιταγή. Μόνο αυτές που έχουμε με προγράμματα.  

 Με τα προγράμματα πρέπει να σας πω ότι  είναι συγκεκριμένη η 

δουλειά της κοινωνικής λειτουργού και δεν μπορείς να την απασχολείς 

στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, που σημειωτέον προσφέρει 

υπηρεσίες σε όλο το Νομό. Δηλαδή, σα να λέμε ότι  είναι νοσοκομείο 

χωρίς γιατρό. Έτσι λειτουργούμε εδώ και τόσο καιρό,  κύριε Φωτιάδη, 

κι  εσείς  το ξέρετε πολύ καλά.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η σειρά των προσκλήσεων, επειδή ήμουν κι  εγώ παρών, ο 

συγκεκριμένος κλητήρας,  με τη γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου 

είχαν αραδιασμένες τις  προσκλήσεις και τις  συνέραπταν,  τη μία μετά 

την άλλη. Τώρα, εάν δεν πήρατε,  τι  να σας πω;  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέλος πάντων. Εάν το πήραμε στο μέηλ, το ίδιο πράγμα είναι,  έτσι;  

Παρακαλώ, κυρία Αγιαννίδου.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Μόνο να συμπληρώσω ένα λεπτάκι για την αξιοπρέπεια.  Θέλω να σας 

πω ότι ,  από  το 2011 και μετά,  αφότου άρχισαν να μοιράζονται αυτές 
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οι διατακτικές ουδέποτε επέτρεψα κανάλια -και είναι εδώ κανάλια και 

μπορούν να σας το επιβεβαιώσουν -  κανάλια να έρθουν την ώρα εκείνη.  

Σέβομαι τους ανθρώπους αυτούς,  σέβομαι τη δύσκολη κατάσταση στην 

οποία βρίσκονται.  Και να σας πω κάτι;  Αφενός δεν τους ξέρω εγώ η 

ίδια αυτούς που παίρνουν τις  διατακτικές και αφετέρου αυτοί οι  ίδιοι ,  

επειδή οι  υπηρεσίες αυτές ανήκαν στην παλιά νομαρχία,   ακόμη 

νομίζουν ότι  οι  διατακτικές είναι της νομαρχίας.  Αυτό μπορείτε να το 

διαπιστώσετε και μόνοι σας.  Για την αξιοπρέπεια αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλότα και ο κύριος Αναστασιάδης,  στη συνέχεια.  Και ο 

κύριος Γιαννακίδης,  νομίζω είναι,  μετά την κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Αγιαννίδου να μας διευκρινίσει  τα 

κριτήρια.  Πώς διαμορφώνονται,  ποιοι  τα έχουν διαμορφώσει αυτά τα 

κριτήρια.  Κάτι είπατε για ηλεκτρονικές εγγραφές … σε ευαίσθητους 

τομείς είναι πολλά. Και θα συμφωνήσω κι εγώ ότι  δεν θεωρώ  σωστό η 

Αντιδήμαρχος,  η κάθε αντιδήμαρχος,  να μοιράζει  αυτές τις  επιταγές.  

Βάσει της … θα πρέπει να γίνει  μία επιτροπή είτε θα είναι από 

κάποιους υπαλλήλους,  δεν ξέρουμε,  με κάποιον άλλο τρόπο 

συνεργασία,  όπως γινόταν για τους κοινωνικούς λειτουργούς της 

Περιφέρειας για το ΚΕΠΑ, τους αξιοποιούσαμε εκεί .  

 Θεωρώ ότι  είναι πολύ σωστό, πρέπει δηλαδή να γίνει  μία 

επιτροπή που να δίνει  αυτές τις  διατακτικές.  Και επανέρχομαι στα 

κριτήρια.  Επιμένω, γιατί  τα σχόλια είναι πάρα πολλά. Ποια είναι τα 

κριτήρια και ποιος  διαμορφώνει αυτά τα κριτήρια; Έστω και γι’  αυτή 

την επιταγή των 32 ευρώ. Όπως και για τα κοινωνικά συσσίτια έχουμε 
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πολλά παράπονα, όπως και για τα κοινωνικά φαρμακεία,  που σε άλλο 

χρόνο θα κάνω κάποια ερώτηση.  

 Ευχαριστώ.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Για τα κριτήρια,  θέλω να σας πω ότι  οι  άνθρωποι αυτοί και σας είπα 

ότι  όλος … περνάει από τις  κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, κάποιοι  

άνθρωποι επισκέπτονται τις  υπηρεσίες για διαφόρους λόγους,  που 

μπορεί να τους αφορούν.  Δεν έρχονται γι’  αυτό.  Όταν έχουμε 

κοινωνικό λειτουργό και εντοπιστεί  ότι  υπάρχει  πρόβλημα, τότε 

γίνεται επιτόπου μία έκθεση, η οποία κρατείται για τα Χριστούγεννα ή 

το Πάσχα, αντίστοιχα.  Το κριτήριο είναι η κοινωνική έκθεση της 

κοινωνικής λειτουργού. Ουδέποτε μπορεί να πληρωθεί κάποιο τέτοιο 

ένταλμα, εάν δεν πάνε και οι  367 εκθέσεις στον επίτροπο.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Από το 2011, ας πούμε,  είναι σταθεροί αυτοί που,  από τότε που 

αρχίσατε αυτή τη δράση, τα άτομα αυτά είναι σταθερά, γιατί  δεν έχει  

κοινωνικούς λειτουργούς να κάνουν νέες εκθέσεις;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Τώρα παραμένουν σταθερά μέχρι το Πάσχα. Όμως, πριν το Πάσχα 

είχαμε κοινωνικούς λειτουργούς.  Τώρα περιμένουμε και πάλι 

πεντάμηνα, οπότε θα γίνει  και πάλι αυτή η δουλειά μέχρι το επόμενο 

Πάσχα. Εάν υπάρχει μια ανάγκη τώρα, δεν μπορούμε να την 

καλύψουμε.  Αλλά και από την άλλη, δεν μπορεί να πληρωθεί,  να μας 

δώσει το Ο.Κ. ο επίτροπος εάν δεν συνοδεύονται από 367 εκθέσεις.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Επιτρέψτε μου και πάλι να σας ρωτήσω. Δηλαδή, είναι παράπονο ενός 

ατόμου ότι  «δεν είμαι καλά οικονομικά, είμαι σε δεινή οικονομική 
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θέση, έχω χάσει τη δουλειά μου, είμαι άρρωστος»,  Ο.Κ. στην 

κοινωνική λειτουργό και μπαίνει  στη λίστα αυτή; Ή προσκομίζει  

χαρτιά; Αυτό δεν θα πρέπει να το έχει  ελέγξει  η κοινωνική λειτουργός;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Η κοινωνική λειτουργός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν γίνεται.  Δεν 

επιτρέπεται από τον Κανονισμό να κάνουμε διάλογο. Κατ’ ιδίαν,  θα 

μπορούσατε,  πριν από το Δημοτικό Συμβούλιο,  να επισκεφθείτε την 

Κοινωνική Μέριμνα, την κυρία Αντιδήμαρχο, την προϊσταμένη των 

Κοινωνικών Υπηρεσιών, και να κάνετε τις  ερωτήσεις αυτές.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όταν βάζετε τόσα θέματα, δεν προλαβαίνουμε να πάμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει,  έχετε όμως και κάποιες απορίες,  τις  οποίες εμείς  δεν 

μπορούμε να συνεχίσουμε να λύνουμε εδώ. Σκεφθείτε,  κυρία Καλότα, 

ο καθένας να αρχίσει  διάλογο εδώ  μέσα με την Αντιδήμαρχο. Ούτε του 

χρόνου δεν θα τελειώσουμε.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Είναι ευαίσθητο σημείο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ευαισθητότατο σημείο.  Το καταλαβαίνω. Αλλά αυτά μπορούμε να τα 

προλάβουμε.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Θα σας παρακαλούσα, Πρόεδρε,  να ξεκαθαρίσει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να το ξεκαθαρίσουμε.  
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Να σας πω ότι  ούτε έχω το χρόνο και έχω το δικαίωμα να επέμβω στην 

έκθεση της κοινωνικής λειτουργού. Είναι υπογεγραμμένη.  

Κος  ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Χωρίς να υπάρχει κάποια διάθεση φθηνού λαϊκισμού, θα ήθελα να την 

κυρία Αγιαννίδου,  εάν υπάρχει η δυνατότητα αυτό το ποσό να αυξηθεί.  

Γιατί  θεωρώ ότι  32 ευρώ για μία οικογένεια είναι πάρα πολύ λίγα 

χρήματα. Εφόσον θέλουμε να προσφέρουμε και να βοηθήσουμε,  πρέπει 

αυτή η βοήθεια να είναι ουσιαστική.  

 Επίσης,  αξιολογούμε ότι  δεξιά -αριστερά χάνονται χρήματα που 

θα μπορούσαν να αποταμιεύονται.  Γιατί  σε αυτή την περίπτωση να 

είμαστε τόσο φειδωλοί;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Συμφωνώ κι εγώ μαζί σας,  κύριε Γιαννακίδη.  Θα έπρεπε να είναι πολύ 

περισσότερο το ποσό της κάθε διατακτικής,  πραγματικά. Αλλά εδώ 

είναι θέμα δυνατοτήτων. Αυτό που έχω να πω είναι ξέρω ότι  είναι 

λίγα.  Αλλά είναι ίσα - ίσα για να μη μείνει  κανένα τραπέζι  άδειο 

ανήμερα τα Χριστούγεννα.  

Παράλληλα, υπάρχουν κι  άλλες δομές υποστηρικτικές,  όπως το 

πρόγραμμα καταπολέμησης της φτώχειας,  που είπε προηγουμέν ως ο 

Δήμαρχος.  Όλες αυτές οι  δομές λειτουργούν υποστηρικτικά.  Αυτό 

μπορούμε να κάνουμε.  Αυτό,  όμως, με τις  διατακτικές είναι καθαρά 

από χρήματα του Δήμου.  

Αυτή τη δυνατότητα έχουμε τη συγκεκριμένη στιγμή. Κι εγώ θα 

ήθελα, πραγματικά, και ο Δήμαρχος και όλ οι μας να δίναμε ένα ποσό 

μεγαλύτερο, αλλά αυτή τη δυνατότητα έχουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κύριος Αναστασιάδης.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ευχαριστώ.  

 Επανέρχομαι σε αυτό το οποίο επεσήμανε ο κύριος Φωτιάδης για 

τους κοινωνικούς λειτουργούς και επιμένω. Και θα ήθελα να σ ας πω 

ότι  υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί στις  δομές.  Δε νομίζετε πως θα 

πρέπει αυτούς τους υπαλλήλους,  οι  οποίοι  είναι αορίστου χρόνου και 

μισθοδοτούνται από το Δήμο, δε νομίζετε ότι  θα πρέπει να τους 

επιστρατεύσετε ή,  τέλος πάντων, να τους χρησιμοποιήσετε  -αδόκιμος η 

λέξη, αλλά τη χρησιμοποιώ -  για να μπορέσουν να βγουν από το 

αδιέξοδο, έτσι ώστε να λειτουργήσουν έτσι όπως πρέπει;  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Να σας απαντήσω.  

 Αυτή τη στιγμή, κοινωνικοί λειτουργοί υπάρχουν μόνο στο 

Βοήθεια στο Σπίτι ,  οι  οποίοι  είναι τέσ σερις για την πόλη, εκ των 

οποίων οι  δύο έχουν άδεια κυήσεως. Δηλαδή, δύο κοινωνικοί 

λειτουργοί από το Βοήθεια στο Σπίτι  είναι για όλη την πόλη. Επίσης,  

μία κοινωνική λειτουργός –   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ίσως θα πρέπει να ενημερωθείτε για τη Δημοτική Ενότητα  

Σκουτάρεως.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Και μία κοινωνική λειτουργός υπάρχει στο Συμβουλευτικό Κέντρο για 

Κακοποιημένες Γυναίκες.  Πρέπει,  όμως, να σας πω ότι  δεν έχουμε το 

δικαίωμα να πάρουμε τον κοινωνικό λειτουργό από εκεί  και να τον 

φέρουμε εδώ στις  κοινωνικές υπηρεσίες.  Δεν το έχουμε αυτό το 

δικαίωμα.  
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κάνετε λάθος.   Εάν διαβάσετε το νόμο, θα δείτε ότι  υπάρχει  η 

δυνατότητα μερικής απασχόλησης.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Το έχω κάνει το ερώτημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε διάλογο, κύριε Αναστασιάδη. Σας παρακαλώ.  

 Τοποθετήσεις επί  του θέματος.  Ο κύριος Φωτιάδης,  ο κύριος 

Μηλίδης,  ο κύριος Αντώνιος Αναστασιάδης,  ο κύριος Στεργίου,  ο 

κύριος Καρύδας.  Από σας,  κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  η πρότασή μας την οποία καταθέτουμε,  εκτός εάν 

συμφωνήσουμε ομόφωνα, είναι να συγκροτήσουμε επιτροπή, διότι  

υπάρχουν και νεόπτωχοι και δεν μπορούμε να μείνουμε σε αυτούς που 

επιλέξαμε τα παρελθόντα έτη.  Τα χρήματα είναι λίγα.  Δεν ξέρω εάν 

μπορούμε να προσθέσουμε.  Δεν είναι τιμή,  πρέπει να το κάνουμε όλοι 

υπεύθυνα. Συμφωνούμε με το συνάδελφο. Όμως, θα επιμείνουμε στη 

συγκρότηση επιτροπής.  Θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε και να 

αξιοποιήσουμε τις  δομές Βοήθεια στο Σπίτι .  Αυτοί μπαίνουν.   Βεβαίως,  

θα πρέπει τώρα να επιλέξουμε εγκαίρως,  διότι  νομίζω ότι  με αυτόν τον 

τρόπο πράγματι θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, έστω και με 

αυτό το ποσό. Πολύ σωστά  το είπε η κυρία Αντιδήμαρχος.  Είναι το 

τραπέζι  των Χριστουγέννων. Πολύ λίγα τα χρήματα. Αλλά να είμαστε 

δίκαιοι .  Και κυρίως να μην αφαιρέσουμε την αξιοπρέπεια αυτών των 

ανθρώπων. Τούτο θα γίνει  μόνο με αυτή την επιτροπή, η οποία θα 

είναι υπεράνω. Εάν μείνουμε σε αυτή τη λίστα,  θα υπάρχουν σκιές.  

Και το λέω ευθέως και το είπα πρώτος.  
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  Όσο, δε,  για το ποσό, παρακαλώ να το διορθώσετε,  κύριε 

Πρόεδρε.  Είναι 11.744. Ο πολλαπλασιασμός δίνει  11.744. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Μηλίδης.  

Κος  ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε.  Συμφωνώ με τον κύριο Γιαννακίδη για 

το ποσό. Θεωρώ ότι  έχει  αυξηθεί αρκετά,  πραγματικά θα έλεγα, ο 

αριθμός των ατόμων που έχουν ανάγκη, των οικογενειών. Όταν 

ψηφίζαμε τον προϋπολογισμό, αυτό εννοούσα για το κοινωνικό 

πρόσωπο του Δήμου θα πρέπει να γίνει  εντονότερο. Νομίζω ότι  

μπορούμε να το κάνουμε.  Χρειάζεται λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια.  

 Για τις  διαδικασίες ειπώθηκε,  βέβαια,  ότι  πρέπει να είναι 

διαφανείς.  Αλλά άκουσα  την κυρία Αγιαννίδου,  που λέει  ότι  όλοι 

παίρνουν.  Είπαμε,  όμως, ότι  επειδή οι  καταστάσεις είναι δραματικές,  

θα έπρεπε να είναι λίγο μεγαλύτερο το ποσό. Δεν πρέπει να μείνουμε 

σε εκείνο τον αριθμό που είχαμε και πέρυσι.  Λίγο να τον απλώσουμε 

τον αριθμό. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε.  Και μάλιστα, είπα 

προηγουμένως στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό ότι  από κάπου 

αλλού μπορούσαν να κοπούν κάποιες δαπάνες.  Δεν χρειάζεται τώρα να 

τα ξαναναφέρουμε.  Αυτός είναι ο λόγος που επιμένουμε.  

 Κατά τα άλλα, σε αυτά τα θέματα θα πρέπει να είναι ομόφωνες οι  

αποφάσεις μας και βέβαια με σεβασμό προς τους συνδημότες μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Καρύδας.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Στη φιλοσοφία η συγκεκριμένη δράση είναι ένα είδος φιλανθρωπίας.  

Στη φιλανθρωπία,  με τη συγκεκριμένη μορφή και τ ο συγκεκριμένο 
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περιεχόμενο που έχει  στις  μέρες μας,  εμείς  διαφωνούμε.  Από εκεί  και 

πέρα, δεν πιστεύουμε ότι  λύνεται κανένα πρόβλημα. Αν μία μέρα έχει  

το τραπέζι  φαγητό.  Το ζήτημά μας είναι μεγαλύτερο, συνθετότερο. 

Μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και κατ’ ιδί αν.  Αλλά εδώ μέσα 

νομίζω δεν μπορούμε να το λύσουμε.  

 Θα συμφωνήσω με τους προηγούμενους συναδέλφους,  που είπαν 

ότι  το ποσό είναι μικρό. Έχω την εντύπωση ότι  ο Δήμος είχε τη 

δυνατότητα να το μεγαλώσει.  Αν θέλετε,  να διευρύνει  και τον αριθμό 

των δικαιούχων.  

 Όσον αφορά τα κριτήρια.  Εγώ τουλάχιστον εμπιστεύομαι ότι  θα 

γίνει  η υπόθεση αδιάβλητα. Να σας πω τώρα -και συγγνώμη εάν θα 

προσβάλω γενικώς με αυτό που θα πω -  αλλά δε νομίζω ότι  κάποιος 

συνάδελφος να μπει στη διαδικασία,  για μικροπολιτικούς λόγους να 

δώσει την επιταγή. Υπάρχει μια αξιοπρέπεια.  Θα το δούμε όμως, για 

να μην υπάρχουν σκιές -αυτό που είπε ο κύρος Φωτιάδης -  να 

μπορέσουμε να το κάνουμε με κάποιο τρόπο. Κάποιος υπηρεσιακός 

παράγοντας και όχι  κάποιος αιρετός να κάνει  τη διαδικασία.  

 Και κλείνω. Γενικώς,  αυτές οι  φιλανθρωπίες δεν λύνουν 

προβλήματα. Η λύση του προβλήματος είναι αλλού … Παρόλα αυτά, 

έστω και αυτό το ελάχιστο,  εμείς  θα το ψηφίσουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Αντώνης Αναστασιάδης.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ θα έλεγα, κύριε Πρόεδρε,  επειδή πράγμ ατι δεν υπάρχουν 

κοινωνικοί λειτουργοί,  αν μπορούσαμε να πάρουμε για δύο μήνες για 

να διευθετήσουμε αυτή την κατάσταση. Δύο άτομα τι  θα μπορέσουν να 

κάνουν; Αν μπορούμε να πάρουμε για δύο μήνες.  Εμείς ξέρουμε πιο 
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καλά ποιοι  θέλουν.  Αλλά, εάν μπορέσετε να π άρετε διμηνήτες να 

πάρετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κύριος Στεργίου.  

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Για την ουσία δεν θα μιλήσω. Θα μιλήσω για ένα θέμα το οποίο το 

είχαμε συναντήσει και παλιότερα. Το κράτος αυτό είναι πλέον 

ανάπηρο και η δημόσια διοίκηση. Γιατί  ακούστηκε εδώ μέσα ότι  

πρέπει να πάρουμε από δομές κοινωνικούς λειτουργούς.  Μα πήραμε 

την Πρόνοια από την πρώην Νομαρχιακή και δεν πήραμε τους 

υπαλλήλους.  Είναι σοβαρό κράτος αυτό; Μου δημιουργείται εύλογα το 

ερώτημα, τι  κάνουν εκεί  πέρα αυτοί οι  άνθρωποι;   

Γιατί  λέμε να πάρουμε από τις  δομές.  Δεν ξέρω εάν μπορείς 

νομικά να το κάνεις .  Απορώ τι  κάνουν αυτοί οι  άνθρωποι;  Εύλογο 

ερώτημα και προς το υπουργείο,  που βλέπουν τον κύριο Μητσοτάκη να 

σκίζεται και να μεταθέτει  κόσμο και να πηγαίνει  από δω κι από κει  και 

μεταθέσεις.  Τι γίνετα ι δηλαδή; Προσληφθήκανε για ένα συγκεκριμένο 

έργο.  Αυτή η δυνατότητα δεν υπάρχει σήμερα στο … Με τι  

ασχολούνται δηλαδή; Τι κάνουν εκεί;  Θα ήθελα να έχω μία απάντηση.  

Διότι  πιστεύω ότι  και το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να 

υποβάλει ερώτημα στο υπουργείο.  Να ρωτήσουμε το υπουργείο τι  

κάνουν οι  συγκεκριμένοι υπάλληλοι.  Δεν μπορεί να συνεχιστεί  αυτή η 

κατάσταση. Να δίνουμε αρμοδιότητες από την Περιφέρεια στους 

δήμους χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία.  Αυτό είναι φοβερό πράγμα. 

Αλλιώς να μαζευτούν όλοι οι  δήμαρχοι και  να πουν «Δεν θέλουμε τις  

αρμοδιότητες.  Κρατήστε τες».   
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Δηλαδή, πρέπει να παίρνουμε πεντάμηνα για να λύσουμε το 

πρόβλημα; Επτά υπάλληλοι υπήρχαν.  Θα είχαμε κανένα άλλο 

πρόβλημα; Δηλαδή, δεν πιάνουμε την ουσία για να μην θίξουμε κάποια 

άτομα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να δευτερολογήσετε,  συνάδελφοι;  Παρακαλώ. Άλλος,  εκτός 

από τον κύριο Φωτιάδη; Εντάξει .  Και μετά η Αντιδήμαρχος θα κλείσει .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να το βάλεις συνδικαλιστικά στο όργανο που μετέχει ,  πάραυτα. Διότι  

είστε ακριβώς εκεί  που πρέπει για να βάλετε το θέ μα.  

 Αλλά νομίζω, ούτως ή άλλως, το Βοήθεια στο Σπίτι ,  αυτές οι  

δομές είναι υποχρεωμένες να έχουν καταγράψει και να έχουν προκρίνει  

και να έχουν στοχοποιήσει -με την καλώς εννοούμενη ανάγνωση -  τις  

οικογένειες.  Άρα, απλώς θα τις  πάρουμε από εκεί  και να ψάξο υμε,  

θέλετε στη λογική των ημερών; Νομίζω ότι  κανένας δεν θα αρνηθεί.  

Όταν μπαίνουν στα σπίτια και γνωρίζουν τις  καταστάσεις,  θεωρώ ότι  

αυτοί οι  άνθρωποι -είναι δικοί μας υπάλληλοι -  δεν θα αρνηθούν.  

 Μην το πάμε τώρα στο γράμμα του νόμου και λέμε ότι  δεν 

μπορεί να γίνει .  Μια χαρά μπορεί να γίνει .  Αυτοί γνωρίζουν.  Από εκεί  

θα ξεκινήσουμε και είναι μία ευκαιρία να κάνουμε ανανέωση. 

Υπάρχουν και νέες ανάγκες,  νεόπτωχοι,  όπως είπα.  Θεωρώ ότι  πρέπει 

να  είμαστε όλοι μαζί .  Διότι ,  είπα και θα το ξαναπώ, αφορά την 

αξιοπρέπεια των συνδημοτών  μας.  Δεν είναι και δεν ταιριάζει  να 

γίνεται περαιτέρω αναφορά με όποιον τρόπο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάντως, στα πλαίσια της έλλειψης των κοινωνικών λειτουργών, αυτό 

το οποίο συζητούν οι  συνάδελφοι,  ο Φωτιάδης κ.λπ. ,  κυρία 
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Αντιδήμαρχε,  σε σας απευθύνομαι,  νομίζω ότι  αξίζει  τον κόπο, έστω 

και παρατύπως, χρησιμοποιήστε τους υπάρχοντες κοινωνικούς 

λειτουργούς όσο είναι δυνατόν.  Στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους.  

Δεν είναι κακό.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Όσον αφορά αυτό που λέτε,  κύριε Πρόεδρε,  ας αρχίσω απ ό αυτό.  Το 

Βοήθεια στο Σπίτι ,  κατ’ αρχάς,  απευθύνεται σε ανθρώπους υπερήλικες,  

που έχουν προβλήματα, και μοναχικούς.  Οι διατακτικές απευθύνονται 

περισσότερο σε οικογένειες.  Είναι τελείως διαφορετικό το αντικείμενο,  

έτσι;  Και δεν γίνεται έτσι απλά η κοινωνι κή έκθεση. Θα πρέπει οι  δύο 

κοινωνικοί λειτουργοί που είναι,   αυτή τη στιγμή, στο Βοήθεια στο 

Σπίτι  να έρθουν και να εγκατασταθούν στην υπηρεσία.  Διότι  εμένα μου 

κάνει  το εξής εντύπωση.  

 Πολλές φορές εδώ, σε αυτή την αίθουσα, δεν αναφέρομαι στους 

καινούργιους,  και στους παλαιότερους,  έχω αναφέρει ότι  δεν υπάρχει 

κοινωνικός λειτουργός,  ότι  η κοινωνική υπηρεσία χωρίς κοινωνικό 

λειτουργό είναι νοσοκομείο χωρίς γιατρό. Ουδέποτε άκουσα από 

κανέναν κάτι .  Μόνο όταν έρχεται το θέμα για τις  διατακτικές,  τότε 

μόνο αναφέρεται ο κοινωνικός λειτουργός.  

 Επίσης,  να σας πω ότι  αυτό που συνέβη εδώ στις  Σέρρες δεν έχει  

συμβεί πανελληνίως.  Συνέβη μόνο στις  Σέρρες και δεν είναι τυχαίο.  

Και στη Βέροια.  Σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα οι  κοινωνικοί 

λειτουργοί,  ο ψυχολόγος,  το αυτοκί νητο,  όλα αυτά, η υπηρεσία η 

κοινωνική ήρθε ατόφια στο δήμο. Εδώ μας ήρθε κουτσουρεμένη. 

Κάποιοι  δεν είναι άμοιροι ευθυνών. Πρέπει,  επιτέλους,  να το πω. Αντ’ 

αυτού, ακούω και μομφές.   
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 Θα ήθελα, λοιπόν,  κάποιοι  οι  οποίοι  το γνωρίζουν καλά το θέμα, 

να μην προκαλούν.  Αυτά. Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι για το θέμα, συνάδελφοι;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  εμείς  θα διαφωνήσουμε και θα ζητήσουμε και θα 

επιμείνουμε στη συγκρότηση της επιτροπής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ναι,  ναι,  ναι ,  ναι ,  με την προϋπόθεση συγκρότηση ς επιτροπής.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  θα ήθελα συμπληρωματικά. Βέβαια,  η κυρία 

Αγιαννίδου μου απάντησε.  Θα ήθελα τουλάχιστο να υποσχεθεί  ότι  θα 

διερευνήσει εάν υπάρχει κάποια δυνατότητα να αυξηθεί το ποσό. 

Τουλάχιστο αυτό να υποσχεθεί .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα σας απαντήσω εγώ.  

 Κύριε Γιαννακίδη,  δυστυχώς, δεν υπάρχει η δυνατότητα. Το ποσό 

ήταν μικρότερο.  Και τραβώντας από δω κι από κει  το φτάσαμε σε 

αυτό το ύψος.  Δυστυχώς, δεν υπάρχει δυνατότητα για περισσότερο από 

τους ιδίους πόρους του Δήμου.  

 Όμως, επιτρέψτε μου να πω κάτι να το επαναλάβω, δυστυχώς. 

Επειδή το θέτετε εσείς .  Ο Δήμος από τα δικά του χρήματα δίνει  

κάποια,  αυτά που μπορεί.  Μην ξεχνάμε,  όμως, κοινωνικές υπηρεσίες 

προσφέρει και μέσω των γραμμάτων. Αυτές οι  υπηρεσίες δεν 

λαμβάνονται υπ’ όψιν;  Και ε ίναι υπηρεσίες ύψους μέχρι τώρα, σε αυτή 

τη θητεία που πέρασε,  ύψους 1.700.000 ευρώ. Το πρόγραμμα της 

Φτώχειας,  οι  Κακοποιημένες Γυναίκες,  ο εξοπλισμός στα ειδικά 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

43 

σχολεία,  το Κοινωνικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα. Αυτά, δηλαδή, δεν 

πιάνονται;  

 Δηλαδή, ό,τι  προγράμματα υπήρχαν για να προσφέρουμε 

κοινωνικές υπηρεσίες στους συνδημότες μας,  τα εξασφαλίσαμε και 

τους προσφέρονται.  Και με τα δικά μας τα χρήματα, επίσης,  

διαθέτουμε αυτά που μπορούμε.  Δεν μπορούμε να διαθέσουμε 

περισσότερα. Δεν υπάρχει δυνατότητα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει καταγραφεί αυτό που είπε ο κύριος Φωτιάδης,  η παράταξή του.  Οι 

υπόλοιποι ναι για το προηγούμενο θέμα, 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  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 743/2014)  

                                                               …………………  

 

ΘΕΜΑ 6ο  

Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης ενόψει της Παγκόσμιας 

Ημέρας  

για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (25 Νοεμβρ ίου).   

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ .  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Έκτο θέμα: Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης ενόψει της 

Παγκόσμιας Ημέρας για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (25 

Νοεμβρίου).  

 Εδώ γνωρίζετε οι  περισσότεροι γι’  αυτή την παγκόσμια ημέρ α 

εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών. Το ποσό είναι  960 ευρώ + 

Φ.Π.Α. και από το πρόγραμμα. Θέλετε να μιλήσετε,  κυρία 

Αντιδήμαρχε; Παρακαλώ.  

Κα ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ:  

Μόνο μία διευκρίνιση και ό,τι  θέλετε,  στη διάθεσή σας.  

 Η εκδήλωση χρηματοδοτείται από το πρόγραμ μα. Πλην όμως, 

έχουμε αρκετούς μήνες να λάβουμε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 

και σας το διευκρινίζω ότι ,  εάν μέχρι τις  25 δεν έρθει  η 

χρηματοδότηση από το πρόγραμμα, αυτά  τα 960 ευρώ θα 

παρακαλούσα να είναι από το Δήμο. Εάν τυχόν συμβεί αυτό,  θα 

ξαναπεράσει ως θέμα. Δηλαδή, έτσι όπως περνάει αυτή  τη στιγμή, 

περνάει για το πρόγραμμα. Εάν,  όμως, δεν μας έρθει  η χρηματοδότηση, 

θα ξαναπεράσει με ανάληψη δαπάνης,  να συνοδεύεται κανονικά, 

προκειμένου να πληρωθεί από το Δήμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι,  συνάδελφοι;  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 744/2014)  

                                                               …………………  
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ΘΕΜΑ 7ο  

Ορισμός εκπροσώπου τακτικού και αναπληρωματικού του  

Δημ. Συμβουλίου για τη Γενική Συνέλευση  

(τακτική και έκτακτη) της ¨ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ Α.Ε.¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εδώ τακτικό μέλος προτείνεται ο κύριος Χράπ ας Παντελής και ως 

αναπληρωματικό ο κύριος Δούκας Γεώργιος.   

 Ομόφωνα ναι;  Ναι.  

 

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 745/2014)  

                                                               …………………  

 

 

ΘΕΜΑ 8ο  

Έγκριση της υπ' αριθμ. 189/2014 απόφασης του Δ.Σ. του 

¨Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.¨  

 περί ¨Εγκρίσεως απολογισμού εσόδων –  εξόδων έτους 2013¨ .   

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. κ.  Χατζημαργαρίτης Μ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο Πρόεδρος έχει  το λόγο για την εισήγηση του θέματος.  Ο κύριος 

Χατζημαργαρίτης,  παρακαλώ.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι.  

 Όπως θα δείτε τα οικονομικά μεγέθη, αποτυπώ νεται μια πάρα 

πολύ καλή διαχειριστική χρονιά σε μία πολύ δύσκολη συγκυρία,  όχι  

μόνο για τους δήμους αλλά και για τα νομικά τους πρόσωπα, με 

αυξημένες υποχρεώσεις.   

Εμείς με σοβαρό έλεγχο και μεγάλη προσπάθεια καταφέραμε να 

ανταποκριθούμε σε όλες τις  ουσια στικές και απαραίτητες ανάγκες που 

έχει  το νομικό πρόσωπο του Δήμου Σερρών.  

 Παραδείγματος χάρη, αναβαθμίσαμε αθλητικές εγκαταστάσεις,  

μετά από πάρα πολλά χρόνια.  Να αναφερθώ στο κολυμβητήριο; Είναι 

αυτή τη στιγμή ένα από τα λίγα κολυμβητήρια,  ίσως το μονα δικό,  που 

έχει  τους καλύτερους βατήρες σε όλη την Ελλάδα. Και αν δεν 

καταλαβαίνετε τι  σημαίνει  αυτή η λέξη ‘βατήρες’,  αυτοί που 

ασχολούνται με τον υγρό στίβο,  ξέρουν πολύ καλά τι  ακριβώς 

σημαίνει .  Δεχόμαστε επισκέψεις από άλλες ομάδες για την χρήση 

αυτών των βατήρων και έχουν . .  νομικό πρόσωπο.  

 . .του μικρού αυτού κολυμβητηρίου που έχουμε στην διάθεσή μας 

μετά από πάρα πολλά χρόνια.  Και είναι και υποδομές οι  οποίες 

βελτιώνουν τις  συνθήκες για τις  οποίες καλούμαστε εμείς  να 

ανταποκριθούμε.  

 Συνδέθηκε και με  το φυσικό αέριο,  η εγκατάσταση του 

Κολυμβητηρίου και του κλειστού. Επίσης άλλο σημαντικό έργο.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

47 

Δείχνει  την ποιότητα και την βελτίωση που έχουμε δώσει για το νομικό 

πρόσωπο.  

 Οι υποδομές που έχουν γίνει  στο στάδιο,  το νυν δημοτικό,  πρώην 

εθνικό.  Υποδομές οι  οποίες μας δίνουν την δυνατότητα να 

πραγματοποιούμε κάθε χρόνο μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις.  

Παραδείγματος χάρη, Παμβαλκανικούς Αγώνες.    

Είναι τιμή μας που φιλοξενήσαμε πέρυσι εδώ τους Βαλκανικούς 

Αγώνες Εφήβων Κορασίδων και μεγάλη μας τιμή φέτος το καλοκαίρι 

σε ένα γεγονός το οποίο θα έχει  μεγάλη κάλυψη και από την δημόσια 

τηλεόραση, τους Βαλκανικούς Αγώνες Ανδρών και Γυναικών, το οποίο 

γεγονός καταλαβαίνετε ότι  είναι πάρα πολύ σημαντικό για την πόλη 

μας και για την χώρα.  

Επίσης,  σε όλες τις  αθλητικές εγκαταστάσεις προσπαθούμε να 

είμαστε όσο γίνεται δυνατόν καλύτεροι κοντά στους αθλητές,  κοντά 

στους Συλλόγους με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις  

αδειοδοτήσεις,  τα οποία είναι  χρόνια προβλήματα και τα οποία τα 

έχουμε κληρονομήσει και προσπαθούμε  όμως να δώσουμε λύσεις.   

Να περάσω στο θέμα . . .οι  υπηρεσίες που προσφέρουμε στους 

πολίτες είναι εξαιρετικές.  Έχουμε βελτιώσει εδώ και δυο χρόνια,  δυο,  

με τρία χρόνια πάρα πολύ τις  υποδομές μας,  έχουμε ανακαινίσει  

εσωτερικά και εξωτερικά τους παιδικούς στα θμούς,  έχουμε 

ανακαινίσει  τα σκεύη, τα παιχνίδια και . .   

 Συνεχίζουμε να παρέχουμε πάρα πολύ καλές και εξαιρετικές 

υπηρεσίες στα ΚΑΠΗ, είμαστε κοντά τους με οποιοδήποτε τρόπο 

μπορούμε και σε αντίθεση με τον κ.  Χασαπίδη δεν μπορούμε να . .και 

νομίζω ότι  νομικό πρόσωπο κινείται σε έναν υγιή δρόμο, ο οποίος 
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προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στους πολίτες και ανταποκρίνεται σε 

όλες τους τις  ανάγκες.   

 Σε λεπτομέρειες που θέλετε να ρωτήσετε είμαι στην διάθεσή σας.  

Υπάρχουν εδώ και δυο συνεργάτες,  ο οικονομικός Διευ θυντής των 

νομικών προσώπων η κυρία Σομπόνου και ο ορκωτός ελεγκτής ο κ.  

Σταμάτης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις από το σώμα; Η κυρία Ιλανίδου, ο κ Γιαννακίδης,  ο κ.  

Μηλίδης,  η κυρία Καλώτα. Παρακαλώ.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  έχουμε συζητήσει και κατ΄ ιδίαν για  το θέμα της 

κράτησης των παιδιών στον παιδικό σταθμό, τελικά επειδή είχατε 

δώσει την υπόσχεση ότι  κάποιοι  που δεν θα μπορέσουν,  κάποια παιδιά 

που δεν θα μπορέσουν,  θα καλυφθούν από άλλους δυστυχώς, έμειναν 

απέξω, έγινε κάτι  τέτοιο στους παιδικούς σταθμούς ; Γιατί  όπως ξέρετε 

είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Απασχολεί,  

προβληματίζει .   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κύριε Μηλίδη φέτος είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι  

ακόμα υπάρχουν κενές θέσεις.  Δεν έμεινε κανένα παιδί  έξω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω, δεν έμεινε κανένα παιδί  έξω από αυτά 

που ήταν να φιλοξενηθούν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου 

Σερρών. Ελάχιστα βρέφη, τα οποία . .  δεν είναι απεριόριστες,  είναι 

ελάχιστες,  γιατί   είναι ιδιαίτερα τμήματα και θέλουν φροντίδα και 
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περισσότερο προσωπικό. Αλλά από τα νήπια και επειδή είχαμε την 

πολιτική να κάνουμε τα αποτελέσματα την εποχή που τα νηπιαγωγεία,  

τα ολοήμερα νηπιαγωγεία κάνουν και αυτά τις  εγγραφές τους,  νομίζω 

ήμασταν σε πλήρη συναρμόνιση και δεν έμεινε κανένα παιδί  έξω. Όχι 

μόνο στους δικούς μας,  …κανέναν παιδί  έξω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Ιλανίδου.  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εδώ κάπου λέει  «Βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών των 

προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι  …».  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Ιλανίδου το μικρόφωνο ανοίξτε.   

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

Εάν υλοποιείται το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι  ή είναι αυτό που 

πηγαίνουν…  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

. .το οποίο συνεχίζεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Πρόεδρε,  διαβάζοντας εδώ τον απολογισμό διακρίνω  μια αδυναμία 

είσπραξης κάποιων εσόδων. Ας πούμε από τα μισθώματα λέει ,  

«περιορισμός 3.000, βεβαιωθέντα μηδέν,  εισπραχθέντα μηδέν.  …4.000 

προϋπολογισμός,  βεβαιωθέντα μηδέν,  εισπραχθέντα μηδέν.  Έσοδα από 

την εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων σε αθλητικές εγκ αταστάσεις,  

. .  55 ευρώ, εισπραχθέντα μόνο 120. Εισιτήρια θεάτρων, μουσείων, 

προϋπολογισμός 22.000, εισπραχθέντα μόνο 4.800. Εισιτήρια 
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δημοτικού γηπέδου ΠΑΕ 3.000, εισπραχθέντα μόνο 2.000. Το εθνικό 

. .15.000 προϋπολογισμός,  εισπραχθέντα 4.500». Και ένα τελευταίο,  

δεν θα σας κουράσω,  το δημοτικό γήπεδο 750 προϋπολογισμός,  

εισπραχθέντα μηδέν.   

 Δηλαδή έχω μια απορία,  οι  διαφημίσεις  δεν πληρώνουν στα 

γήπεδα; Δεν υπάρχουν; Από εισιτήρια δεν έχουν έσοδα; Από 

διαφημίσεις  δεν έχουν έσοδα; Τα ακίνητα γιατί  δεν αξιο ποιούνται;  

Γιατί  είπαμε προηγουμένως δηλώνουν αδυναμία να αυξήσουν λίγο το 

ποσό για τους άπορους δημότες.  Γιατί  αυτή η …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε.   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Έχετε δίκαιο,  στο παρελθόν υπήρξαν όλες αυτές οι  απώλειες αλλά 

αυτή την στιγμή το Δ.Σ. του Ο .Π.Α.Κ.Π.Α. ομόφωνα σε όλες τις  

περιπτώσεις που υπάρχουν οφειλές,  όσες δεν έχει  εισπράξει με τον 

τρόπο με τον οποίο προσπαθήσαμε,  έστω και προφορικά ή με όλα τα 

πλαίσια της προφορικής διαπραγμάτευσης που κάναμε και δεν 

τελεσφόρησε,  έχουμε οδηγεί  στις  εξώδι κες λύσεις και ακόμη -ακόμη σε 

αγωγές.   

 Ένα παράδειγμα που αφορά τα εισιτήρια και τα διαφυγόντα 

κέρδη από το δημοτικό γήπεδο είναι οι  αγωγές που έχουν ασκηθεί στην 

ΠΑΕ Πανσερραικός.  Έχουν ασκηθεί αγωγές και για τις  διαφημίσεις  

αλλά και για τα εισιτήρια.  Αλλά όπως ξέρετε η ΠΑΕ Πανσερραικός 

τελεί   υπό εκκαθάριση. Προφανώς τα έσοδα δύσκολα θα τα 

εισπράξουμε.   

 Όσον αφορά τις  συναυλίες…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Μόνο γι΄ αυτό,  συγνώμη που σας διακόπτω, ήθελα να ρωτήσω η 

αγωγή, γιατί  έχει  ενδιαφέρον,  πότε έχει  γίνει;  Μη πως ξέρετε 

ημερομηνία; Περίπου.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Έγινε μέσα στο ΄13,  νομίζω Αύγουστο του ΄13.  Μπορώ να σας 

ενημερώσω κάποια άλλη στιγμή. Δεν θυμάμαι πότε.   

 Όσον αφορά συναυλίες,  προφανώς οι  καλλιτέχνες οι  οποίοι  

θέλουν να έρθουν και να τραγουδήσουν, να διασκεδάσουν το Σερραικό 

κοινό θέλουν να έρθουν χωρίς αντίτιμο.  Στο δημοτικό γήπεδο, όπως 

ξέρετε,  κάθε φορά που πάει κάποιος καλλιτέχνης για να τραγουδήσει,  

γιατί  εκεί  είναι η μεγάλη διαδικασία και το μεγάλο κοινό,  ζητά με 

αίτημά του το δημοτικό γήπεδο και έχουν γίνει  τέτοια αιτήματα. Η 

απάντηση που παίρνουν πάντα εγγράφως από την υπηρεσία είναι το 

15% επί των εισιτηρίων και η εγγυητική στην τράπεζα με την οποία 

συνεργαζόμαστε.  Όταν ακούνε αυτό το ποσό εξαφανίζονται.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Η διαφήμιση;  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Οι διαφημίσεις ,  στους αθλητικούς χώρους,  όπως ξέρετε,  στο κλειστό,  

στο κλειστό της . . ,  της Ομόνοιας οι  Σύλλογοι που δραστηριοποιούνται 

δεν θέλουν διαφημίσεις .  Δεν έχουν διαφημίσεις .  Δηλαδή εμείς  δεν 

έχουμε διαφημίσεις  από τους Συλλόγους.  Δε ν θέλουν δηλαδή 

χορηγούς.  Πραγματικά υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία στο να βρεθούν 

χορηγοί.  Φαντάζομαι για τον Δήμο, όχι  για τους Συλλόγους.  Για να 

καταλάβετε πόσο δύσκολο είναι.  Γι΄ αυτό και τα έσοδα που 

εισπράττονται είναι ελάχιστα.  Εμείς παίρνουμε το 15%.  Εάν πάτε θα 

δείτε την κατάσταση που επικρατεί .   
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Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Τώρα πρόεδρε συγνώμη, δεν θέλω να κάνω διάλογο, δεν μιλάμε τώρα 

για τους Συλλόγους οι  οποίοι  προσπαθούν να ορθοποδήσουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για το δημοτικό γήπεδο.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για τις  ΠΑΕ.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Σας είπα ότι  στο δημοτικό γήπεδο έχουν κατατεθεί  αγωγές στην ΠΑΕ 

Πανσερραικός,  η οποία όλα αυτά τα χρόνια διαχειρίστηκε το δημοτικό 

γήπεδο Σερρών και τις  διαφημίσεις .   

 Θα σας πω επίσης ότι  στο δημοτικό γήπεδο είχαμε προβλήματα 

με τους προβολείς.  Τα οποία πλήρωσε ο Δήμος.  Ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. και 

έχουν γίνει  αγωγές και γι΄ αυτό.  Γιατί  κάποια στιγμή κινδυνέψαμε να 

χάσουμε και τους μετασχηματιστές,  που είναι μεγάλης αξίας.   

 Όσον αφορά τα έσοδα που είπαμε από τις  ομάδες,  μπορεί να τα 

υπολογίζουμε πολλά , αλλά δυστυχώς τα εισιτήρια που έχουν . .  ήταν 

πολύ λιγότερα. Αυτές ήταν οι  εκκαθαρίσεις .  Μην νομίζετε ότι  

υπάρχουν και . .  έχουν μεγάλα εκκαθαριστικά.  Αυτά είναι τα έσοδα. 

Δεν υπάρχει κάτι  που μας έχει  ξεφύγει .   

 Όσον αφορά ακίνητα που έχει  στην υπηρεσία τ ου ο 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Καλώτα.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε διακόπτετε και εσείς .   

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  
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Υπάρχουν ακίνητα . .Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα κάποια 

διαμερίσματα και εκεί  αναζητήσαμε με κάποιο τρόπο να αυξήσουμε,   ο 

κ.  Χασαπίδης  θυμάται πολύ καλά . .αλλά πάμε πάλι σε δικαστικές 

λύσεις,  δηλαδή πάμε σε αγωγές.  Έχουν ήδη κατατεθεί  αγωγές.  Πότε θα 

τελεσφορήσουν δεν ξέρω.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Για να καταλάβω είναι ακίνητα που τα νοικιάζουμε αλλά δεν 

εισπράττουμε χρήματα;  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Δεν εισπράξαμε όλα αυτά τα χρόνια και κυνηγάμε …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Διαπιστώνω πραγματικά ότι  εδώ η εισπραξιμότητα κινείται σε 

καλύτερη, είναι . .  πολύ καλή. Αυτό πρέπει να το πούμε.  Υπάρχει ένας 

κωδικός που λέει  «έσοδα παρελθόντων ετώ ν» που βεβαιώνονται,  ένα 

ποσό 158.000, το έχετε προϋπολογίσει  και έχετε εισπράξει μόνο 2.000.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Τον κωδικό πείτε,  το νούμερο.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ο κωδικός είναι 06002. Ένα αυτό.  Ένα είναι ότι  δεν υπάρχει καθόλου 

καλή εισπραξιμότητα από τα τακτ ικά τέλη καθαριότητας και 

ηλεκτροφωτισμού που προϋπολογίζετε 158.000 και έχετε 2.000 μόνο.  

 Για να μαζέψω όλα, έχετε επίσης στον προϋπολογισμό σας και 

στα έξοδα πάρα πολλούς πάλι κωδικούς που εμπλέκονται ο ένας με τον 

άλλο, τρόφιμα, τρόφιμα, τρόφιμα προς τρίτους,  προς τρίτους πάρα 

πολλούς κωδικούς με ποσά πάλι,  κοιτάξτε μπορεί να έχετε ανάλυση 
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αλλά δεν έχουμε την δυνατότητα να ξέρουμε τι  είναι αυτά.  Αμοιβές,  

πολλοί κωδικοί αόριστοι.  Προς τρίτους,  λοιπά έξοδα, λοιπά έξοδα, 

ακαθόριστα. Και αυτά τα ποσά μιλάμ ε ότι  είναι μεγάλα, μιλάμε ότι  

είναι 132.000 ευρώ, μιλάμε για 80.000 ευρώ.  

Δεν θέλω να σας κουράσω γιατί  το διάβασα, πάρα πολλά ειδικά 

στα τρόφιμα και έχετε και έναν κωδικό 50.000 ευρώ, η σελίδα 27 είναι 

λίγο,  «αμαρτωλή», εντός εισαγωγικών,  επενδύσεις 50 .000 ευρώ. Θα 

ήθελα, εάν μπορείτε,  να μου πείτε τι  είναι αυτό και επίσης ένα μεγάλο 

ποσό σε μελέτες.  Πάλι το τονίζω γιατί  υπάρχουν ξεχωριστοί κωδικοί 

για αέριο,  για σκέπαστρα, αυτά έχω δει  ένα -ένα και έχετε κωδικούς 

ξεχωριστά. Τώρα εδώ συμπεριλαμβάνονται π άλι με άλλο τρόπο αυτά 

τα έξοδα που έχετε στους κωδικούς,  επιτρέψτε μου να σας πω ότι  δεν 

μπορεί κανείς  να διαβάσει έτσι τον απολογισμό.  

Ευχαριστώ.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Θα σας απαντήσω μόνο για το σκέπαστρο. Για τα άλλα θα σας 

απαντήσει η κυρία. .  ή ο κ.  Σταμάτης,  το σκέπαστρο είναι μια 

αμαρτωλή ιστορία του παρελθόντος.  Το σκέπαστρο είναι μια αμαρτωλή 

ιστορία του παρελθόντος την οποία την χρεώθηκε ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.,  

είναι το στέγαστρο του δημοτικού γηπέδου Σερρών, το οποίο με 

δικαστικές αποφάσεις από το 2007 και ήρθε η ώρα και το πλήρωμα του 

χρόνου να το πληρώσει ο Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..  120.000 ευρώ με κατάσχεση. 

Σε αυτή την οικονομική περίοδο.   Είναι αμαρτίες του παρελθόντος τις  

οποίες πληρώσαμε με αίμα και ιδρώτα. 120.000 ευρώ. Αυτά τα 

χρήματα θα μπορούσαν φυσικά να  πάνε σε αθλητικές υποδομές.  

Δυστυχώς όμως είχαμε κληθεί,  δικαστικά έτσι;  Δεν λέω ότι  . .  και τα 

δώσαμε εμείς .  Δυστυχώς.  
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 Για τα υπόλοιπα θα σας απαντήσουν…  

Κα   :  

Όσον αφορά τα τρόφιμα . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δίπλα σε κάποιο μικρόφωνο καθίστε.   

Κα   :  

Επιτρέψτε μου, όχι  για το ποσό, δεν θα κρίνω το ποσό, δεν μπορώ να 

κρίνω το ποσό, πρέπει να έχω παραστατικά, γιατί  αναφέρονται σε 

διαφορετικούς κωδικούς συνέχεια; Υπάρχουν τρόφιμα που αφορούν 

διαγωνισμούς και αφορά την προμήθεια τροφίμων για τους παιδικούς 

σταθμούς και υπάρχουν τρόφιμα εκτός διαγωνισμού, που δεν έχει  

πάρει προμηθευτής,  οπότε έχουμε δυο . .  Υπάρχουν τα είδη 

καθαριότητας.  Πάλι διαγωνισμός για τους παιδικούς σταθμούς,  

υπάρχουν είδη καθαριότητας εκτός λίστας.   

 Δηλαδή οι  κωδικοί στο γενικό πλαίσιο αναπτύσσονται  παρακάτω 

πάντοτε.  Εκεί που . .επενδύσεις,  δεν είναι επενδύσεις,  είναι η ανάλυση. 

Πείτε μου ανάλυση συγκεκριμένου κωδικού για να μπορέσω να 

βοηθήσω.  

 Στα τρόφιμα νομίζω σας κάλυψα.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ο κωδικός 0270 50.000.  

Κα   :  

Στα έξοδα μιλάμε;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Στην σελίδα;  
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

27. Δεν ξέρω εάν αυτό αντιστοιχεί  με αυτό που λέω εγώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Σε ποια σελίδα;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

27.  

Κα   :  

Εδώ η ανάπτυξη είναι στις  δαπάνες των παγίων.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Επενδύσεις …  

Κα   :  

Έτσι το αναφέρει στο γενικό.  Ο προϋπ ολογισμός θα δείτε.  Είναι  7  

επενδύσεις και αναλύεται στο 7131 «Μηχανήματα λοιπός εξοπλισμός» 

Στο 74 που αναλύεται πάμε στο 28 που έχουμε εδώ τα 50 χιλιάρικα …  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Επενδύσεις λέτε και συμπεριλαμβάνονται οι  κατασχέσεις;   

Κα   :  

Είναι ο γενικός κωδικός επενδύσεις και έτσι ονομάζεται.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δεν μπορώ να φανταστώ ότι  είναι αυτά…  

Κα   :  

Να σας εξηγήσω τα πάγια επειδή παραμένουν.  Είναι ακριβώς στην 

κατηγορία των επενδύσεων.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Και ένα μελέτες,  μόνο αυτό…  

Κα   :  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

7074 πάλι στην σελίδα 27.  

Κα   :  

Ο κωδικός ποιος είπατε;   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

«Μελέτες,  έργα, . .εργασίες και ειδικές δαπάνες»  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πείτε την σελίδα.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

27 πάλι.   027074  

Κα   :  

Αυτό το 7425, 27,  28 αναλύεται.  7425, εάν πάτε στην σελίδα 28,  

742501 είναι το στέγαστρο και μετά ακολουθούν…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα   :  

Ναι,  50.000. Αναλύεται δηλαδή…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Είναι κωδικός μελέτης όταν λέει  …  

Κα   :  

Εκεί εντάχθηκε.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καλό είναι αυτά,  κυρία Καλωτα, για να μην κάν ουμε εδώ φροντιστήριο 

. .  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  
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Επιτρέψτε μου όμως να τοποθετηθώ και να πω και εγώ κάτι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως να τοποθετηθείτε.  Αυτά θα έπρεπε να προηγηθούν.  Να πάτε 

δηλαδή να βρείτε την υπηρεσία και να τα συζητήσετε.  Συγνώμη.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Να σας πω λίγο;  Νομίζω οτι  είναι από όλο το σώμα και δεν εκφράζω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι,  όχι….  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Με προσβάλετε,  με προσβάλετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν σας προσβάλω. Αυτά είναι η καθυστέρηση, χρονοκαθυστέρηση που 

δημιουργείται στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Αυτά πριν το Δημοτικό 

Συμβούλιο.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Θα μου επιτρέψετε όμως να . .  που το λένε όλοι οι  συνάδελφοι.  Δεν 

είναι δυνατόν σε ένα  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μα δεν απευθύνομαι μόνο σε σας.  Απευθύνομαι σε όλους τους 

συναδέλφους.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Μου λέτε να πάω να κάνω φροντιστήριο; Δεν είναι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από τις  υπηρεσίες.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

59 

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Πέντε προϋπολογισμούς.  Είναι κατάσταση αυτή;  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όχι,  γιατί  με προσβάλατε πριν.  Δεν μπορεί να λέτε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι κακό. Προτείνω. Για όνομα του Θεού.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Κύριε Παπαβασιλείου σε τι  χρόνο να πάω στα γραφεία; Ξέρετε πόσες 

μέρες …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Δείτε το χρονοδιάγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από την Παρασκευή τα έχετε.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Από την Παρασκευή να γυρίσουμε στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.,  

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Χωριστείτε και μοιράστε τα.  Τι να πούνε δηλαδή οι  άλλοι που είναι 

ένας; .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Αυτό δεν γίνεται.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πώς δεν γίνεται;  Μια χαρά γίνεται αρκεί να το θέλετε.  Υπάρχουν 

παρατάξεις  που έχουν έναν ή δυο,  τι  να κάνουν εκείνοι;   

 Τοποθετήσεις.  Ο κ.  Γιαννακίδης,  η κυρία Καλώτα.  
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Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ειδικός αγορητής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Κυρία Καλώτα από εσάς θα ξεκινήσω και μετά θα πάμε στον κ.  

Γιαννακίδη.   

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Πραγματικά, όπως είπα και πριν,  υπάρχει  μια δράση αρκετά 

ικανοποιητική όσον αφορά τις  εισπράξεις.  Το μόνο που θα κρίνω είναι 

ότι  το τμήμα των εξόδων πραγματικά υπάρχουν κάποιοι  κωδικοί,  

θεωρώ ότι  έχουν αδιευκρίνιστα μέσα ποσά και αυτό λίγο να το δούμε 

καλύτερα.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γιαννακίδη.   

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ελάχιστα θα τοποθετηθώ. Θα επικεντρωθώ στο δ ημοτικό γήπεδο γιατί  

αυτό πραγματικά με εξοργίζει .  . .  Ότι εκεί  ο Πανσερραικός παίζει  που 

είναι καθεστώς παράτασης και ανά πάσα στιγμή δεν θα μπορεί να 

παίζει  στο γήπεδο; Έτσι δεν είναι;  Γιατί  δεν το λένε αυτό; Και 

επιτέλους εμένα με εξοργίζει  και θα ήθελα να σας εξοργίζει  όλους,  

κυρίες και κύριοι ,  πως έχουμε 120 χιλιάδες να δίνουμε για σκέπαστρο 

του Πανσεραικού και προηγουμένως να δώσουμε 5 ευρώ παραπάνω για 

τους άπορους δεν διαθέτουμε; αυτός είναι ο πολιτισμός μας δηλαδή, ο 

Πανσερραικός να εξυπηρετεί  ψηφοθ ηρίες.   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  
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Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Κυρία Καλώτα θα ήθελα να σας δω μια από τις  επόμενες μέρες να σας 

αναλύσω, να κάνουμε μια ωραία κουβέντα στο γραφείο μου…  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Πολύ ευχαρίστως.  

Κος ΧΑΤΖΗΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ:  

Είμαι στην διάθεσή σας .  Όσον αφορά κ.  Γιαννακίδη αυτά τα χρήματα 

που είπατε για το στέγαστρο, δεν τα δώσαμε γιατί  θέλαμε να τα 

δώσουμε,  ήμασταν υποχρεωμένοι μέσω κατάστασης να τα δώσουμε.  

Είναι χρήματα του 2007. Το στέγαστρο είναι του 2007. Μετά από επτά 

χρόνια και μετά από τεράστιες δικαστικές ιστορίες κλήθηκε ο 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. να τα πληρώσει.  Τι  μπορούμε να κάνουμε δηλαδή; 

Κατάσχεση έγινε,  κατάσχεση. Καταλαβαίνετε τι  σημαίνει  κατάσχεση; 

Είναι μεγάλο το ποσό. Θα αναζητήσει τις  ευθύνες σε κάποιους άλλους,  

όχι  σε μας.   

 Από εκεί  και  πέρα, όσον αφορά τον απολογισμό του 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. νομίζω ότι  είναι  εξαιρετικός,  γίνεται  μια πάρα πολύ 

καλή δουλειά,  όπως βλέπετε πιστοποιείται και από τους δημοτικούς 

συμβούλους,  προσπαθούμε για το καλύτερο και ευελπιστούμε και την 

επόμενη χρονιά μέσα στο ΄15,  με τα χρήματα που μας δίνει  

περισσότερα φέτος ο Δήμος,  να κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερα 

έργα και στον αθλητισμό και στους παιδικούς σταθμούς,  για τους 

οποίους ούτως ή άλλως είμαστε περήφανοι γι΄ αυτό που έχουμε πράξει,  

αλλά και στα Κ.Α.Π.Η..   

 Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Το θέμα ολοκληρώθηκε.  Να το βάλουμε σε ψηφοφορία; Ναι,  ναι.  

Κύριε Αραμπατζή; Ναι.  ναι,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λίγο το μικρόφωνό σας κύριε.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ναι στις  ανελαστικές δαπάνες μισθοδοσίας και τα λοιπά, όχι  στο άλλο 

γιατί  διαπιστώθηκαν πολλές ασάφειες …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε . .και τις  ασάφειες.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν θέλετε είπα.  Ναι στις  ανελαστικές…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Νομίζω έκανε ερωτήσεις ο αγορητής της παράταξης και υπή ρξαν 

κάποιες απαντήσεις …που δεν ήταν.  Και είναι ολόκληρος κατάλογος,  

κύριε Πρόεδρε.  Για να μην κουράζουμε το σώμα το κάνουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών ο κ.  Γιαννακίδης,  ναι η παράταξη του κ.  Φωτιάδη, ναι,  ναι,  ναι  

και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΜΕ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ      

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 746/2014)  

                                                               …………………  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και πάμε στο ένατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 9ο  

Έγκριση των υπ' αριθμ. 149/2014, 170/2014, και  

172/2014 αποφάσεων του Δ.Σ. της ¨Κ.Ε.ΔΗ.Σ..  

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΗΣ κ. Ραμπότας Ε.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ραμπότα έχετε τον λόγο.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  κύριε Δήμαρχε,  κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  σε ότι  

αφορά την πρώτη απόφαση την 140 είναι μια αναμόρφωση 

προϋπολογισμού και αφορά το ποσό των 9.500 ευρώ σχετικά με την 

αποκατάσταση και αντικατάσταση του ανελκυστήρα στο κτίριο που 

στεγάζεται το ΚΔΑΠ-  ΜΕΑ αρμοδιότητας της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και ο 

Ο.Π.Α.Κ.Π.Α..   

 Τροποποιείται ο προϋπολογισμός,  είναι μια απόφαση που αφορά, 

ώστε προκειμένου να γίνει . .  του επείγοντος της υπόθεσης.   
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 Η δεύτερη απόφαση που ζητείται η έγκριση του σώματος είναι η 

170. Η 170 αφορά την έγκριση προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το 

έτος ΄15 και είναι ένας προϋπολογισμός πάρα πολύ λιτός,  ρεαλιστικός 

που έχει  έναν πρωταρχικό σκοπό, να καλύψει βασικές δαπάνες,  να 

ασκηθεί και ασκείται ήδη μια σφικτή διαχειριστική πολιτική,  ώστε στο 

αμέσως χρονικό διάστημα, σε βάθος χρόνου να το πω έτσι,  να 

μπορέσει να αποπληρωθεί από τον μεγάλο …  

 Οι δράσεις του προϋπολογισμού του ΄15 έχουν και ένα . .  που 

αφορά τις  παροχές το Βοήθεια στο Σπίτι ,  τα ΚΔΑΠ, τα Κέντρα 

Δημιουργικής Απασχόλησης και τις  εκδηλώσει ς . .  ο οποίος θα 

επιχειρήσει να κάνει  μέσα σε αυτό το λιτό,  δεν είναι,  εάν θέλετε,  οι  

εκδηλώσεις . .να γίνει  . .αλλά θα γίνουν πάρα πολύ σφικτές και 

αναγκαίες και ποιοτικές.   

 Αυτό γιατί;  Αυτό γιατί  οι  προϋπολογισμοί πρέπει να είναι 

ισοσκελισμένοι λόγω και του διπλογραφικού συστήματος και της 

καταγραφής,  εάν θέλετε,  από το πώς λειτουργεί  από εδώ και πέρα οι  

προϋπολογισμοί των κοινωφελών επιχειρήσεων.  

 Έτσι είναι ο προϋπολογισμός εσόδων –εξόδων το έτος ΄15 και το 

θέτω υπόψη σας προκειμένου να ψηφιστεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;   Ο κ.  Γιαννακίδης και κανείς  άλλος.  Παρακαλώ κ.  

Γιαννακίδη.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και η κυρία Ηλιοπούλου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και η κυρία Ηλιοπούλου.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  
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Πρόεδρε ήθελα να ερωτήσω, εάν διάβασα εδώ καλά τους αριθμούς,  για 

την Πολιτεία των Ευχών για το ΄15 προϋπολογισμός 30.000 ευρώ, 

διαμορφώνεται στους 40.000 ευρώ την στιγμή που τα έσοδα από το ΄14 

είναι μόνο 3.082. Πώς δηλαδή το ΄14 εισπράξαμε 3.082 και τώρα 

αναμένουμε 40.000 ευρώ έσοδα εάν διάβασα καλά τα στοιχεία;   

 Ευχαριστώ.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Το 30.000 αφορά τα έσοδα και τα έξοδα για να είναι λογιστική η 

ισορροπία των ποσών. Το διαμορφώνω των 40.000 αφορά την χρονιά 

που …  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Σε ότι  αφορά λογιστικά είναι τα έξοδα και λογιστικά είναι τα έσοδα 

προκειμένου εάν υπάρξουν έσοδα . .  σε αυτόν τον κωδικό και τα έξοδα 

τα οποία θα γίνουν θα  υπάρχει ο αντίστοιχος κωδικός και αυτό πρέπει 

να είναι ισοσκελισμένο.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Δεν κατάλαβα. …Δεν καταλαβαίνω, συγνώμη. Έτσι όπως το διαβάζω 

αλλά μπορεί να μην το διαβάζω σωστά. Στον πίνακα εσόδων, συγνώμη 

λίγο,  ως προς το σκέλος εσόδων λέει ,  αναμένεται έσοδα 40.000 ευρώ 

για το ΄15.  Σωστά;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Ιωαννίδου θέλετε να απαντήσετε;  Υπάρχει ο υπηρεσιακός 

παράγοντας,  ας απαντήσει.  Ελάτε και καθίστε δίπλα σε έ να μικρόφωνο 

για να καταγράφονται αυτά που λέτε.  Κυρία Ιωαννίδου σε σας μιλάω.  

Κα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

66 

Καλησπέρα. Το ΄15 το 40 που βλέπετε είναι ο προτεινόμενος 

προϋπολογισμός ο αρχικός που μπήκε στα έσοδα του ΄14.  Ο πρώτος 

πίνακας σε όλα τα νούμερα και στα έσοδα κ αι στα  έξοδα είναι ο 

προτεινόμενος του ΄15 ο προϋπολογισμός,  ο δεύτερος πίνακας αφορά 

την τελευταία,  ότι  είναι αυτή την στιγμή η αναμόρφωση, ο 

προτεινόμενος του ΄14 και ο τρίτος πίνακας τι  έχει  γίνει  μέχρι στις  24 -

10 που κατατέθηκε ο προϋπολογισμός του ΄1 4.  

 Άρα για την Πολιτεία των Ευχών όπως και το ΄14 και το ΄15 στον 

προϋπολογισμό της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. υπάρχουν δυο κωδικοί,  ένας στα έσοδα 

και ένας στα έξοδα ισοσκελισμένο το ίδιο ποσό σε έσοδα και σε έξοδα, 

το ΄14 ήταν 40 και το ΄15 30,είναι καθαρά λογιστικός κ ωδικός,  

ισοσκελισμένος,  ότι  έσοδα πάρουμε θεωρούμε ότι  από χορηγίες ή από 

οτιδήποτε άλλο, από ανταποδοτικά ότι  θα είναι αντίστοιχα και τα 

έξοδα και δεν θα επιβαρυνθεί η επιχείρηση.  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Δεν είναι κωδικός  γιατί  πρέπει να υπάρξει σαν λογιστικός κωδικός,  για 

να μπορούν να μπουν και τα έξοδα και τα έσοδα. Εάν δεν υπάρξει σαν 

κωδικός δεν μπορούν να μπουν ούτε οι  χορηγίες και τα ανταποδοτικά 

…  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

… το καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω….  

Κα ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ:  

Προϋπολογισθέντα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ηλιοπούλου θέλει  ερώτηση να κάνει .   
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Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Η μια ερώτηση ήταν αυτή ακριβώς με του κ.  Γιαννακίδη,  ήταν η ίδια.  

Δηλαδή ενώ στο ΄14 τα έσοδα ήταν 3.000, εμείς  προϋπολογίζουμε και 

λέμε ότι  το ΄15 τα έσοδα θα ε ίναι 30; Σε περίπτωση ουσιαστικά που 

δεν καλύψουμε,  δεν έχουμε αυτά τα έσοδα τις  30.000 άρα δεν θα 

υπάρχει ισοσκελισμός μεταξύ εσόδων και εξόδων. Γιατί  αργότερα στα 

έξοδα θα δούμε ότι  δεν προϋπολογίζουμε μικρό ποσό αλλά μεγαλύτερο 

ποσό. Άρα είναι ένας χρον ικός ίσως κωδικός.   

 Να ολοκληρώσω και θα απαντήσετε όλα μαζί.   

 Θα ήθελα να ρωτήσω επίσης,  όσον αφορά με τις  δομές,  με τα 

ΚΔΑΠ-ΜΕΑ εάν μπορείτε να μου απαντήσετε πόσα παιδιά φοιτούν στο 

ΚΔΑΠ-  ΜΕΑ και πόσα στο . . ;   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Σε ότι  αφορά την Πολιτεία των Ευχών . .προκειμένου να 

πραγματοποιηθεί  αυτή η εκδήλωση ανεξάρτητα προκειμένου να έχουμε 

ένα ισοσκελισμένο . .την συνέχεια των όσων ρώτησε  ο κ.  Γιαννακίδης.   

 Για τα υπόλοιπα . .αφορά τον αριθμό των ατόμων; Των 

ωφελούμενων;  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Δεν ολοκλήρωσα τις  ερωτήσεις αλλά…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ολοκληρώστε τις  ερωτήσεις.  Όλες τις  ερωτήσεις που έχετε.  Όλες.  Μια, 

δυο,  τρεις ,  τέσσερις.   

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

…και είναι στα 320 χιλιάρικα. Θα ήθελα να,  θέλω να ρωτήσω, τα 

έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων που αναφέρονται;  Είναι σ την 

σελίδα 9,  ο κωδικός 921564 και 71.   
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 Επίσης έχω μια . .  στην σελίδα 10 με τους κωδικούς,  να πω 

κωδικούς ή τους τίτλους;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Εδώ, «Προμήθεια υλικών ελαιοχρωματισμού, υδραυλικού υλικού, 

ηλεκτρολογικά και λο ιπές εργασίες» και όσον αφορά με τα ΠΟΕ που 

περιμένουμε και εκκρεμούν από το Υπουργείο σε περίπτωση που δεν 

έρθουν τι  γίνεται;   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απαντήστε συνολικά.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Ξεκινάω από το τελευταίο κύριε Πρόεδρε.  Σε ότι  αφορά τα ΠΟΕ, τα 

οποία έχουν γνωστοποιηθεί  στο υπουργείο,  το οποίο υπουργείο τα έχει  

συγκεντρώσει και παραμένουν ως είναι,  δεν υπάρχει καμία απάντηση. 

Σε ότι  είχαν καταγραφεί μέχρι τότε.  Άρα για τα ΠΟΕ δεν υπάρχει 

καμία εξέλιξη από πλευράς Υπουργείου.  Το θέμα είναι ότι  επειδή η 

ΠΟΕ θεωρείται ότι  υπόλοιπο …από εδώ και πέρα…  

 Τα ΠΟΕ που υπάρχουν στους άλλους κωδικούς,  εδώ παράδειγμα 

το αναφέρω ενδεικτικά,  ο ΠΟΕ στην σελίδα 11,  ο 028081, είναι 

οφειλές προηγουμένων ετών. Σε ότι  αφορά το υπόλοιπο ΠΟΕ που λέει  

«έκτακτα έσοδα» αφορά τις  εισφορές του Ι .Κ.Α. που έχουν 

συσσωρευτεί  συγκεντρωτικά και αυτή την στιγμή είναι σε ρυθμίσεις  

και προσπαθούν να αποπληρωθούν. Διαφορετικά η απάντηση …  

 Εάν διατηρηθεί μια ασφυκτική πολιτική διαχειριστική σε ένα 

μεγάλο κομμάτι,  γιατί  καταθέτω στο σώμα και  στον κ.  Δήμαρχο ότι  
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συνεχίζονται να έρχονται χρέη.  Είναι ένα κομμάτι το οποίο το 

αντιμετωπίζουμε τώρα συνολικά με το Δ.Σ.,  …όσους συμμετέχουν ότι  

θα υπάρξει αντίδραση σε αυτό το κομμάτι.   

 Σε ότι  αφορά τα 500 ευρώ τα ελαιοχρωματιστικά που 

διαμορφώνεται στο ΄14 είναι  η υποχρέωση που έχει  το . .  του ΄14 

σύμφωνα με τον πίνακα. Διαμορφωμένος.  500 ευρώ..  Είναι ένα ποσό 

το οποίο  ήταν …  

 Στην σελίδα 9,  ο 021564, 71  έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων. Είναι,  εάν θέλετε,  συνολικά . .προς τα κάτω. Έξοδα 

3.000 ευρώ ήταν στο ΄14,  για το ΄15 δεν υπάρχει… Τα έξοδα 

πολιτιστικών  δραστηριοτήτων είναι μηδέν για το ΄15,  έσοδα 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων . .  μουσικές μηδέν,  γι΄ αυτό καλό είναι 

και για το σώμα, γιατί  . .Πάμε έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

. .5,5 και μηδέν για το ΄15.  Έξοδα …1.000 ευρώ και αμέσως μετά πάμε 

στα έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων …είναι υπόλοιπα από 

προηγούμενα έτη τα οποία θα πληρωθούν …  

 Θέλετε τίποτα περισσότερο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  τοποθετήσεις.  Ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μέλος  της παράταξης ως αγορητής.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ορίστε.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ως αγορητής της παράταξης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Βεβαίως.  Άλλος; Η κυρία Ηλιοπούλου. Και ουδείς .  Παρακαλώ κύριε 

Ηλία Αναστασιάδη.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο προϋπολογισμός ήρθε μαζί με το σχέδιο δράση ς.  Θα ξεκινήσω πρώτα 

από εδώ, με το σχέδιο δράσης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προσέξτε,  κ.  Αναστασιάδη, το ετήσιο σχέδιο δράσης έχει  αποσυρθεί.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη Ηλία.  Αφού το είπα προηγουμένως. Το λέω. Κύριε 

Ηλία Αναστασιάδη, επειδή δεν υποχρεωτικό σας ενημερώνω για να μην 

επεκταθείτε στο συγκεκριμένο,  το σχέδιο δράσης.  Δεν είναι 

υποχρεωτικό την πρώτη χρονιά,  αποσύρθηκε,  μην το συζητάτε.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Υπάρχει απόλυτη συνάφεια,  δεν θα αναφερθώ, βέβαια,  καθόλο υ εκεί ,  

αλλά αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι το εξής:  . .  καθόλου στα 

έσοδα. Τα έσοδα είναι λίγο ως πολύ φιξαρισμένα και τα γνωρίζουμε.  

Είναι τα έσοδα από την ΕΕΤΑΑ  κατά βάση και από διάφορες άλλες 

δωρεές. .  Εκεί που θα μείνω και τοποθετήθηκα, βέβαια και  στο Δ.Σ. της 

επιχείρησης είναι ότι  αφορά στα έξοδα. Βέβαια εκεί  φαίνεται και η 

στόχευση η οποία αναπτύσσεται εκ μέρους της κοινωφελούς 

επιχείρησης.  

 Θέλω να ενημερώσω το σώμα το εξής:  πως η κοινωφελής 

επιχείρηση πέρα των δομών οφείλει  να παράγει και έργο πολιτισμού. 

Σας βεβαιώ πως στον τομέα των εξόδων αυτό που αναφέρεται 
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πολιτισμό στην Περιφέρεια αλλά και στην πόλη, ιδιαίτερα στην 

Περιφέρεια,  είναι κενό.  Ένα μεγάλο μηδέν.   

 Αντιλαμβάνεστε εδώ λοιπόν πως η κοινωφελής επιχείρηση η 

οποία οφείλει  να ανταποκρίνεται προς τέτοιου είδους κατευθύνσεις σε 

αυτή την φάση λειτουργεί  ως σαν να μην υπάρχει.   

 Ένα δεύτερο όμως το οποίο επεσήμανα και στο Δ.Σ. είναι το 

εξής:  όντως επιχειρείται και πρέπει να επιχειρείται και πρώτος εγώ 

είμαι αυτός που θα το επικροτήσει,  ένας  σφικτός προϋπολογισμός.  Εάν 

όμως έχετε παρατηρήσει,  τα έξοδα προς τρίτους είναι αρκετά,  τόσο 

όσο στην αρχή με οδήγησαν να είμαι ιδιαίτερα προσεκτικός,  ώστε στο 

τέλος σταμάτησα και ήμουν απόλυτα αρνητικός.   

 Σίγουρα θέλουμε να δημιουργηθεί ένα φυτώριο μουσ ικής 

παιδείας οπωσδήποτε αλλά οι  25.000 είναι ένα ποσό το οποίο είναι 

ιδιαίτερα μεγάλο την στιγμή και έτσι τοποθετήθηκα εκεί ,  τοποθετούμε 

και αυτή την στιγμή που υπάρχει η δυνατότητα μέσα από μια 

διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος,  χωρίς να υπάρχουν δεσμεύ σεις,  

το τονίζω αυτό,  χωρίς να υπάρχουν δεσμεύσεις να πετύχουμε ίσως και 

καλύτερο παραγόμενο έργο αλλά και με λιγότερα χρήματα.  

 Υπάρχουν μουσικοί και αυτό ο οποίος έχει  αναλάβει αλλά και 

τόσοι όλοι που είναι άριστοι μουσικοί.  Δεν στρέφονται εναντίον 

κανενός,  όμως θα πρέπει να δίνουμε την δυνατότητα να παράγουν έργο 

και αυτοί οι  οποίοι  μέχρι χθες για τον Α ή Β λόγο ήταν εκτός 

παιχνιδιού.   

Όπως σε ότι  έχει  σχέση και με την μισθοδοσία των εκτάκτων λίγο 

σκληρός είμαι εδώ. Αλλά την ώρα που μιλούσα κάποιος εκ τ ων 

συναδέλφων των παρευρισκομένων έκανε μια σύνδεση του δικού του 

μισθού και του μισθού των εκτάκτων. Έτσι δεν είναι κ.  Τερζή; Λοιπόν,  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

72 

όταν ένας . .παίρνει  680 ή 720 ευρώ και ο έκτακτος υπάλληλος παίρνει  

1.450,  αντιλαμβάνεστε ότι  αυτό με κάνει  να στέκω με ιδιαίτερη 

προσοχή.  

Γι΄ αυτό λοιπόν και εκφράζω αυτή την στιγμή και την παράταξή 

μου, είμαστε αρνητικοί σε ότι  έχει  σχέση με τις  δαπάνες προς τρίτους,  

κύριε Ραμπότα και το ξέρετε,  είμαστε αρνητικοί στις  δαπάνες οι  οποίες 

έχουν σχέση με αυτό που λέγεται μου σική παιδεία γιατί  κρίνουμε ότι  

είναι ιδιαίτερα ανεβασμένο το ποσό και κάνω έκκληση για τον επόμενο 

χρόνο η διοίκηση να είναι ιδιαίτερα προσεκτική στο ύψος των δαπανών 

για τους έκτακτους.   

Σε ότι  έχει  σχέση με τις  δομές και σε ότι  αναφέρεται στην 

γραμματειακή υποστήριξη και στην διοικητική υποστήριξη της 

επιχείρησης,  λέμε ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ηλιοπούλου.  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Εγώ θα ξεκινήσω ουσιαστικά την τοποθέτησή μου χαιρετώντας 

ουσιαστικά το νέο διοικητικό της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. καθώς βλέπω είναι ότι  

είναι μια πιο  προσεγμένη δουλειά από τις  προηγούμενες χρονιές,  

τουλάχιστον είναι πιο ρεαλιστική.  Βλέπω ότι  τα έσοδα της σχολής,  των 

τμημάτων γυμναστικής είναι πιο ρεαλιστικά στα δεδομένα και στα 

έσοδα της επιχείρησης.   

Βλέπω ότι  στο ετήσιο σχέδιο δράσης,  όπως ανέφερα π ριν,  

αυξήθηκε το ποσό και είναι περισσότερο γενναίο από τις  προηγούμενες 

χρονιές,  όμως θα περίμενα λίγο,  διαβάζω απλά κάποιους κωδικούς και 

κάποιους τίτλους,  που δεν καταλαβαίνω που αναφέρονται.  Ίσως αυτά 

εάν συνοδευόντουσαν με το ετήσιο σχέδιο δράσης και έβλεπα την 
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φιλοσοφία που αναφέρονται ορισμένοι τίτλοι και κωδικοί,  . .  

εκδηλώσεις.  Δεν λέει  που.  Είναι οι  πανελλήνιοι  χορευτικοί;  είναι 

κάποιες . .  σε κάποια κεντρικά σημεία; Διαβάζοντας απλά έναν τίτλο 

«Πολιτιστικές εκδηλώσεις» δεν καταλαβαίνω την φιλοσοφία  και τι  

θέλουμε να στηρίξουμε ως επιχείρηση πολιτισμού.  

Πιστεύω ότι  θα μπορούσε λίγο να είναι πιο ξεκάθαρος και με 

περισσότερες κατευθύνσεις.  Για αρχή θα ψηφίσουμε τον 

προϋπολογισμό ως προς για καλύτερη, προς ένδειξη εμπιστοσύνης 

καλοπροαίρετα προς το διο ικητικό.  Παρόλα αυτά θα ήθελα απλά λίγο 

να είναι πιο ξεκάθαρος ο προϋπολογισμός και να προσέξουμε το 

κομμάτι με τις  παλαιές οφειλές για να μην προκύψει θέμα στην πορεία.   

Σε περίπτωση που δεν έρθουν τα χρήματα από το κράτος τι  θα 

γίνει;  Να μην έχουμε κατασχέσεις και βρεθούμε σε μια άσχημη 

κατάσταση στην επιχείρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  πρόεδρε.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Να τοποθετηθώ από την πλευρά σε . .των δυο συναδέλφων. Σε ότι  

αφορά τον κ.  Αναστασιάδη έχω να πω ότι  …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

……κύριε Ραμπότα σε παρακαλώ πά ρα πολύ, είναι σημαντικό αυτό που 

σου λέω.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Έχω το δικαίωμα του λάθους κύριε…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Παρακαλώ.   

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  
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Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης συμμετείχε στο Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. και είναι 

αρκετά,  έγινε μια πολύ καλή κουβέντα σε ότι  αφορά  την ψήφιση στο 

Δ.Σ..  Θέλω να πω για τις  τοποθετήσεις του.  είναι σαφές και έχει  γίνει  

γνωστό ότι  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. προχωράει σε απόλυτη μείωση 10% όλων των 

εξόδων από 1 -1-15. Άρα σημαίνει  ότι  θα . .  όλες οι  δαπάνες.   

 Δεύτερον.  Κύριε Αναστασιάδη, πολιτισμός χωρίς  χρήματα δεν 

γίνεται,  άρα πρέπει να υπάρχουν υπόλοιπα. Και επειδή η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. 

κουβαλάει πάρα πολλά χρέη είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην 

επιλογή των δράσεων σε συνέχεια και των όσων έθεσε και η κυρία 

Ηλιοπούλου . .  ως αντιπολίτευση.  

 Συγκεκριμένα, κ.  Αναστασιάδη, σε ότι  αφορά την μουσική πάντα 

του δήμου μειώθηκε κατά 10% η συνολική της . .σε σχέση με αυτό το 

οποίο ήρθε ως συνέχεια.  Με συγκεκριμένους όρους συμμετοχής,  

συγκεκριμένο μητρώο, συγκεκριμένα τα πάντα όλα. Άρα υπήρχε μια 

μείωση και στην πορεία είμαστε ανοικτοί για την επόμενη χρονιά να 

δούμε το γενικό σκεπτικό με το οποίο πρόκειται να λειτουργήσουμε.   

 Οι μισθοδοσίες είναι πράγματι ένα κομμάτι το οποίο είναι στο 

γενικότερο κλίμα το οποίο σας έθεσα προηγουμένως.  Όλα θα 

ελεγχθούν από το νέο έτος σε ό τι  αφορά το κομμάτι το 10% της 

μείωσης των εξόδων.  

 Στις δαπάνες προς τρίτους που είναι ένας μεγάλος κωδικός μέσα 

στον προϋπολογισμό των εξόδων, αφορά προηγούμενες οφειλές και όχι  

μόνο.  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό είναι γνωστό το πόσα είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μιλάτε μεταξύ σας.   
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Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Το διπλογραφικό σύστημα είναι στο κομμάτι «πληρωμές υποχρεώσεων 

ΠΟΕ» και λέει  παρακάτω «Πληρωμές υποχρεώσεων και κωδικών 

δαπανών» και είναι στις  371.000 για το ΄15.  Ξεκινάει  α πό τον κωδικό 

028081 και αναλύεται 0280 …επιμερίζεται.  Για να το διευκρινίσουμε 

πλήρως. Είναι και «Οφειλές προηγουμένων ετών». Τα έχουμε πει  

εξάλλου στο Δ.Σ..   

 Κυρία Ηλιοπούλου,  οι  δράσεις οι  οποίες θα γίνουν,  επειδή το 

σχέδιο δράσης δεν ψηφίζεται,  . .  σε  ότι αφορά τις  πολιτιστικές δράσεις 

οι  οποίες θα γίνουν για την επόμενη χρονιά αυτές είναι συγκεκριμένες,  

οι  οποίες θα επιχορηγηθούν από την Κ.Ε.ΔΗ.Σ. Είναι οι  θρησκευτικές 

και εθνικές εκδηλώσεις,  η Πανελλήνια Χορευτική συνάντηση,  

μουσικές και εικαστικές εκδηλώσεις και εκδηλώσεις ανάδειξης 

επιφανούς έργου. Αυτά περιλαμβάνονται στο σχέδιο δράσης και είναι 

το κομμάτι,  είναι οι  δράσεις αυτές  «πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 

΄15» τα οποία είναι στην διάθεση οποιουδήποτε θέλει  να λάβει γνώση 

του σχεδίου δράσης της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

 Επίσης γνωρίζετε πολύ καλά ότι  οποιοδήποτε μέλος του 

Δημοτικού Συμβουλίου και όχι  μόνο, εάν θέλει   τα στοιχεία της 

Κ.Ε.ΔΗ.Σ. είναι στην διάθεση προς διευκρίνιση και θα παρακαλούσα 

την κυρία Ηλιοπούλου, είναι ανοικτά οποιαδήποτε ώρα μπορούμε να 

έρθουμε σε συνεννόηση να επισκεφτείτε κιόλας ως άτομο και ως 

δημοτικός σύμβουλος,  ως συνάδελφος,  να εξηγήσουμε κωδικούς οι  

οποίοι  τι  αφορούν συγκεκριμένα, τι  αναφέρονται στα καινούργια,  τι  
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είναι τα παλαιά και πως εξελίσσεται,  εάν θέλετε και το χρέος της  

Κ.Ε.ΔΗ.Σ..   

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από τους προλαλήσαντες δευτερολογία κάποιος;  Όχι.  Το θέμα 

ολοκληρώθηκε,  μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι ως έχει .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η 149.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η 172 δεν έχει  αναγνωστεί από τον εισηγητή. Συγ νώμη μην κάνω 

λάθος.  Ναι,  η 172 δεν έχει  αναγνωστεί.   

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΡΑΜΠΟΤΑΣ:  

Πάμε στην 172, έγκριση εισηγητικής έκθεσης προς το Δημοτικό 

Συμβούλιο για την χρηματοδότηση της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. αφορά το ποσό των 

320.000 ευρώ περί της χρηματοδότησης από τον Δήμο Σερρών που 

είναι ένα φιλόδοξο ποσό και αποσκοπεί και πιστεύω ότι  έτσι θα γίνει ,  

να ισοσκελιστεί  ο προϋπολογισμός προκειμένου να μην είναι 

ελλειμματικός ο προϋπολογισμός της Κ.Ε.ΔΗ.Σ.  

 Η δαπάνη . .  της Κ.Ε.ΔΗ.Σ. για το ΄15 . .τα έσοδα ανέρχονται στο 

1.573.400 ευρώ και τα έξοδα στο 1.894.300 ευρώ. . .  εσόδων και 
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εξόδων της επιχείρησης ανέρχεται στο ποσό των 320.000 ευρώ και 

πιστεύω ότι  η Κ.Ε.ΔΗ.Σ. θα αντεπεξέλθει αποτελεσματικά στην 

αποστολή, ώστε η χρηματοδότηση εκ μέρους του Δήμου Σερρών που 

στηρίζει ,  εάν θέλετε,  το κομμάτι αυτό και θέλει  να υπάρχει και να 

συμβάλει στο κοινωνικό γίγνεσθαι του Δήμου, να γίνει  αποδεκτό η 

χρηματοδότηση του Δήμου, το ποσό από τον Δήμο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;  Υπάρχουν κάποιοι  που δεν θέ λουν να τα 

ψηφίσουν και την 149 και την 170 και την 172;  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για την 149 λέμε ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλοι ναι.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Για την 172 λέμε ναι,  ότι  αποδεχόμαστε το ποσό. Αλλά για την 

απόφαση 170…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Επαναλαμβάνω και πάλι,  για την 149 που είναι η αναμόρφωση, είπαμε 

ναι.  Για την 172, η οποία είναι η αποδοχή χρηματοδότησης βασικά, 

λέμε ναι.  Η 170 έχουμε καταθέσει την πρότασή μας και την οποία 

υποστηρίζουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει διαφωνία  από την παράταξη του κ.  Αναστασιάδη Ηλία.  Ο 

κύριος Αντώνης;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Παρών κύριε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.   Ως έχει  η εισήγηση. ναι,  ναι,  ναι .  Εσείς κυρία Καλώτα; 

Με τις  παρατηρήσεις που υπέβαλε ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  Κύριε 

Καρύδα; Ναι.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε δεν τοποθετείστε καλά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το κράτησε η γραμματέας.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Είπα να στις  δομές και τα λοιπά και τα λοιπά, όχι  εκεί .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει καταγραφεί.  Κύριε Καρύδα;  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

149 και 172 ναι και παρών στο 170.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.  Ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης παρών. Ο κ.  Γιαννακίδης;  

Κος ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ:  

Ναι στις  δυο,  όχι  στην170.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι στις  δυο,  149 και 172,  όχι  στην 170. Η παράταξη του κ.  Φωτιάδη;  

Κα ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ:  

Βασικά ναι σε όλα προς ένδειξη καλής θέλησης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι σε όλα λοιπόν.  Ναι ο κ.  Ραμπότας,  ναι,  ναι,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

Έγκριση της αρ. 149/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ  

περί Αναμόρφωσης προϋπολογισμού χρήση 2014  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   ΜΕ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 747/2014)  

…………………  

 

Ομοίως της αρ. 170/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ  

περί έγκριση προϋπολογισμού χρήση 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  ΟΜΟΦΩΝΑ   ΜΕ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 748/2014)  

…………………  

 

Ομοίως της αρ. 172/2014 περί Έγκριση εισηγητικού έκθεση ς προς 

το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών για χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΣ για 

το έτος 2015 σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4071/2012  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ   ΜΕ ΤΙΣ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 749/2014)  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

80 

…………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 10ο  

Έγκριση της αριθμ. 45/2014 απόφασης του Δ.Σ. της  

Δ.Ε. ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.  

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ έχετε τον λόγο.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

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

προϋπολογισμός το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έχει  λιγοστά έσοδα. Όμως είναι από τις  

λίγες χρονιές που,  η πρώτη χρονιά,  που ενισχύεται τόσο από την 

επιχορήγηση του Δήμου Σερρών. Αυτό σημαίνει  ότι  μπορούμε να 

ελπίζουμε στην εξόφληση των παλαιών υποχρεώσεων, οι  οποίες ήταν 

πάρα πολύ μεγάλες σε σχέση με την δυναμική που έχει  το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

και το χώρος αυτός του πολιτισμού.  

 Το σύνολο των κωδικών, έγινε ένα συμμάζεμα κ ωδικών, γιατί  το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. έχει  μια καλλιτεχνική δραστηριότητα που προβλέπει 

κάποιες δαπάνες που δεν προβλέπονται σε άλλες επιχειρήσεις και σε 

κοινωφελείς.  Αυτοί οι  κωδικοί ήταν αρκετοί,  οι  οποίοι  ήταν νόμιμοι,  

όμως λόγω του ότι  δεν ήταν ενεργοποιημένοι συ μμαζεύτηκαν και 

έγιναν τα άκρως απαραίτητα.  
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 Φυσικά κάποια ποσά είναι,  προϋπολογίζονται,  παράδειγμα 

εισιτήρια,  προγράμματα περίπου στις  60.000. Αυτό είναι βάσει των 

παλαιών εισπράξεων, όμως ενδεχομένως, εάν πάει κάτι  καλά μπορεί να 

αυξηθεί,  οπότε μπορούμε  να κάνουμε κάποιες αναμορφώσεις.  Είναι 

δηλαδή ένα ποσό το οποίο δεν μπορούμε να το προϋπολογίσουμε 

επακριβώς,  όμως κινηθήκαμε στα περσινά πλαίσια και επίσης τα 

μεγάλα ποσά κυρίως αναφέρονται σε αμοιβές προσωπικού, αμοιβές 

συνεργατών, φυσικά της Πανεπιστημ ιάδας,  που θα ήθελα να κάνω εδώ 

μια διευκρίνιση, ότι  ενώ η επιχορήγηση από το ΕΣΠΑ ήταν 138.149,56 

αυτό αναλογεί  για κάθε έτος επιχορήγησης,  στα έξοδά μας  έχουμε 

169.923,96 γιατί  έχουμε και το Φ.Π.Α.,  το οποίο υποχρεούμαστε εμείς 

να το πληρώσουμε.   

 Αυτά εν ολίγοις.  Θα ήθελα να πω ότι  εκείνη η προσπάθεια έγινε 

ώστε οι  δαπάνες των παραστάσεων να μειωθούν σημαντικά και να 

μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, τα οποία χρήματα δίνονταν 

καθ΄ όλη την διάρκεια των περίπου 2,5 ετών σε παλαιές οφειλές,  γι΄ 

αυτό και ευελπιστούμε ότι  θα έχουμε πολύ αισιόδοξα αποτελέσματα 

για το επόμενο έτος.   

 Ότι χρειαστεί  είμαι στην διάθεσή σας.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις;  Τοποθετήσεις;  Κύρια Καλώτα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε θέλω να ρωτήσω κάτι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης.  Παρακαλώ κυρία Καλώτα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Θέλει να ρωτήσει κάτι .   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση θέλετε να κάνετε ή τοποθέτηση;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 Ερώτηση θέλω να κάνω. Εγώ ξέρετε ότι  . .  ποτέ δεν ψήφισα και δεν θα 

ψηφίσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν ψηφίζω ποτέ,  διότι  δεν παρέχει  κανέναν πολιτισμό. Εγώ θα ήθελα 

να ρωτήσω την κυρία Πρόεδρο του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  έχετε υπόψη σας 

κάποιον …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πώς;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έναν καθηγητή πανεπιστημίου,  το μεγαλύτερο ψέμα που υπάρχει στην 

γη επάνω; . .Τον ξέρετε;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σας έχει  κάνει  όμως αίτηση μαζί με άλλους Τούρκους καθηγητές 

πανεπιστημίου . . .Οθωμανική ιστορία,  . .να μας διδάξουν και εμάς 

ιστορία.  Για κάποιον …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Έναν λεπτό.  Δικαστή…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Αντώνη…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Σε παρακαλώ, γιατί  είναι αυτό σημαντικό.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αντώνη μπορεί να είναι σημαντικό αλλά είμαστε εκτός θέματος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ θέλω να πω στην κυρία εάν έχ ει  υπόψη της εάν έχει  καμία αίτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Να σας πω κάποια άλλη στιγμή….  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να μην αφήσουν οι  Έλληνες να γίνει  αυτό το έγκλημα εδώ πέρα.  

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Δεν έχουμε δεχθεί  καμία τέτοια αίτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Καλώτα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

. .κυρία μου και ευχαριστώ πάρα πολύ.  

Κα ΚΑΛΩΤΑ:  

Όπως διαπιστώνουμε το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δεν είναι κερδοφόρος επιχείρηση 

και παράγει έξοδα, αρκετά μεγάλο νούμερο από έξοδα από 

προηγούμενα έτη,  που φαντάζομαι κάνετε έναν αγώνα να καλυφθούν.  

Τώρα ξέρω ποια έτη αυτά τα έξοδα αφορούν.   

 Θα ήθελα να επισημάνω ότι  όντως πραγματικά . .απλά θα τονίσω 

ότι  . .συμμαζέψουμε,  λίγο το ποσό προς τους συνεργάτες πάλι . .και τις  

πολιτιστικές δράσεις που θα κάνετε,  παρόλα αυτά κάποιοι  κωδικοί 

πάλι προς τρίτους θέλουν ένα συμμάζεμα  μέσα στο πλαίσιο της 

οικονομίας.   
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 Πάντως εάν δεν τα καταφέρει το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. και αυτή την χρονιά 

να καλύψει και να κάποιο . . ,  όπως καταλαβαίνουμε είναι δύσκολα τα 

πράγματα για την επιχείρηση αυτή.  

 Ευχαριστώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κυρία Πρόεδρος.   

Κα ΜΠΙΤΖΙΔΟΥ:  

Θα ήθελα να πω στην κυρία Καλώτα, την κυρία συνάδελφο, ότι  το 

ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. δυστυχώς δεν έχει  την δυνατότητα να έχει  μόνιμο 

προσωπικό. Οι υπάλληλοι που απασχολούνται και είναι ένας και 

μοναδικός αορίστου που χρηματοδοτείται από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. είναι 

στον τεχνικό τομέα.  

 Ο Δήμος Σερρών . .καθήκοντα δίνει  την δυνατότητα να 

λειτουργήσει σαν χώρος και επίσης η πρόσληψη κάποιου 

καλλιτεχνικού προσωπικού, το οποίο υπόκειται . .  είναι καθαρά 

ειδικότητες οι  οποίες δεν χρειάζεται να βγάλουμε προκήρυξη, 

προσλαμβάνονται,  είναι καλλιτεχνικό και . .  προσωπικό και μέσω αυτού  

μπορούμε να λειτουργήσουμε.  

 Πιστέψτε με ότι  όταν είχα αναλάβει σαν Πρόεδρος,  το προσωπικό 

που κινούνταν μέσα στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ήταν πολύ μεγαλύτερο και 

ενδεχομένως όχι  τόσο αξιοποιήσιμο. Σίγουρα κάναμε περικοπές και 

σίγουρα έχουμε μόνο τους πολύ απαραίτητους και θα ήθελα να πω ότι  

είναι ένας χώρος ο οποίος λειτουργεί  επί  δέκα οκτώ περίπου ωρών. 

Δηλαδή οι  ώρες μπορεί να ξεκινάνε από πολύ πρωί αλλά και μέχρι το 

βράδυ, 1:00΄,  2:00΄ η ώρα μέχρι την ολοκλήρωση της παράσταση ς και 

των υποχρεώσεων. Γι΄ αυτό υπάρχει ένα διαφορετικό ωράριο και 

κάποιες διαφορετικές διαδικασίες  σε αυτόν τον χώρο πολιτισμού.  
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 Πάντως να πω επίσης ότι  αυτό το προσωπικό που σας αναφέρω, 

το καλλιτεχνικό είναι άκρως απαραίτητο,  γιατί  είμαστε υποχρεωμέν οι 

βάσει προγραμματικής σύμβασης να υλοποιήσουμε τρεις  παραστάσεις,  

παραγωγές του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.,  γι΄ αυτό και υφιστάμεθα. Αλλιώς δεν 

υπάρχει λόγος ύπαρξής μας.   

 Αυτό είναι το παιδικό,  το οποίο ήδη βρίσκεται στον αέρα και δυο 

επίσης παραστάσεις,  η οποία μια θα  υλοποιηθεί  σε λίγο καιρό,  μέσα 

στον Νοέμβριο θα ξεκινήσει η πρεμιέρα και τον επόμενο χρόνο.  

 Άρα αυτές τις  τρεις  παραγωγές,  μια παιδική και δυο για 

μεγάλους τις  υλοποιούμε και μπορώ να πω ότι  είμαστε από τα 

μοναδικά ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. που παρουσιάζουμε τόσο πλούσ ιο καλλιτεχνικό 

έργο.  Γι΄ αυτό δεν έχουμε και κανένα πρόβλημα και μια άριστη 

συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού.  

 Δυστυχώς όμως . .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ναι ως έχει .  Ναι,  

ναι,  κυρία Καλώτα ναι.  Κύριε Καρύδα ναι.   

Κος  Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε πρόεδρε δεν ψηφίζω ποτέ.  Το ξέρετε.  Πάντα είμαι αρνητικός.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι πάντα η θέση σας πάγια,  σταθερή, όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι,  εκτός από τον κωδικό 82 γιατί  από ότι  θυμάμαι είναι μεγαλύτερες 

οι  οφειλές παρελθόντων ετών και δεν π ροβλέπονται.  Εγώ δεν θέλω να 

βάλω την επιχείρηση σε κάποια περιπέτεια.  Ναι,  εκτός από τον κωδικό 

82. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τον κωδικό 82.   Ωραία.  Κύριε Μερετούδη; ναι,  ναι,  ναι  και ο 

Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 750/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ενδέκατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 11ο  

Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας  

σε βάρδιες σε 24ωρη βάση κατά τις Κυριακές,  εξαιρετέες και 

νυχτερινές ώρες.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Χράπας Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούντ αι για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

87 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 751/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δωδέκατο θέμα.  

ΘΕΜΑ 12ο  

Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή  

πιστωτικού ιδρύματος προς κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Να ορίσουμε μόνο τα μέλη, κύριε Πρόεδρε.  

Κύριε Αντιδήμαρχε παρακαλώ.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τα μέλη της Επιτροπής.  Προτείνω, κύριε Πρόεδρε σίγουρα τον 

Διευθυντή των Οικονομικών τον κ.  …  

Κα ΙΛΑΝΙΔΟΥ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μα έτσι το κάναμε την προηγούμενη φορά με επιτυχία θέλω να 

πιστεύω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Ο κ. Μιδάλης ο Διευθυντής Οικονομικών, ο κ.  Θεοδωρίδης,  ο ταμίας 

του Δήμου Σερρών, ο υποφαινόμενος εάν δεν υπάρχει αντίρρηση και 

δυο μέλη από την αντιπολίτευση, κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ από την αντιπολίτευση δυο μέλη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Και από την μείζονα και από την ελάσσονα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Φωτιάδη κάποιον να προτείνετε από την παράταξή σας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η κυρία Ιλανίδου και από εσάς,  εάν θέλετε,  ο κ.  Καρύδας,  ο κ.  

Γιαννακίδης.  Από εσάς κ.  Μηλίδη;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Ηλίας Αναστασιάδης.  Ωραία.    

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 752/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο τρίτο θέμα.  

ΘΕΜΑ 13ο  
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Αναστολή ισχύος Κανονιστικής Διάταξης Δικτύου  

Οπτικών Ινών (MAN) Δήμου Σερρών.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να πείτε κάτι;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι καθαρά τεχνοκρατικό θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το κράτος,  η Κοινωνία της Πληροφορίας έκανε συμβάσεις σε όλη την 

Ελλάδα για όλους τους Δήμους,  στον Δήμο Σερρών είναι με τον 

Ο.Τ.Ε..  Για να συντηρεί το δίκτυο και να το προστατεύει .  Οπότε είναι 

καλό αυτή η κανονιστική διάταξη . .απόφαση να σταλεί.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Για ποιο λόγο;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το μητροπολιτικό δίκτυο το ελέγχει  το κράτος και μας παρέχει  

υπηρεσίες.  Ο Δήμος Σερρών, για παράδ ειγμα έχει  δυο υπαλλήλους,  ο 

ένας είναι Πληροφορικής ο κ.  Αγγελίδης και ο άλλος υπάλληλος που 

έχουμε  στο συγκεκριμένο τμήμα έχει  τελειώσει . .Δεν έχουμε . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Μισό λεπτάκι.  Κατ΄ εντολή του υπουργείου.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ούτε που μας νοιάζει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κατ΄ εντολή του υπουργείου.  Υπουργική απόφαση. Δόθηκε στον 

Ο.Τ.Ε. και έγινε αυτή η σύμβαση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι,  αφήστε με να ολοκληρώσω, να ενημερώσω το σώμα κα ι 

πείτε ότι  θέλετε.  Για δυο χρόνια έγινε αυτή η δουλειά.  Εμείς είχαμε 

κάνει  αυτόν τον κανονισμό, εάν θυμάστε και τον είχαμε περάσει από 

Δημοτικό Συμβούλιο.  Δεν τον καταργούμε τον κανονισμό.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Κύριε Πρόεδρε για το ΜΑΝ μιλάμε.  Για το μητροπολιτι κό δίκτυο, το 

οποίο το κράτος…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συμπληρωματικά τα λέω για να διαφωτίσουμε το σώμα. Απλώς δεν 

καταργούμε τον κανονισμό, απλώς αναστέλλουμε την ισχύ του για δυο 

χρόνια,  όπως ακριβώς έκανε το Υπουργείο με τον Ο.Τ.Ε..  Αυτό 

κάνουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Άρα την ευθύνη την έχουν αυτοί.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ακριβώς. Την ευθύνη την έχουν αυτοί για την σύμβαση. Καταλάβατε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε για την διασφάλιση της καλής λειτουργίας των 

υποδομών και για την αποκατάσταση τυχόν λειτουργικών 

προβλημάτων. Μας διευκολύνε ι το κράτος.  Εκεί που το ζητάμε και δεν 

έρχεται αντιδρούμε,  τώρα δηλαδή πρέπει να του πούμε ότι  φύγε.  Δεν 

απεμπολούμε την υπηρεσία. .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι καθαρά διαδικαστικό το θέμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Για την συντήρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην πάμε κάπου αλλού.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια κουβέντα.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ τοποθετήσεις,  ερωτήσεις;  Ερώτηση θέλετε να κάνετε;   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Αναστασιάδη Αντώνη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα έσοδα ποιος θα τα παίρνει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπάρχουν έσοδα κύριε…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην μπερδεύεστε με έσοδα και έξοδα εδώ πέρα.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Για το δίκτυο μιλάμε,  για την συντήρηση.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ξαναλέω, μην μπερδεύεστε,  είναι το μητροπολιτικό δίκτυο από την 

Ελλάδα που το ελέγχει  το κράτος.  Μιλάω για την συντήρησή του και 

την διόρθωση τυχόν βλαβών.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Απάντησέ μου σε αυτό που σου λέω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό το δίκτυο δεν είναι δικό μας; Εμείς δεν το κάναμε;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Ξανά διαβάζω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Απάντησέ μου σε αυτό το πράγμα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτά είναι τεχνικά θέματα. Εγώ ξέρω ότι  αυτό το δίκτυο το 

μητροπολιτικό το ελέγχει  το κράτος και αφορά την διασφάλιση τ ης 

καλής λειτουργίας των υποδομών και την αποκατάσταση τυχόν 

λειτουργικών προβλημάτων. Γι΄ αυτό το λόγο το κράτος υπέγραψε 

συμβάσεις…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Τα δίνουν σε εταιρείες και εκείνοι οικονομάνε και εμείς  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Μα εμείς επωφελούμαστε,  κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Απαντώ. Το Σύζευξης που λειτουργούν όλες οι  δομές,  όχι  μόνο του 

δικού μας Δήμου και άλλων Δήμων λειτουργεί  χάρη σε αυτή την 

λογική των μητροπολιτικών δικτύων.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Διαφωνώ κ.  Γαλάνη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Μην μπερδεύεστε με το …Αυτό σας εξηγώ, καμία σχέση αυτή.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν πρόκειται γι΄ αυτό,  συμφωνούμε μαζί.  Δεν πρόκειται γι΄ αυτό που 

λέτε.  Εσείς λέτε για αυτό τον σωλήνα που κάντε συγχρόνως με την 

εγκατάσταση …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν έχει  σχέση. Καμία σχέση δεν έχει .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

 Μιλάω μόνο για το μητροπολιτικό δίκτυο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε εισηγητά η ερώτησή μου είναι η εξής:  Γιατί  δεν φέρατε τον 

κανονισμό, πώς τον λέτε εκεί;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιες είναι οι  διατάξεις  που καταργούνται;  Διαβάστε αυτές.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν καταργήθηκαν οι  διατάξεις .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Αναστέλλονται.  Μην παίζουμε με τις  λέξεις ,  ξέρω ότι  ζητάτε 

αναστολή.  Πείτε ποια είναι τα άρθρα που ζητάτε να ανασταλούν να τα 

ακούσουμε και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όλη η κανονιστική κ.  Φωτιάδη. Όλη.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συνάδελφοι να σας πω κάτι;  Για να είμαι ειλικρινής,  δεν ξέρω, δεν 

νομίζω εγώ τουλάχιστον έχω ένα συγκεκριμένο τομέα γνώσης.  Αυτές 

είναι πολύ εξειδικευμένες.  Προσπάθησε η κυρία . .και ο κ. .  να μου 

εξηγήσουν κάποια πράγματα, κατάλαβα όπως σας τα είπα σήμερα. Δεν 

μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Είναι ζητήματα που αφορούν,  εάν 

διαβάσετε μέσα και την εισήγηση της κυρίας Βέλιου που συ νεργάζεται 

…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όπως ακριβώς τα αναφέρει.  Δεν υπάρχει κάτι  δηλαδή περίεργο στην 

όλη υπόθεση. Είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας,  είναι το δίκτυο 

ΜΑΝ, πρόκειται για καλή λειτουργία των υποδομών και αποκατάσταση 

τυχόν λειτουργικών προβλημάτων. Η κανονιστική αυτή, η οποία έγινε 

σαν μια πρωτοβουλία από τον κ.  Τσακιρίδη,  δεν αφορούσε κάτι  δηλαδή 
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το οποίο είναι ξέχωρο από αυτό.  Ήταν ένα θέμα..  ο Δήμος Σερρών 

διαθέτει  δίκτυο οπτικών ινών, το οποίο χρησιμοποιείται για τη ν 

διασύνδεση διαφόρων υπηρεσιών του Δήμου. Αυτό ήταν.  Την 

ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο και την διασύνδεση όλων των 

μονάδων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης.  Απλά πράγματα είναι.  

Δεν αφορά κάτι  άλλο.  

 Και σε περίπτωση που κάποιος μας έκανε μια ζημιά  είχαμε 

προβλέψει εδώ να . .για να διορθώνεται.  Τώρα την κάνει  ο Ο.Τ.Ε. 

μόνος του.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σύμβαση με εντολή υπουργείου.  Τόσο ξεκάθαρα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να πω μια κουβέντα,  κύριε Πρόεδρε,  ο Ο.Τ.Ε. αφιλοκερδώς το κάνει;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν πληρώνει τίποτα ο Δήμος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ποιος έχει  τις  τεχνικές γνώσεις για να κάνει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τώρα παρεμβαίνει  ο Ο.Τ.Ε..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Από την στιγμή που αναλαμβάνει ο ίδιος ο φορέας αυτός που λέγεται 

Ο.Τ.Ε. μέσω του Υπουργείου για δυο χρ όνια εμείς  οφείλουμε να 

αναστείλουμε αυτή την Κανονιστική Διάταξη. Τόσο απλά είναι τα 

πράγματα. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Αυτό είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι υποχρέωσή μας.  Γιατί  έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ, κύριε Πρόεδρε…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εάν δεν είχαμε καμία υποχρέωση τώρα θα …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να κάνει ολόκληρο δίκτυο δικό τους.  Σύμφωνοι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν υπέγραψε κ.  Αναστασιάδη. Τώρα έχουμε υπογράψει καμία 

σύμβαση;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μα έχουν δικό τους δίκτυο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Άντε πάλι πάμε πίσω.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

 (Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν αφορά αυτό.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο είναι το έργο,  το έργο που αφορά …αυτόνομο χρηματοδοτούμενο 

από ευρωπαϊκούς πόρους σε τοπικό επίπεδο.  Αυτή εδώ η κανονιστική 

πράξη αφορά το δίκτυο του κράτους,  της πολιτείας,  το δίκτυο οπτικών 

ινών που υποστηρίζει  μηχανογραφικά όλες τις  υπηρεσίες.  Και σε 

πολλές υπηρεσίες δεν λειτουργεί  ακόμα αυτή την στιγμή, παρόλο που 

πέρασαν αρκετά χρόνια.  Παράδειγμα, … σε κάποια κτίρια δεν έχει  
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γίνει ,  εάν θέλετε,  η λειτουργία η ομαλή για όλες τις  υπηρεσίες και 

υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα συντήρησης,  αποζημίωσης και ποιος 

τελικά φέρει την ευθύνη και αλλάζει  αυτή την απόφαση …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Νομίζω συνάδελφοι…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το υπουργείο είδε ότι  τόσα χρόνια πέρασαν και  βγήκε βλάβη στο 

δίκτυο και κανείς  δεν είχε την τεχνογνωσία να αποκαταστήσει τις  

βλάβες των οπτικών ινών, γι΄ αυτό αποφάσισε . .  Για δυο χρόνια να 

αποκαταστήσει τις  βλάβες και να κάνει  την σύνδεση. Είναι απλό το 

θέμα. Το άλλο δίκτυο είναι το  δίκτυο που πέρασε ο Δήμος Σερρών 

πάνω από την τηλεθέρμανση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Και οι  ημερομηνίες είναι συγκεκριμένες,  από 14 -2-14 έως 14-2-16.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Απλούστατα είναι μια υποχρέωσή μας να αναστείλουμε αυτή την 

κανονιστική  διάταξη. Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 753/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο τέταρτο.   

 

ΘΕΜΑ 14ο  

Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος  

 ιδιαίτερης σημασίας για τα συμφέροντα του Δήμου,  

που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση.  

Εισηγητής: Ο  Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πρόκειται για τον δικηγόρο…  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι η γνωστή απόφαση που πήρε ομόφωνη το 

Δημοτικό Συμβούλιο,  εάν θυμάμαι καλά, για το θέμα του ορισμού 

δικηγόρου για το θέμα του ΤΑΠ. Της προσβολής της απόφαση ς του 

υπουργού σε σχέση με την όδευση κι  όλα τα σχετικά.  Πέρασε από την 

Οικονομική Επιτροπή και το εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Τοποθετήσεις;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πριν γίνουν οι  τοποθετήσεις μόνο να πω, ο κ.  Δήμαρχος μου ζήτησε 

αυτό το θέμα να το εισηγηθώ, υπάρχει απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής για την αιτιολόγηση . .  δικηγόρος εξωτερικός.  Οι δικηγόροι 
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του Δήμου, κύριε Πρόεδρε,  ρητά και προφορικώς έχουν διατρανώσει 

την εκτίμησή τους ότι  δεν μπορούν αυτό το αντικείμενο να το φέρουν 

σε πέρας,  είναι πολύ εξειδικευμένο και εξ όσων γνωρίζω και μιλώντας 

και με τον κ.  Δήμαρχο πρόκειται για ομάδα δικηγόρων, φυσικά θα 

προΐσταται ο δικηγόρος που θα ορίσουμε εδώ, οι  οποίοι  θα 

ασχοληθούν με αυτό το θέμα, με την αντιμετώπιση δηλαδή του 

ζητήματος του ΤΑΠ και το πώς θα προβληθεί.  Ο δικηγόρος λέγεται 

Τρεμόπολους Μιχαήλ και είναι δικηγόρος στο Πρωτοδικείο της 

Θεσσαλονίκης.  

 Αυτά, τουλάχιστον,  σε ότι  με αφορά και με βάση την εισήγηση. 

Το ποσό είναι 5.000 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..   Που σημαίνει  

ότι  η αμοιβή θα είναι ακόμα πολύ μικρότερη. Δηλαδή εάν το Φ.Π.Α. 

είναι 23% συν τις  κρατήσεις…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο κάθε Νομός έχει  ξεχωριστό δικηγόρο; Η Δράμα έχει  ξεχωριστό 

δικηγόρο; Η Καβάλα; Αυτοί έχουν ξεχωριστούς δικ ηγόρους; Δεν 

υπάρχει ομάδα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ο καθένας,  άμα θέλει  βέβαια. .  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κατ΄ εντολή του Δημοτικού Συμβουλίου ενεργήσαμε.  Να προσβάλουμε 

την απόφαση του υπουργού;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Δεν είναι μόνο αυτό.  Όπως τουλάχιστον ο ίδιος μου ανέφερε,  είναι μια 

ομάδα δικηγόρων που θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μπορεί και οι  άλλοι Δήμοι…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερωτήσεις υπάρχουν; Ερωτήσεις.  Η κυρία Ιλανίδου, ο κ.  Φωτιάδης και 

ο κ.  Καρύδας.  Κύριε Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Η  ερώτηση που προκύπτει  αυτοδίκαια είναι,  εδώ από τον δικό μας 

Δικηγορικό Σύλλογο δεν υπάρχει κάποιος που να έχει  εξειδίκευση; 

Διερευνήσατε;  

 Το δεύτερο που έχω να ρωτήσω είναι,  γιατί  δεν υπάρχει έγγραφη 

πρόταση; Προφορική πρόταση εγώ ξέρω ότι  δεν είναι η ενδεδειγμένη 

διαδικασία.   

 Ένα τρίτο είναι,  εγώ ξέρω ότι  . .  φυσικό πρόσωπο..  και δύναται 

οποιονδήποτε άλλο να διορίσει  δικηγόρο. Δηλαδή εδώ τι  έγινε;  Είναι 

μια ομάδα και αυτός θα διορίσει  και δεν μπορούμε εμείς  να πάρουμε.  

Μάλλον στην τοποθέτησή μου θα τα πω αυτά.  

 Λοιπόν,  τρεις  ερωτήσεις,  κύριε Πρόεδρε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εγώ ειλικρινά,  κύριε Δήμαρχε,  κύριε Πρόεδρε,  δεν μπορώ να 

καταλάβω. Από την μια δίνει  εντολή το Δημοτικό Συμβούλιο να 

επιλέξουμε έναν δικηγόρο να προσβάλουμε την απόφαση του 

υπουργού, από την  άλλη μου θέτετε κάποια ερωτήματα τα οποία 

νομίζω ότι  είναι αυτονόητα.  

 Το αιτιολόγηση της επιλογής εξωτερικού δικηγόρου είναι 

πασιφανής.  Εάν δεν εμπιστεύεστε στην απάντηση που έδωσαν οι  δικοί 
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μας δικηγόροι και στον κ.  Δήμαρχο αλλά και σε μένα που τους ρώ τησα 

σαν Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής,  ήταν σαφής.  «Δεν 

μπορούμε εμείς».  

 Όσον αφορά για την διερεύνηση δικηγόρου, επειδή αυτό το θέμα 

το χειρίστηκε ο κ.  Δήμαρχος στο επίπεδο Δημάρχων, ο δικηγόρος ο 

οποίος μαζί με μια άλλη ομάδα φαντάζομαι πανελληνίω ς,  θέλω να πω 

ότι  έχει  σχέση και με Αθήνα και με Θεσσαλονίκη, ασχολείται με αυτό 

το θέμα, είναι αυτός.  Σε μένα ο κ.  Δήμαρχος μου είπε ότι  αυτός ο 

άνθρωπος θα ασχοληθεί με την προσβολή, μαζί με την ομάδα του,  με 

την προσβολή της απόφασης του υπουργού.  

 Επομένως, σαν Οικονομική Επιτροπή το ψηφίσαμε.  Ερωτήθηκε 

για την αμοιβή του και είπε ότι  είναι αυτή με συμμετοχή πλέον μαζί 

και με τις  κρατήσεις.  Είναι μια εύλογη αμοιβή για ένα τόσο σοβαρό 

θέμα. Δεν έχω να πω. Δηλαδή τις  αντιλαμβάνομαι τις  ερωτήσεις αλλά 

δεν  έχω να πω κάτι παραπάνω.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Μια διευκρίνιση να κάνω. Τον κ.  Τρεμόπουλο μας τον πρότεινε η 

Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πολιτών. Διερεύνησε το θέμα, είδε ποιος 

είναι ο πιο κατάλληλος,  ποιος ξέρει  αυτά τα θέματα καλά και πρότεινε 

τον κ.  Τρεμόπουλο και σε μας και στον Δήμο Εμμ. Παππά και στην 

Αντιπεριφέρεια να συμμετέχει  στα έξοδα.  

Η Αντιπεριφέρεια δεν συμμετέχει .  Ο Δήμος Εμμ. Παππά πήρε 

απόφαση, αποδέχθηκε την πρόταση της Επιτροπής Πρωτοβουλίας 

Πολιτών και το ποσό αυτό θα το μοιραστούμε με τον Δήμο Εμμ. 

Παππά 2.500.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Κύριε Πρόεδρε,  συγνώμη να απαντήσω σε κάτι  που ρωτήθηκε.  Το να 

έχει  δικαίωμα να ορίσει  άλλο δικηγόρο είναι κυρίως διαδικασία για να 

. .τους δικηγόρους,  με την έννοια ότι  μπορεί το δικόγραφο να είναι 

έτοιμο και να χρειαστεί  σε κατάθεσ η μια εξωδικαστική ενέργεια αν 

γίνει  από κάποιο συνάδελφο στην Αθήνα. Προς εξυπηρέτηση του 

συναδέλφου που ορίζουμε.  Εμάς ο δικηγόρος μας είναι αυτός.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πρέπει να διευκρινιστεί  κάτω . .2.500 ευρώ επιβάρυνση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εμείς αυτό το ποσό θα πληρώσουμε.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ο Δήμαρχος είπε τώρα από 2.500.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

5.000 συνολικά. Μαζί με τον Δήμο Εμμ. Παππά.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

5.000 ευρώ; Κύριε Δήμαρχε κανένα πρόβλημα, …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη. Κύριε Πρόεδρε,  …  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου )  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ο κ. Γαλάνης δεν μου απάντησε γι΄ αυτό που είπα.  Για να είμαστε πιο 

αποτελεσματικοί και πιο σοβαροί άνθρωποι,  θα πρέπει να 

συνεργαστούν οι  Δήμοι στην Βόρειο Ελλάδα ή τουλάχιστον οι  όμοροι 

Δήμοι,  να πάρουν κοινούς δικηγόρους για να μπ ορέσουν να έχουν 

καλύτερα αποτελέσματα. Διότι  μεμονωμένα δεν θα κάνουμε τίποτα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη, πιστεύω, νομίζω δηλαδή, έχω την 

εντύπωση ότι  και οι  άλλοι Δήμοι Καβάλας,  έχουν . .  και αυτοί 

δικηγόρο, δεν ξέρω εάν έχουμε τον ίδιο…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μαζί να είναι.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Οπότε αυτοί θα συνεργαστούν.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Αυτό είπα,  να γίνει  ομάδα. Έτσι θα είναι πιο αποτελεσματικοί.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Έτσι θα είναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση ή ερώτηση;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος είναι αυτός;  Ευρωβουλευτής είναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε με τις  ερωτήσεις;   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Όχι,  μια διευκρίνιση κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας.  Μισό λεπτάκι.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μόνο μια διευκρίνηση από τον Δήμαρχο, γιατί  είπε ότι  τελικά λέει  ότι  

αρνήθηκε να συνεισφέρει . .  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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. .  εγγράφως δόθηκε και στον Δήμο Εμμ. Παππά και στην Περιφέρεια.  

Για την Περιφέρεια δεν απάντησε,  ο Δήμος Εμμ. Παππά πήρε απόφαση 

να…  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Δεν απάντησε καν δηλαδή.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καθόλου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας  ερώτηση.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Το αντικείμενο αυτής της δραστηριότητας που θα γίνει ,  θα γίνει  

προσβολή της απόφασης για την χάραξη και για τον σταθμό 

συμπίεσης;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εμείς του δίνουμε εντολή υπέρ της ακύρωσης.  Αίτηση αναστολής και 

αίτημα προσωρινής διαταγής ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ΄ αριθμόν 

τάδε,  να μην την αναφέρω, απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος,  

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα: Έγκριση περιβαλλοντικών 

όρων για την κατασκευή . .  του έργου Αγωγός Φυσικού Αερίου 

. .εγκαταστάσεις σε ελληνικό τμήμα. Προσβάλουμε την απόφαση.  

 Την είδε την εισήγηση ο συγκεκριμένος νομικός και είπε ότι  

είναι εντάξει .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Τοποθετήσεις;  Καλυφθήκατε; Τοποθετήσεις ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  

Αντώνης Αναστασιάδης,  ο κ.  Καρύδας και ο κ.  Στεργίου.  Κύριε 

Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κυρίες και κύριοι  συνάδελφοι,  εδώ έχουμε ένα θέμα, το οποίο,  

βεβαίως,  είναι ιδιαίτερα σπουδαίο και όλοι θα θέλαμε μια καλή 

έκβαση, έτσι όπως προέκυψε και από το κείμενο των πολιτών μας,  

κυρίως όμως από την δική μας θέληση.  

 Εγώ θα περίμενα να αναζητήσουμε μέσω του Τοπικού Συλλόγου 

κύριε εισηγητά, εγώ αυτό είπα,  έναν Σερραίο συνάδελφό σας.  Δεν 

εννοούσα δικηγόρο που εργάζεται στον Δήμο μας.  Εάν και θα έπρεπε 

και εσείς  και ο Δήμαρχος,  ο κ.  Αγγελίδης,  είπε ότι  έχει  προσλάβει δυο 

δικηγόρους,  οι  οποίοι  θα σηκώσουν εκείνο το βάρος της υποστήριξης.  

Έπρεπε να είχατε φροντίσει ,  λέω εγώ, να πάρετε έναν ο οποίος μπορεί 

να παρασταθεί στο ΣτΕ και όχι  αυτούς οι  οποίοι  . .  γ ια να τους 

τακτοποιήσετε.  Στοιχειωδώς θα είχε γλιτώσει πολλά χρήματα ο Δήμος,  

γιατί  θα έχει  και άλλες υποθέσεις στο ΣτΕ. Φεύγω όμως από αυτό.  

 Εδώ δεν είχαμε επίσημη πρόταση, εξ ου και η διάσταση. Εσείς 

λέτε 5 και ο Δήμαρχος λέει  2,5.  Η πρότασή είναι σαφής.  Να 

απευθυνθείτε στους συναδέλφους σας,  υπάρχουν και άξιοι  και θα 

ματώσουν και περισσότερο, γιατί  γνωρίζουν τα τοπικά 

χαρακτηριστικά.  Εδώ εμείς πάμε σε μια λογική ενός δικηγόρου, δεν 

θέλω να ξέρω εάν είναι μεγάλος ή μικρός και τους ανθρώπους του 

γραφείου του κατά περίπτωση θα τους διορίσει .  Όχι και έτσι.  

 Εμείς θέλουμε έναν δικό μας φτασμένο δικηγόρο Σερραίο,  να 

ενώσουμε τις  δυνάμεις μας μαζί με τους άλλους για να κάνουν ένα 

μεγάλο Επιτελείο,  οι  οποίοι  συμπληρωματικά ο ένας με τον άλλο κάτι  
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θα σκεφτούν και κάτι  θα επιχειρηματολογήσουν πρόσθετο,  γιατί  μας 

ενδιαφέρει η καλή έκβαση, εννο ώ η έκβαση όπως την προσδοκά η 

κοινωνία και εμείς .   

 Πρότασή μας λοιπόν είναι η συγκεκριμένη, κύριε Πρόεδρε,  σε 

Σερραίο δικηγόρο που μπορεί να παραστεί  στο ΣτΕ, με πρόταση που θα  

έρθει από τον Δικηγορικό Σύλλογο και σαφέστατα δεν μπορεί να είναι 

5.000. 

Κος  ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε ότι  θα φτάναμε στο σημείο να,  πώς να το πω, τελικά η 

πολιτική ώρες –  ώρες είναι,  δεν σε αφήνει.  . .στεναχωρήσει.  Καλά είναι 

δυνατόν τώρα σε μένα που αυτή την στιγμή ουσιαστικά διευκολύνω 

τον κ.  Δήμαρχο, γιατί   η Οικονομική υπηρεσία ε ίναι αυτοτελές τμήμα 

και ανήκει στον κ.  Δήμαρχο, είναι δυνατόν να μου δημιουργείτε εμένα 

τέτοια διλήμματα,  θα μου πείτε εσείς  εμένα για τους συναδέλφους 

μου; Οι συνάδελφοί μου κύριε είναι,  κύριοι  συνάδελφοι είναι 

κόσμημα, οι  συνάδελφοί μου στην δουλειά.  Ε ίναι ένας και ένας όλοι.   

Μα δεν τίθεται τέτοιο θέμα εδώ. Εδώ πάει μια ομάδα δικηγόρων, 

από ότι  έχω καταλάβει,  μετά από την παρέμβαση των ανθρώπων που 

δεν καπέλωσε ποτέ ο κ.  Δήμαρχος και όλοι εμείς ,  προτείνει  μια ομάδα 

συναδέλφων δικηγόρων οι  οποίοι  ασχολο ύνται με το συγκεκριμένο 

εξειδικευμένο θέμα του ΤΑΠ.  

Φυσικά υπάρχουν αξιολογότατοι συνάδελφοι στον Δικηγορικό 

Σύλλογο των Σερρών. Σας παρακαλώ σε μένα μην τα βάζετε αυτά τα 

διλήμματα, τους εκτιμώ  όλους έναν –έναν εννέα χρόνια που δικηγορώ, 

επομένως δεν τ ίθεται τέτοιο θέμα.   

Οι συγκεκριμένοι πολίτες που πήραν την πρωτοβουλία εδώ και 

καιρό για τον ΤΑΠ, θεωρούνται αυτή η ομάδα δικηγόρων, ένας από 
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αυτούς είναι μάλλον αυτός που μας πρότειναν,  ασχολούνται 

εξειδικευμένα με αυτό το θέμα στους δυο νομούς αυτούς π ου μας 

ενδιαφέρει.   

Από εκεί  και πέρα,  τώρα  δεν μπορώ να καταλάβω, σε μένα 

βάζετε τέτοια διλήμματα; Θα μου πείτε εμένα για τους συναδέλφους 

μου τους δικηγόρους των Σερρών. Νομίζω ότι  αυτό δεν θα έπρεπε να 

το κάνετε.   

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήτ αν ομόφωνη, υπάρχει 

μια πρωτοβουλία πολιτών που δεν την καπελώσαμε ποτέ και τώρα που 

έκαναν αυτή την πρόταση μας λέτε να μην την δεχθούμε και να πάμε 

σε κάτι  άλλο;  

Θα σας θυμίσω ότι  συνηγορήσατε η δική σας παράταξη και για 

άλλους δικηγόρους εδώ, είναι ο κύριος . .  γ ια ένα άλλο θέμα που 

έχουμε στον Δήμο, για την Δημοτική Αγορά . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μην ανοίγεις  πληγές τώρα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Αυτή είναι η αλήθεια.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Ποια αλήθεια;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συνηγορήσατε.  Για όνομα του Θεού.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μην μιλάς για την Δημοτική Αγορά. Μέχρι να πεθάνεις  θα την βλέπεις 

στον ύπνο σου.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν μπορώ να καταλάβω.  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

10

8 

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόσεξε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Καρύδας.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Έχω την εντύπωση, τώρα ο κ.  Γαλάνης εάν θα θυμάται καλύτερα  ας με 

διορθώσει,  ότι  ο συγκεκριμένος είχε έρθει  και κάναμε συζήτηση εδώ 

πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο,  είχε έρθει  ο εκπρόσωπος της Κίνησης 

Πολιτών. Έχω την εντύπωση ότι  η δική μας θέση ήταν τελείως 

διαφορετική,  γιατί  εδώ πέρα η πρόταση ήταν να κυνηγήσουμε τ ο θέμα 

για να αλλάξει η χάραξη. Η δική μας η θέση ήταν ότι  δεν θέλουμε καν 

να γίνει  ο αγωγός.  Η πρόταση έχω την εντύπωση, εντάξει  άμα κάνω 

λάθος να με διορθώσετε,  ήταν να αλλάξει η χάραξη και να πάει από 

και διάφορα τέτοια πράγματα.  

 Με αυτή την έννοια δεν αποδέχομαι ότι  πέρασε ομόφωνα και τα 

λοιπά. Εκτός,  όπως σας είπα,  εάν κάνω λάθος,  οπότε να με 

διορθώσετε.  Με αυτή την έννοια δεν μπορώ να το ψηφίσω.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Το συγκεκριμένο θέμα έχει  να κάνει  με το συγκεκριμένο το ειδικότερο 

της προσβολής της απόφασης του Υπουργού. Πολύ πιθανόν εάν 

προσβληθεί και δικαιωθούμε θα φτάσουμε και σε αυτό που λέτε,  θα 

δημιουργηθούν και τέτοιες εξελίξεις .  Αλλά εγώ θα ήθελα να επιμείνω 

στους συναδέλφους,  να τους δηλώσω το συγκεκριμένο ζήτημα, κύριε 

Πρόεδρε να προστεθεί  η προσβολή να είναι κατά της απόφασης του 

υπουργού και τυχόν άλλες προσβαλλόμενες πράξεις .  Το σκέπτομαι ότι  

θα βοηθήσει αυτό,  διότι  μπορεί και τυχόν άλλες προσβαλλόμενες 
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πράξεις,  μπορεί να υπάρχουν και άλλες.  Συνήθως οι  αιτήσεις 

ακύρωσης του ΣτΕ το αναφέρουν αυτό.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε συγνώμη για την διακοπή, δεν το κάνω συνήθως, μισό 

λεπτό πληροφοριακά, η συγκεκριμένη εταιρεία είχε αλωνίσει  τον Νομό 

και είχε διανείμει  παντού διαφημιστικά… με την χάραξη, κανονικά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Αντώνης Αναστασιάδης.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε,  επειδή πιστεύω και ξέρω ότι  δεν υπάρχει ελληνική 

κυβέρνηση, δεν υπάρχει,  γι΄ αυτό τον λόγο ότι  θα πουν από πάνω οι 

τοκογλύφοι οι  μεγάλοι θα γίνει .  Όμως εγώ παρακάλεσα και είπα ότι  

για να μην . .  θα γίνει ,  δεν υπάρχει περίπτωση , να πάνε από τον ορεινό 

όγκο που είναι πολύ εύκολος.  Αυτό είπα εγώ. Αυτό είχα προτείνει  

γιατί  το να μην γίνει ,  δεν υπάρχει κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε,  το 

ξέρετε πολύ καλά όλοι.   

 Εγώ πρότεινα να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την διαδρομή. 

Να πάει από τον ορεινό όγκο που δεν ενοχλεί  κανέναν αλλά απλώς 

αυξάνει το κόστος της διέλευσης.  Τίποτα άλλο.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Στεργίου.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Αναγκάζομαι σήμερα να επανέλθω σε ένα ζήτημα που είχα βάλει στην 

προηγούμενη τοποθέτησή μου όταν συζητούσαμε το θέμα του ΤΑΠ μ ε 

τους εκπροσώπους.  Σήμερα φαίνεται ποιος τελικά υπερασπίζεται το 

δίκαιο ή . .στα πράγματα. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι  αυτό που έπρεπε 

να συντονίσει  το όλο έργο,  που ήταν η Περιφερειακή Ενότητα, δεν 
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συμμετέχει  πουθενά. Ο Δήμος του Εμμ. Παππά συμμετέχει ,  ο Δή μος 

Σερρών πιστός στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προχωράει,  ο 

συντονιστής πουθενά. Και αυτό που βλέπω καθημερινά και στα δικά 

μας τα τοπικά κανάλια,  βλέπω μια επικοινωνία επίδειξη της εταιρείας 

με διαφημιστικό υλικό,  ότι  ο ΤΑΠ είναι καλός,  ότι  θα 

αποκαταστήσουμε  . .της αγροτικής καλλιέργειας και τα λοιπά και τα 

λοιπά.  

 Αυτό για την αποκατάσταση της αλήθειας ποιοι  τελικά 

ενδιαφέρονται για την περιοχή και ποιοι  τελικά είναι αυτοί οι  οποίοι  

παίζουν τον Παππά, όπως είχα πει  και στην προηγούμενη φορά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Χράπας.   

Κος ΧΡΑΠΑΣ:  

Εγώ μια διευκρίνιση θέλω να κάνω μόνο. Προς το τέλος της εισήγησης 

που ανέφερε ο Αντιδήμαρχος,  όσον αφορά το θέμα της εκπροσώπησης 

να ληφθούν υπόψη και οι  αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων και οι  

παρατηρήσεις των κοινωνιών . Όχι μόνο να λέμε ότι  ξέρετε εμείς  

θέλουμε να αλλάξουμε όδευση και να αλλάξουμε τον σταθμό 

συμπίεσης να μην γίνει  σκοπός να μην γίνει ,  φερ΄ ειπείν στις  Σέρρες ή 

να γίνει  στον Λευκώνα. Και τις  αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία από τους προλαλήσαντες;  Ο κ.  Φωτιάδης.  Άλλος; Κύριε 

Καρύδα και εσείς .  Ωραία.  Και εσείς .   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη δεν καταλαβαίνω γιατί  ενοχληθήκατε.  Δεν καταλαβαίνω. 

Όχι παρακαλώ, δεν σας διέκοψα ούτε σχολίασα. Λέω δεν καταλαβαίνω 

για ποιο λόγο ενοχλείστε.  Θα έπρεπε να το . .  λέω εγώ. Εννοώ ότι  
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υπάρχουν και τέτοιοι  . .  συνάδελφοί σας.  Από εκεί  και πέρα τα 

υπόλοιπα τα αφήνω. Δεν θα παρακολουθήσω αυτή την διαδικασία.   

 Το να επιχειρηματολογήσω και να πω ότι  θέλω και έναν Σερραίο,  

όπως είπε ο συνάδελφός σας που θα  αφουγκραστεί  τις  τοπικές 

κοινωνίες για να ενώσει την δύναμη του με άλλους συναδέλφους από 

την . .  δεν νομίζω ότι  είναι κακό ούτε και υποχρεωτικά στοχεύουμε ή 

στοχεύω σε αυτό που εσείς  σκέφτεστε.  Εγώ δεν έχω . .σε αυτό.   

 Όσο δε για το άλλο που είπατε,  το αφ ήνω διότι  δεν έχει  καμία 

σχέση. Το να πάμε σε ένα γραφείο και να στρατολογήσουμε τους περί 

αυτόν σε ένα γραφείο,  θεωρώ ότι  είναι πιο αδύναμη υποστήριξη από το 

να πάρουμε και έναν από εδώ και έναν από την Καβάλα και έναν από 

την Δράμα ή δυο Σερραίους . .κατα λαβαίνεις .  Τίποτα άλλο δεν ήθελα 

να πω, ήμουν πολύ συγκεκριμένος.  Εμείς θα επιμείνουμε στην πρόταση 

και βεβαίως θα έπρεπε η πρόταση να είναι ενυπόγραφη. Και γραπτή 

και ενυπόγραφη. Εμείς θα ψηφίζαμε πέντε,  ενώ ο Δήμαρχος είπε ότι  θα 

πληρώναμε δυο. Δυόμισι.  Με το Φ.Π.Α. δυόμισι.  Και μόνο αυτό 

δείχνει  ότι  ήταν όχι  καλώς προετοιμασμένη η εισήγηση.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πάντως η εισήγηση, κύριε Πρόεδρε,  παρότι την ανέλαβα χωρίς να 

είναι το αντικείμενό μου, ήταν άποψη και η άποψη της Οικονομικής 

Επιτροπής που εάν θυμάμαι  καλά, ψήφισε ομόφωνα οι  συνάδελφοι της 

αφουγκράστηκαν  και το θέμα έχει  έρθει  σωστά, ενδεχομένως στο 

ενδιάμεσο ο κ.  Δήμαρχος που έχει  πολύ καλύτερη πληροφόρηση σε 

επίπεδο Δημάρχων ψήφισε και ο Δήμος Εμμ. Παππά την αντίστοιχη 

απόφαση, οπότε μοιραζόμαστε το  ποσό, οπότε δεν υπάρχει ζήτημα 

διαφοροποίησης,  αλλά από εκεί  και πέρα, σας εξηγώ ότι  σε πολύ 

εξειδικευμένα θέματα όταν οι  δικηγόροι του Δήμου που είναι και οι  
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δυο παρ΄ Αρείω Πάγο, παρίστανται και στο ΣτΕ και στον Άρειο Πάγο, 

αναφέρω ότι  εμείς  αυτό το αντι κείμενο το εξειδικευμένο να το 

αναλάβουμε,  σε ποιον άλλο δικηγόρο του Πρωτοδικείου του δικού μας 

να αποταθεί κανείς;   

 Έρχεται η Πρωτοβουλία Πολιτών, εσείς  συνήθως επειδή 

λειτουργείτε έτσι και . .  σήμερα μας λέτε εδώ δηλαδή να . .  

Πρωτοβουλία Πολιτών, . .  λει τουργεί  συντονισμένα όλο αυτό το 

διάστημα και κάνει  καλή δουλειά και να πάμε σε κάτι  που . .  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Να πάρουμε και έναν Σερραίο,  δεν είναι τίποτα.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι είναι αυτά που λέτε;   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν το περίμενα αυτό από εσάς να λέτε τώρα με τέτοια ευκολία να 

πάρουμε έναν Σερραίο,  τι  είναι αυτά; Αυτό κάτι  λέει .  Με συγχωρείτε,  

κύριε Πρόεδρε για να έρθει  εδώ το θέμα και να περάσει από την 

Οικονομική Επιτροπή πρέπει να υπάρχει αιτιολόγηση. Η αιτιολόγηση 

αναφέρεται στην εισήγηση. είναι το θέμα εξειδικευμένο, είναι τόσο 

ειδικό που δεν μπορούν να το αναλάβουν οι  δικηγόροι του Δήμου, οι  

οποίοι  είναι δικηγόροι παρ΄ Αρείω Πάγο, κύριε Πρόεδρε.   

Επομένως, ποιος άλλος θα μπορούσε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν ακούτε τι  σας λέω.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κύριε Δήμαρχε.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Λοιπόν,  ο συγκεκριμένος,  καταλήξαμε στον συγκεκριμένο δικηγόρο, 

όπως είπα και στην αρχή, μετά από πρόταση της Επιτροπής 

Πρωτοβουλίας των Πολιτών.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Αναστασιάδη μιλάει ο Δήμαρχος,  αφήστε να εξηγήσει.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία για το θέμα αυτό με την Επιτροπή 

αυτή Πρωτοβουλίας των Πολιτών. Η Επιτροπή αυτή διερεύνησε το 

θέμα. Έψαξε να βρει  την καλύτερη περίπτωση για να αναθέσουμε σε 

δικηγόρο και αφού έκανε αυτή την έρευνα για να φέρει το καλύτερο 

αποτέλεσμα, είπε ότι  αυτός ασχολείται με θέματα περιβάλλοντος,  ξέρει  

πολύ καλύτερα αυτό το θέμα και νομίζουμε ότι  με αυτό έχουμε τις  

περισσότερες πιθανότητες να καταφέρουμε κάτι .   

 Είμαι βέβαιος  ότι εάν δεν συνεργαζόμασταν με την Επιτροπή 

Πρωτοβουλίας Πολιτών και η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πολιτών έλεγε 

και παίρναμε,  απευθυνόμασταν εδώ στον Δικηγορικό Σύλλογο και 

παίρναμε έναν Σερραίο,  η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πολιτών έλεγε ως 

καλύτερη λύση θα  ήταν να πάρουμε έναν πιο ειδικό,  να μας 

κατακρίνανε…  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Άλλο είπε ο άνθρωπος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφήστε να ολοκληρώσει.   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  
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Είμαι βέβαιος ότι  θα μας κατακρίνατε και ότι  θα μας λέγατε ότι  δεν 

συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Πολιτών, δεν το 

ερευνήσαμε το θέμα και εκτός των ορίων του Νομού Σερρών για να 

φέρουμε καλύτερα αποτελέσματα.  

 Η ουσία ποια είναι;  Θέλουμε να φέρουμε το καλύτερο 

αποτέλεσμα. Ο Δήμος Εμμ. Παππά συμφώνησε,  η πρόταση από την 

Επιτροπή ήταν για τον συγκεκριμένο δικηγόρ ο, αφού το διερεύνησαν 

και σε επίπεδο εδώ πόλης των Σερρών και σε επίπεδο Νομού έψαξαν 

να βρουν ποιος είναι πιο κατάλληλος και κατέληξαν σε αυτόν.   

Δεν ήταν δυνατόν να μπούμε στην όλη προσπάθεια που κάνουν 

αυτοί οι  πολίτες και δουλέψανε πολύ περισσότερο απ ό όλους μας πάνω 

στο συγκεκριμένο θέμα, να μην σεβαστούμε και αυτή την πρότασή 

τους με στόχο το καλύτερο.  

Η ουσία του θέματος είναι ότι  πρέπει να αναθέσουμε σε δικηγόρο 

ή όχι;  Πρέπει να δεχθούμε ότι  πάμε σε κάτι  καλύτερο μετά από έρευνα 

που κάνανε κάποιοι  που ασχολούνται με αυτό το θέμα;  

Και όσον αφορά το ποσό, όπως σας είπα,  το ποσό θα το 

μοιραστούμε ο Δήμος Σερρών και ο Δήμος Εμμ. Παππά.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κανείς δεν είπε όχι  πρόεδρε.  Κανείς δεν είπε όχι ,  για όνομα του Θεού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Ως έχει  η 

εισήγηση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ως έχει  η εισήγηση να μας εκπροσωπήσει όπως ζητούν τα Τοπικά 

Συμβούλια Μητρουσίου,  Άνω Καμήλας και Προβατά στην . .να μην 
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μείνει  καμία εγκατάσταση ούτε πάνω μέτρηση, ούτε άλλη εγκατάσταση 

στα όρια του Δήμου Σερρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ως έχει  η εισήγηση. Αυτή της υπηρεσίας.  Αυτή της υπηρεσίας.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι,  ναι ο κ.  Γρηγοριάδης,  ναι ο κ.  Μοσχολιός,  ναι,  ναι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  είναι διαφορετική η άποψη για το αντικείμενο,  την τεκμηρί ωσα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ λέω, στην δική μου πρόταση μετά να πάρετε . .  

συμφωνώ να πάρετε δικηγόρο αλλά να πάμε σε έναν  Σερραίο δικηγόρο 

γιατί  . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Καταγράφεται η πρότασή σας.  Ναι ο κ.  Δούκας,  ναι ο κ.  Χασαπίδης.  

Κύριε Γιαννακίδη; Ναι.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι στην πρόσληψη δικηγόρου γιατί  την υποστήριξη του αιτήματος,  

αλλά θέλουμε μέσω του Δικηγορικού Συλλόγου Σερραίο για περαιτέρω 

ενίσχυση της ομάδας με το ποσό των 2.500.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  

Ο κ. Φωτιάδης είπε ναι στην συγκεκρ ιμένη πρόταση αλλά επικουρικά . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Ναι στην πρόσληψη δικηγόρου . .να είναι Σερραίος μέσω του 

Δικηγορικού Συλλόγου . .2.500.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συν.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Όχι,  δεν είναι συν.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι στον δικηγόρο …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι στον δικηγόρο αλλά να εί ναι Σερραίος και να τον βρούμε σε 

συνεργασία με . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λέω ναι στην πρόσληψη..  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Συν έναν δικηγόρο.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ναι αλλά να  είναι Σερραίος για να ενισχυθεί  η ομάδα.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Και Σερραίος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Ραμπότα;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Άλλο λέει .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Το ίδιο πράγμα λέει  ο άνθρωπος.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  όπως η εισήγηση, ναι η κυρία Μπιτζίδου,  η κυρία Αγιαννίδου,  

ναι,  ναι και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απα ιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 754/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο πέμπτο .   

 

ΘΕΜΑ 15ο  

Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 61/2013 και 299/2014  

αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εισηγητής είναι ο Αντιδήμαρχος Έργω και Καθημερινότητας ο κ.  

Γκότσης.  Τι αφορούν οι  εισηγήσεις;  Εάν θέλετε πείτε μας δυο λόγια.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Έχει πάρει το Τοπικό Συμβούλιο αυτό δυο αποφάσεις,  η 61/13 και η 

άλλη είναι η 299/14,  Παροχή υπηρεσίας στους δήμους Ηράκλειας και . .  

σύμφωνα με την διαδημοτική υποστήριξη.  Αυτό είναι νόμος,  δεν 
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μπορούμε να το αποφύγουμε.  Γ ιατί;  Γιατί  δεν είναι πλήρως 

οργανωμένες οι  τεχνικές τους υπηρεσίες.   

Και τι  γίνεται τώρα; Στην Ηράκλεια έχουν πολιτικό μηχανικό,  

άρα εμείς  τραβάμε την Ζούλα Θεοδώρα που είναι πολιτικός μηχανικός.  

Όπως επίσης η Νιγρίτα δεν είχε τοπογράφο, πήρε τοπογράφο, ά ρα δεν 

στέλνουμε τον Τζιμίολου που πήγαινε τοπογράφος.   

Θέλω να σας πω ότι  το να πηγαίνουμε εμείς  βαρύνει τον Δήμο, 

άρα βαρύνει τους πολίτες με έξοδα που κάνουν μετακίνησης και τα 

λοιπά, γιατί  περνάνε από την Οικονομική Επιτροπή κ.  Γαλάνη, ξέρετε,  

οι  υπάλληλοι από την Πολεοδομία που πάνε και τα λοιπά με έξοδα και 

βγαίνει  τον χρόνο ένα μεγάλο ποσό.  

Άρα λοιπόν προσπαθούμε εμείς  σιγά –σιγά να απεμπλακούμε από 

αυτή την υπόθεση και πρέπει να κάνω και μια πρόταση, το Δημοτικό 

Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση να τη ν στείλει  στο Υπουργείο ότι  

αυτό μας βαρύνει οικονομικά, δεν μπορούμε δηλαδή να το 

συνεχίσουμε αυτό,  διότι  πάλι πάνε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην φεύγετε από το θέμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  όχι ,  πάλι πάνε κύριε Πρόεδρε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αυτό είναι ένα άλλο θέμα όμως, τελείως δια φορετικό.  Εδώ στην 

τροποποίηση.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η τροποποίηση είναι αυτή εδώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι.   

Τροποποίηση της αρ. 61/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

περί έγκρισης σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την 

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

Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ηράκλεια  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 755 /2012)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως την αρ. 299/2014 περί Έγκριση σύναψης σύμβασης 

διαδημοτικών συνεργασίας για την παροχή υποστήριξης για την 

Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς τη Δ.Τ.Υ. Δήμου Βισαλτίας ως προς 

το άρθρο 2 της σύναψης που αφορά το Αντικείμενο Σύμβασης  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 756/2012)  

                                                               …………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο έκτο.   
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ΘΕΜΑ 16ο  

Αναμορφώσεις πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

 οικονομικού έτους 2014 από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνη ς Στ.  

 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη. Αλλάζει  με την ορθή επανάληψη η 216, αυτό θέλω να 

τονίσετε.  Εντάξει;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Με ποια λογική έγινε αυτή τη . .  η 216 από την στιγμή αφορά κάτι  το 

οποίο δεν ισχύει  πλέον εδώ και  πολλά χρόνια;  . .Πώς το βάλατε αυτό 

εκεί  μέσα;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Με συγχωρείτε πάρα πολύ, ότι  υπάρχει  στον προϋπολογισμό. Ο 

προϊστάμενος του Λογιστηρίου αυτή . .πληρωμές.  ότι  έρχεται από το 

κράτος.  Μα προνοιακά επιδόματα είναι αυτά.  Δεν είναι χρήματα…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Σας ζητώ συγνώμη αλλά όπως έρχονται τα προνοιακά επιδόματα εμείς  

στην Οικονομική Επιτροπή δεν ελέγχουμε τα προνοιακά επιδόματα. 

Είμαστε ο μεσάζων, τίποτα άλλο. Μόνο οι  δικαιούχοι από επιτροπές.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Το θέμα, κύριε Γαλάνη, συγνώμη…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι,  εντάξει  μια ερώτηση έκανα.  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Έχει συζητηθεί και άλλη φορά. Αυτά τα λεφτά επειδή δεν 

υπάρχουν…που πηγαίνουν;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν κατάλαβα, τι  εννοείτε ότι  δεν υπάρχουν;  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

 Άμα δείτε στον προϋπολογισμό μας . .και λέω ότι  αυτά τα χρήματα δεν 

υπάρχουν . .αυτή την στιγμή.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Δεν είναι θέμα συζήτησης…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριοι συνάδελφοι όπως το κράτος εγκρίνει  από τις  επιτρ οπές . .και 

άλλοι ειδικοί τα προνοιακά επιδόματα, μας στέλνει  τα χρήματα και 

εμείς  τα καταβάλουμε σε συγκεκριμένους λογαριασμούς που είναι 

εγκεκριμένοι.  Αυτά τα λεφτά δεν περνάνε από έλεγχο.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  
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(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσείς κ.  Μηλίδη και εσείς  κυρία Καλώτα πρέπει να τα ξέρετε καλά. 

Ότι δεν καταβάλλεται είτε γιατί  απεβίωσε είτε για οποιοδήποτε άλλο 

λόγο,  επιστρέφεται πίσω. Εμείς έχουμε μόνο …Εσείς οι  δυο το ξέρετε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  ομόφωνα ναι και το δεκάξι.   

Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού  

κωδικών εσόδων –εξόδων οικ.  Έτους 2014 (Αναμ. 206)  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 757/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών εξόδων κλπ. (Αναμ. 216)  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 758/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως για την αναμόρφωση κωδικών εσόδων –εξόδων  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την  

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 759/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο δέκατο έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 17ο  

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για δράσεις σχετικές  

 με την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας,  στο χρηματοδοτικό  

πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου ¨Αστική Αναζωογόνηση 2012 -

2015¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση έχετε να πείτε κάτι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εάν θέλετε όμως …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 760/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα δέκατο όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 18ο  

Έγκριση 1ης επικαιροποίησης της πράξης ¨Βελτίωση ενεργειακής  

 απόδοσης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών με την υ λοποίηση 

δράσεων  

εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς  

 γεωθερμίας¨  που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Καρπουχτσής Κ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .καλό θα είναι να ενημερωθούν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γάτσιος ερώτηση.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Εγώ έχω συγκεκριμένη ερώτηση, δεν ξέρω οι συνάδελφοι τι  θέλουν.   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Μπορώ να κάνω την εισήγηση και να τοποθετηθείτε.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ δεν έχω πρόβλημα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ.  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Η Διεύθυνση . .  προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 

Υπηρεσιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξης έχει  

κάνει  ένα αίτημα σχετικά με την επικαιροποίηση της  συγκεκριμένης 

πράξης και το αίτημα αφορά την προσθήκη εν ός νέου υποέργου με 

τίτλο: Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου, ενεργειακού 

συμβούλου, υλοποίηση του συστήματος αβαθούς γεωθερμίας.   

 Το καινούργιο έργο αφορά την στήριξη της υπηρεσίας για την 

παρακολούθηση της εργολαβίας με φυσική παρουσία από 

εξειδικευμένο ειδικό κατά την διενέργεια γεωτρήσεων και την παροχή 

υπηρεσιών μηχανικού εξειδικευμένου σε θέματα αβαθούς γεωθερμίας 

καθ΄ όλη την διάρκεια του έργου.  

 Το κόστος της συγκεκριμένης υπηρεσία ανέρχεται σε . .ευρώ και 

το σύνολό του προκύπτει  από την έκπτωση του . .εργολαβία.  Επομένως 

ο προϋπολογισμός του έργου παραμένει  ο ίδιος με τον αρχικό 

συγκεκριμένο,  δεν υπάρχει καμία επιπλέον επιβάρυνση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ερώτηση κ.  Γάτσιο;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  
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Τώρα μου προέκυψε και μια άλλη ερώτηση. Αυτό είναι θέμα της 

τεχνικής υπηρεσίας,  πώς βγαίνετε εσείς  εισηγητής;   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Επειδή το τμήμα Προγραμματισμού χειρίστηκε το θέμα του αιτήματος 

. .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Την εισήγηση την κατέθεσε το τμήμα Προγραμματισμού.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Δεν το γνώριζα γι΄ αυτό και έβλεπα τον κ.  Γκότση προηγουμένως.  

 Οι ερωτήσεις είναι δυο.  Η μια είναι,  εφόσον έχουμε ενεργειακό 

επιθεωρητή με 17.835, γιατί  παίρνουμε καινούργιο ενεργειακό 

επιθεωρητή; Και δεύτερον,  σε ποιον αναθέτουμε την συγκεκριμένη;  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Δεν υπήρχε ενεργειακός επιθεωρητής.  Προστίθεται τώρα, 

συγκεκριμένα για το έργο της αβαθούς γεωθερμίας.  Δεν υπήρχε.  

Προστίθεται τώρα. Με αυτή την επικαιροποίηση. Ουσιαστικά  αφορά 

την προσθήκη του επιθεωρητή αυτού για λογαριασμό του Δήμου. …  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εδώ δεν αποφασίζουμε τώρα …  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Επικαιροποίηση της τροποποίησης.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Υπάρχει . .  γ ιατί  το έχει  στον πίνακα. . .τεχνικού ενεργειακού 

συμβούλου…  

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  
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Υπάρχει προμελέτη,  έχει  όμως…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Προχωράμε.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Θα κάνω τοποθέτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθέτηση. Παρακαλώ. Άλλος κανείς  τοποθέτηση;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Την γεωθερμία πώς θα την κάνει;   

Κος ΚΑΡΠΟΥΧΤΣΗΣ:  

Αυτό είναι πράγμα τεχνικό το οποίο δεν το γνωρίζω.  

 

ΟΜΙΛΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκμεταλλεύεται την θερμοκρασία του εδάφους,  της γης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μην κάνετε σας παρακαλώ διάλογο μεταξύ σας.  Τοποθετήσεις.  Εκτός 

από τον κ.  Γάτσιο; Παρακαλώ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε είναι γνωστό πια σε μας που είμαστε πιο παλαιοί  ότι  

αυτό το πράγμα έχει  παραγίνει  με όλες αυτές τις  ιστορίες,  έτσι όπως 

έρχεται,  από πολύ ψηλά που έρχεται.  Ενεργειακός επιθεωρητής για τα 

μαλλιά.  Ενεργειακός επιθεωρητής για το στόμα, ενεργειακός 

επιθεωρητής για τα πόδια,  ο οποίος προβλέπεται λέει  από το 

πρόγραμμα ή δεν ξέρω τι  κάνει .   
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 Καταρχάς να πω εγώ ότι  στον Δήμο των Σερρών υπάρχει ένας 

άνθρωπος ο οποίος είναι από τους πιο έμπειρους,  ο γεωλόγος μας,  ο 

Αριστείδης ο Σαραντέας και το γνωρίζετε καλά.  

 Να βάλουμε λοιπόν τον Σαραντέα ενεργειακό επιθεωρητή στην 

συγκεκριμένη θέση και να πάρουμε αυτά τα χρήμα τα να τα βάλουμε 

στο αυτό.  Καταλαβαίνω τι  θα μου πείτε αλλά επιτέλους να σταματήσει 

αυτή η ιστορία,  γιατί  αυτή είναι ρεμούλα. Το ξέρετε όλοι αλλά δεν 

μιλάμε.  Να σταματήσει.  Σε κάθε έργο έχουμε από δώδεκα 

ενεργειακούς επιθεωρητές και εδώ έχουμε έναν 17.835 και έναν άλλο 

17.535.  Στην ουσία δεν κάνουν τίποτα.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το ξέρει  ο κ.  Γάτσιος αυτό;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θέλω να σας πω το εξής:  πρώτον είναι ο Λιμπέρης αυτός που 

ασχολείται,  όχι  ο . .και δεύτερον,  πρέπει να υπάρχει πιστ οποίηση. Δεν 

είναι πιστοποιημένος.  Και μετά και τρίτον,  το πρόγραμμα λέει  ότι  

αυτά τα λεφτά είναι γι΄ αυτό το πράγμα. Δηλαδή αυτά τα λεφτά που θα 

τα πάμε εμείς;  Σας κάνω την ερώτηση εγώ.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Σε άλλο υποέργο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δεν μπορεί.  Εγώ είμαι κάθετος,  σύμφωνα με την νομοθεσία τα λεφτά 

που λέει ,  ότι  λέει  το πρόγραμμα αυτά θα πάνε,  20.000 εκεί ,  πρέπει να 

πάνε εκεί  και δεν έχουμε δικαίωμα να τα μετακινήσουμε.  Παίρνουμε 
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έναν,  προσλαμβάνεται ένας και μάλλον θα είναι νομίζω με απευθείας 

ανάθεση.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αυτός που έκανε και την μελέτη.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ποιος είναι;   

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Θα δούμε ποιος είναι ο πιο κατάλληλος για να κάνει  αυτή την δουλειά.  

Ειλικρινά δεν ξέρω ποιος είναι.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Να μου πείτε ποιοι  κάνουν αυτή την δουλειά γιατί  εδώ είναι 

εξειδικευμένο το αντικείμενο.  Εδώ όμως ψηφίζουμε το ότι  πρέπει να 

πάρουμε αυτόν τον ενεργειακό επιθεωρητή, όπως προβλέπει το 

πρόγραμμα με τον τρόπο της απευθείας ανάθεσης.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Αντίστοιχο έχει  γίνει  και σε άλλο σχολείο του Νομού.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δευτερολογία κανείς;  Κύριε Γάτσιο;  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Όχι,  όχι .   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέλετε να κλείσετε το θέμα;  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Δεν χρειάζεται…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δεν έχετε τίποτα  να πείτε.  Μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Κύριε Γαλάνη; 

Ναι.  Κύριε Μυστακίδη; Κύριε  Γρηγοριάδη; Μην μιλάτε συνεχώς.  Ο κ.  

Στεργίου ναι,  ναι,  κύριε Δούκα, ναι ο κ.  Μοσχολιός,  η κυρία Καλώτα, 

ναι ο κ.  Μηλίδης.   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Παρών.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρών; Συγνώμη. Παρών και ο κ.  Αναστασιάδης Ηλίας.  Κύριε 

Καρύδα; Όχι.  Κύριε Αντώνη Αναστασιάδη; Ναι.  Ναι ο κ.  Γιαννακίδης,  

ναι η κυρία Γεωργούλα, όχι  ο κ.  Γάτσιος,  όχι  ο κ.  Φωτιάδης,  όχι ,  όχι ,  

όχι ,  ναι  ο κ.  Ραμπότας,  ναι,  ναι,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια λεπτομέρεια.  Κανείς δεν ξέρει  εδώ μέσα από τα 

παιδιά που ψηφίσανε τι  σημαίνει  αυτή η γεωθερμία.  Αυτή η 

διαδικασία.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γιατί  μας προσβάλετε κύριε Αντώνη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Δεν είναι δυνατόν να μην ξέρει  κανείς  κύριε Αναστασιάδη.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εσύ το ξέρεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πάρα πολύ 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.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 761/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε  στο δέκατο ένατο.   

 

ΘΕΜΑ 19ο  

Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών κυνοκόμου  

για τις ανάγκες του κυνοκομείου.  

Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μεγαλομύστακας Α.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο εντεταλμένος εάν θέλει  κάτι  να πει;   

Κος ΜΕΓΑΛΟΜΥΣΤΑΚΑΣ:  

Εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπάρχει μια αλλαγή στο σκέλος πέντε περί πληρωμής με απόδειξη 

δαπάνης.  Να το σημειώσουμε αυτό.  Έγινε ορθή επανάληψη και το 

πήρατε νομίζω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ομόφωνα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  
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Εγκρίνεται βάσει του  αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 762/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 20ο  

Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού του Δήμου Σερρών  

με τις Κοινοπραξίες ¨Μ. Γιαννακόπουλος και ΣΙΑ ΕΤΕ –  Γεώργιος  

Υπερήφανος¨  και ¨Γιαννακόπουλος Ν. Ιωάν. ΕΤΕ –   

Αθανάσιος Παπαναγιώτου¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;  Θα πείτε κάτι  κύριε Γαλάνη;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Τι είδους απαίτηση είναι αυτή;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Είναι εδώ και ο κύριος Νικολάου…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να μας πείτε τι  είδους απαίτηση είναι.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Σας απαντώ.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να μην μακρηγορούμε.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Εδώ λέω ότι  είναι,  πρέπει να το πω, ο εξαιρετικός συνάδελφος ο κ.  

Νικολάου που χειρίστηκε την υπόθεση από την πλευρά των αντιδίκων. 

Έγινε μια πρόταση από πλευράς τους για την κατασκευή . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πρόκειται για συμπληρωματικές κατασκευές στο παλαιό Δημαρχείο 

Σκουτάρεως.   Βγήκε μια δικαστική απόφαση από την πλευρά του κ.  

Νικολάου, έγινε μια πρόταση συμφέρουσα για τον Δήμο, παραιτήθηκαν 

από τους τόκους και …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Γαλάνη λέω, ποιο είναι το φυσ ικό αντικείμενο;  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Συμπληρωματικές εργασίες για το παλαιό Δημαρχείο Σκουτάρεως.  Και 

θεώρησε η Οικονομική Επιτροπή πρέπον,  εφόσον . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εάν είμαι υπαίτιος ότι  το εξηγείτε,  αποσύρω.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε να πω…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 763/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό πρώτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 21ο  

Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες Εθνικού Κτηματολογίου  

 και Υποθηκοφυλακείου.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Μυστακίδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    
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(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 764/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ 22ο  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών  

στις Τοπικές ΚοινότητεςΚουμαριάς,  Αγ. Ελένης,  Αδελφικού  

και .Κ. Μητρουσίου.  

Εισηγητές: Ο Αντιδήμαρχος .κ.  Γαλάνης Στ. &  

ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος  κ. Μερετούδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τοπική Κοινότητα είναι το Μητρούσι;   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοπική.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.  

Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών στην Δ.Κ. 

Μητρουσίου  
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Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 765/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως στην Τ.Κ. Κουμαριάς,  Αγ. Ελένης και Αδελφικού.  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 766/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τρίτο.   

 

 

ΘΕΜΑ 23ο  

Έγκριση χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε δημότη μας.  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ.  Αγιαννίδου Στ .  

 

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  
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Θα ήθελα να πω το πω για άλλη μια φο ρά . .θέλω να ξέρουν οι  

συνάδελφοι ότι  για να εγκριθεί  . .οποιουδήποτε αγρού και των 

σχολικών…θέλει . .  το Δασαρχείο.  Το Δασαρχείο κάνει  προσπάθειες 

αλλά εδώ και . .  έχει  πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πέρα όλων των άλλων. 

Αυτό σας το λέω γιατί  να βγάλει. .  η πράξη του χαρακτηρισμού, 

χαρακτηρισμού, αποχαρακτηρισμού, τέλος πάντων, αυτή η πράξη που 

πρέπει να γίνει  συνολικά από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μπορεί 

μετά να χρειαστεί  να έρθει  εδώ σαν απόφαση που θα πρέπει να 

πάρουμε για ένα τέλος χρήσης.   

 Σας το λέω γιατί  σε όποια τυχόν δεν ολοκληρώθηκε η διαδικασία,  

οπότε δεν μπόρεσε να πάρει την έγκριση από την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση  μπορεί να φτάσουμε και σε αυτό το σημείο σε κάποιες 

περιπτώσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελειώσαμε με αυτό το θέμα και  είστε στο εικοστό τρίτο.   

 Έγκριση χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε δημότης μας.  

Ποσό 2.000 ευρώ. Να μην αναφέρω τώρα για λόγους ευνόητους.   

Εγκρίνεται βάσει του 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: 767/2014)  

                                                               …………………  

                                                               …………………  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό τέταρτο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 24ο  

Έγκριση δαπάνης προμήθειας ιστού ηλεκτροφωτισμού  

 για την παιδική χαρά της Τ.Κ Κουμαριάς.  

Εισηγήτρια: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι 1,720 ευρώ με Φ.Π.Α..  Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προμήθεια τσιμεντο- ιστού.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Στην παιδική χαρά υπάρχει ένας τσιμεντο - ιστός και είναι και…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος θα βάλει τον ιστό; Ποιος θα βάλει τον ιστό λέω.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμείς θα τον βάλουμε.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Εμείς;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Ναι,  θα τον βάλουμε.  Θα δώσουμε μεροκάματο.  

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: 768/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  εικοστό πέμπτο.   

 

ΘΕΜΑ 25ο  

Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες  

των Ενιαίων Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και  

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σερρών,  

κατόπιν διαπραγμάτευσης.  

Εισηγητής: Ο  εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ.  Μερετούδης.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μερετούδη.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Προχωράμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Μια ερώτηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Ο κ. Καρύδας μια ερώτηση.  

Κος ΚΑΡΥΔΑΣ:  

Υπήρχε όντως μια προσφορά μόνο όπως λέει  κ αι η εισήγηση;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Και πολύ είναι.   

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: 769/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έκτο.   

 

ΘΕΜΑ 26ο  

Έγκριση χορήγησης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκής αγοράς.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γρηγοριάδης Π.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τέσσερις εάν δεν  κάνω λάθος.   Όλοι ενδιαφέρονται για 

οπωροκηπευτικά, εάν δεν κάνω λάθος.  Ομόφωνα ναι;   
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Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Να κάνω μια ερώτηση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Βεβαίως.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποιος είναι ο εισηγητής; Εσείς είστε ο εισηγητής;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Γρηγοριάδης.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Κύριε  Γρηγοριάδη οι  φερόμενοι εδώ καλλιεργητές κάνουν δήλωση;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Τι δήλωση;  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλλιέργειας.  . .  στην λαϊκή τα δηλώνουν;  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

 Ρώτησα κάτι  συγκεκριμένο εάν ισχύει…  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Η  Διεύθυνση Γεωργίας…  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Δίνει  βεβαιώσεις αλλά υπάρχει και πρόσθετο,  διότι  πρέπει να κάνουν 

και δήλωση καλλιέργειας.  Την κάνουν; Αυτό σας ρώτησα.  

Κος ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ:  

Γίνεται και επιτόπιος έλεγχος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εντάξει.  Ομόφωνα ναι συνάδελφοι;   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς  

στην κ.  Τούρνα Χρυσούλα του Αγγέλου κάτοικου 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: 770/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως στον κ.  Ιασωνίδη Παναγιώτη του Αναστασίου κάτοικοι 

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: 771/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως στον κ.  Τσιφτελίδη Μιχαήλ του Ηρακλή κατοίκου 

Αναγέννησης  

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: 772/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως στον κ.  Παγανός Νικόλαος του Γεωργίου κατοίκου 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: 773/2014)  

                                                               …………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό έβδομο.  

 

ΘΕΜΑ 27ο  

Έγκριση προσφοράς μίσθωσης.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Αφορά το κληροδότημα Αποστολίδη.   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Είναι κληροδότημα Αποστολίδη.  Ομόφωνα ναι;   
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Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Εγώ πρόεδρε δεν ψηφίζω κανένα κληροδότημα εάν δεν είμαστε 

διαχειριστές.    

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εμείς είμαστε διαχειριστές κ.  Αντώνη. Εμείς είμαστε οι  διαχειριστές.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι για το κληροδότημα;  

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: 774/2014)  

                                                               …………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εικοστό όγδοο.  

 

ΘΕΜΑ 28ο  

Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων 

κτηρίων¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Κύριε Γκότση θέλετε να πείτε κάτι  εσείς;   Εισήγηση από τον 

Αντιδήμαρχο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ο τίτλος του έργου είναι:  «Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτιρίων» 

προυπολογισμού 80.000 ευρώ.  

 Εάν θέλετε να σας πω . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Πώς θα γίνει  να μας πείτε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Με ανοικτό διαγωνισμό.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Και γιατί  έχουμε εδώ ποσά μικρά και δεν γίνεται ένα;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Θα σας πω αμέσως κύριε.  . .  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Την ουσία θα πούμε.  Κανονικά να πούμε την αλήθεια,  κανονικά 

ρυμοτομούμενα να είναι θα πρέπει να είναι από εισφορά εις  χρήμα. 

Αυτά. όμως επειδή υπάρχει μια συμφωνία,  όσον αφορά το τμήμα του 

Λογιστηρίου και το ταμείο,  κάπου με τον έλεγχο που κάνουν δεν 

μπορούν να συμφωνήσουν, στα ποσά δηλαδή, στο ισοζύγιο δηλαδή …  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Λείπουν χρήματα δηλαδή;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  
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Δεν λείπουν; Άμα δεν είναι …  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  όχι .   

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Τι άλλο θα ακούσουμε εδώ;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Απλά κοιτάζουν από παλαιότερα, εξετάζουν και θέλουν να βρουν την 

χρυσή τομή. Δηλαδή το ισοζύγιο.  Επειδ ή όμως μας ήρθε τώρα, από το 

ΔΑΠ μας ήρθαν αυτά, από το ΔΑΠ αυτά τα κτίρια τα έτσι,  η τεχνική 

υπηρεσία θα πρέπει να ανταποκριθεί .  Τι  κάνει;  Βάζει  λοιπόν 50 

χιλιάρικα από ΣΑΤΑ και τα υπόλοιπα είναι από έσοδα Δήμου. ΄Έσοδα 

Δήμου όμως τα οποία δεν είναι από ε ισφορά εις  χρήμα από πράξη 

εφαρμογής.  Τα οποία όμως αυτά με την αναμόρφωση θα 

αντικατασταθούν όταν το Λογιστήριο με το ταμείο έρθει  στα ίσια του.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Είπατε ότι  λείπουν.  Προσέξτε,  αυτή η δουλειά είναι,  μπορώ ν α σας πω 

από το. .  αυτή την δουλειά κάνουμε.  Δεν είναι δηλαδή μια δουλειά η 

οποία κινείται προτού ένα χρόνο, προτού δυο χρόνια.   

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Ποια κτίρια θα γκρεμίσουμε;  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Οι ερωτήσεις τις  οποίες κάνετε τις  κάνω εγώ, τις  . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν καταλάβαμε.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  
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Τι δεν καταλάβατε;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

. .πήγαινε δεξιά,  αριστερά…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Διαβάστε περισσότερα για να καταλάβετε.  Τι δεν καταλάβατε;  

 Τα κτίρια έρχονται από το ΔΑΠ, ξέρετε ποιο το ΔΑΠ;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εισηγητής και κάνει  ερωτήσεις;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρώτο, διώροφο κτίσμα, . .  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Το ΔΑΠ δεν μας είπες τι  είναι.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Δημοτική Ακίνητη Περιουσία.  Το τμήμα αυτό μας παίρνει ,  αυτά είναι 

τα οποία πρέπει να ρίξετε.  Διώροφο κτίσμα στην οδό Μακεδονικού 

Αγώνος και Θήρας.  Οικοδομικό τετράγωνο 380 Α .  Μονώροφο κτίσμα με 

στέγη 330 κ.μ. ,  στην οδό Πρόυσσης,  γέφυρα . .Μονώροφο κτίσμα 

αποθήκη εμβαδού 121 στην οδό Ιερολοχιτών. Μονώροφο κτίσμα 18 

τετραγωνικά, Παπαδημητρίου οικοδομικό 264. Μονώροφο κτίσμα 

εμβαδού 192 στην  οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μερική κατεδάφιση 

τμήματος μονώροφου κτίσματος στην οδό Ηροδότου. Στον Κεραυνό 

που λένε.  Όπως όχι  όλο,  δεν μπορούμε όλο, δεν συμφωνούνε,  άρα 

μερική κατεδάφιση. Αυτά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν έχει  καταλήξει…  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  δεν έχει  καταλήξει.  Και θα γίνει  η διάνοιξη μέχρι του Εμμ. 

Παππά.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

. .  επαναλαμβάνω μπροστά στον Κεραυνό εκείνο που υπάρχει αλλά θα 

μας μείνει  κάτι .  Τώρα άμα κατά λάθος φύγει  όλο…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τοποθετήσεις παρακαλώ. Ο κ.  Φωτιάδης,  ο κ.  Μυστακίδης και ο κ.  

Γαλάνης.  Παρακαλώ κ.  Φωτιάδη.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Καλοδεχούμενη αυτή η δράση. Εκείνο που θα θέλαμε όμως εμείς  και 

αυτό προτείνουμε,  είναι εφόσον γνωρίζουμε ότι  ετησίως έχουμε 

ανάγκη να μισθώσουμε,  επί  της ουσίας αυτό κάνουμε,  κάποι α 

μηχανήματα, φορτηγό, κομπρεσέρ ενδεχομένως και κάτι  ακόμη, το 

σωστό και το ορθό είναι στο ύψος του εκτιμητέου ποσού από την αρχή 

του χρόνου δημοπρατουμε,  έχουμε σε αναμονή έναν εργολάβο που έχει  

αυτόν τον εξοπλισμό και τον στέλνουμε και κάνει  δράση οπουδ ήποτε.  

Δεν σαλαμοποιούμε κατά περίπτωση εδώ τόσο εκεί ,  τόσο εκεί ,  τόσο, 

διότι  δημιουργούμε εντυπώσεις.  Και δεν έχουμε και την δυνατότητα 

της άνεσης …  

 Άρα λοιπόν η πρότασή μου είναι σαν παράταξη, αυτά όλα να . . ,  

να κάνουμε είδος εργασιών, δεν ξέρω εάν χρει αστεί  και κάτι  ακόμη 

. .να καλουπώσει κάποιος ενδεχόμενα, να ρίξει  τσιμέντο,  εάν κόψουμε 

το μισό κτίριο και πρέπει να το σταθεροποιήσουμε το άλλο, μια,  δυο,  
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τρεις ,  τέσσερις,  τέσσερα πέντε είδη εργασιών δημοπρατούνται να 

έχουμε τον εργολάβο σε αναμονή και δε ν κάνουμε αυτό που κάνουμε.   

 Αυτός είναι ο τρόπος και αυτό προτείνουμε να κάνει .  Κατά τα 

λοιπά εάν το φέρνετε έτσι να το ψηφίσουμε,  εμείς  δεν θα το 

ψηφίσουμε και θα επιμείνουμε στην συγκεκριμένη πρόταση, η οποία 

νομίζω είναι στην λογική της ετοιμότητας το υ Δήμου, στο διηνεκές και 

είναι νομίζω μια πολύ λογική πρόταση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ο κ. Μυστακίδης.   

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Εγώ νομίζω ότι  ατά τα χρήματα δεν θα έπρεπε να διατεθούν στις  

κατεδαφίσεις ,  διότι  τέτοιες κατεδαφίσεις  στα 3,5 χρόνια έκανα πάνω 

από τριάντα.  Τα ξέρω τα κτίρια και ήταν . .  Υπάρχει αυτή την στιγμή ο 

φορτωτής ο οποίος δουλεύει κανονικά. Ενώ μέχρι το καλοκαίρι είχε 

πρόβλημα και υπολειτουργούσε και με τον φορτωτή με . .φορτηγά που 

έχουμε και με την σφύρα, με το σφυρί  που έχει ,  το σκαπτικό,   . .   

Θα προτιμούσα αυτά τα χρήματα, τα 80 χιλιάρικα να διατεθούν,  

να γίνει  μια ασφαλτόστρωση ενός 10μετρου, παραδείγματος χάρη, 

δρόμου 1.000 μέτρα περίπου ή μπορεί να διατεθούν στην αποζημίωση 

δυο, τριών οικοπέδων, ξέρω τέτοιες περιοχές για να . .  τα οικόπεδα και 

να διανοιχτούν δρόμοι σοβαροί,  παραδείγματος χάρη, κοντά στο 

Κολοκοτρώνη και αλλού, παρά να κάνουμε ένα έργο το οποίο μπορεί 

να γίνει  με τις  δυνάμεις του Δήμου. Σαφώς. Δεν είναι κάτι  που,  έχει  

γίνει  πάνω από τριάντα φορές αυτό το πράγμα.  

 Αυτά είχα να πω. Εγώ προσωπικά δεν το ψηφίζω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γαλάνη.  
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Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πάντα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όταν . .  δημόσια,  κύριε Πρόεδρε 

και να μιλάμε για άλλους συναδέλφους σε άλλες υπηρεσίες.  Δεν 

υπάρχει κανένα τέτοιο ζήτημα. όταν αναφερόμαστε στον τρόπο 

χρηματοδότησης,  ο τρόπος χρηματοδότησης είναι ενδεδειγμένος.  Ποιος 

είπε ότι  τα χρήματα από εισφορά σε χρήμα πηγαίνουν σε κατεδαφίσεις;  

Πηγαίνουν σε έργα υποδομής.  Αυτά δεν είναι έργα υποδομής.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δεν είναι όλα σε πράξεις  εφαρμογής εδώ μέσα.  

Κος ΓΑΛΑΝΗΣ:  

Πέραν αυτού, ούτε είναι μέσα σε πράξεις  εφαρμογής όλα αυτά. 

Άλλωστε,  . .ο κ.  Δήμαρχος μάλιστα για μια πράξη εφαρμογής είχε κάνει  

εδώ μια εμπεριστατωμένη ανάλυση τα προηγούμενα χρόνια ότι  είναι 

όλα εντάξει ,  είχε γίνει  και έλεγχος από ελεγκτές πριν από ένα με δυο 

χρόνια περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω, δεν θυμάμαι καλά, θέλω να 

πω ότι  όλα είναι εντάξει .   Τα χρήματα δεν φτάνουν από τις  πράξεις  

στις  συγκεκριμένες περιοχές που είναι αυτά τα ακίνητα για να 

μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τέτοιες δράσεις και μπαίνει  αυ τή η 

χρηματοδότηση που μπαίνει .   Δεν υπάρχει άλλο ζήτημα.  Το λέω αυτό 

προς αποκατάσταση, να είμαστε προσεκτικοί.  Και νομίζω από εκεί  και 

πέρα, δεν ξέρω εάν μπορεί ο κ.  Αντιδήμαρχος ξέχωρα από την 

εισήγησή του,  εάν μπορεί να τα κάνει  από μόνη της ή εάν μπο ρεί να τα 

κάνει  με αυτό τον τρόπο, εμάς μας ενδιαφέρει,  φαντάζομαι,  σαν 

δημοτική αρχή και Δημοτικό Συμβούλιο να γκρεμιστούν αυτά τα 

κτίρια.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Γκότση.  
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Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Καταρχήν θα πω το εξής:  κύριοι  συνάδελφοι τα μηχανήματα τα δικά 

μας δεν μπορούν,  διότι  υπάρχουν και διώροφα κτίρια.  Εγώ είπα γιατί  

δεν τα κάνουν τα δικά μας μηχανήματα; η τεχνική υπηρεσία είπε ότι  

αδυνατεί  λόγω του ότι  υπάρχουν και διώροφα κτίρια τα οποία δεν 

μπορούν με τα δικά μας μηχανήματα. Μετά πρέπει να υπάρχει 

εξειδίκευση όσον αφορά τον κεραυνό μπροστά για να μπορέσει να 

ανοίξει  το μέρος.   

 Μιλάμε εδώ μέσα όλοι για διανοίξεις .  Κύριε Μηλίδη άκουσα και 

εσάς και τον κύριο…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Και εξακολουθώ να το λέω.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτά εδώ γίνονται για διανοίξεις .   

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Τον τρόπο συζητάμε.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Όχι,  όλα θα τα πούμε,  γίνονται για διανοίξεις .  Πάμε λοιπόν στον 

τρόπο. Δεν γίνεται κατάτμηση. 80 χιλιάρικα θα βγει  στον αέρα που 

πιστεύω ότι  θα έχει  μεγάλη έκπτωση. Βγαίνει  στον αέρα. Δεν υπάρχει 

. .  σήμερα. Απλά τα λεφτά, τα ευρ ώ είναι από ΣΑΤΑ και νομίζω ότι  

όποιος γνωρίζει  τα λεφτά από την ΣΑΤΑ έχουν και αυτό τον σκοπό, 

δηλαδή μπορούμε με τα λεφτά της ΣΑΤΑ, δεν είναι παράνομο δηλαδή 

και από έσοδα από τον Δήμο.  

 Όλα μαζί αυτά γίνονται ένα έργο.  Όλα μαζί.  Τα οποία όμως, 

επαναλαμβάνω, σας είπα όλη την αλήθεια…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  



 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 Η Σ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014  

15

2 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Ναι,  ένα έργο,  ένας διαγωνισμός.  Που το βλέπετε εσείς  που 

τεμαχίζεται;  Που τεμαχίζεται;   ένα έργο βγαίνει  στον αέρα με 80 

χιλιάδες ευρώ, τα οποία όμως αυτά τα λεφτά, τα χρήμα τα με την πρώτη 

αναμόρφωση θα μπουν στην θέση τους.  Νομίζω ότι  το να λέμε ότι  εγώ  

να ρίχνω μόνος μου και τα λοιπά, αυτό δεν ευσταθεί,  διότι  οι  

υπηρεσίες είπαν ότι  αδυνατούμε διότι  τα κτίρια δεν μπορούν να τα 

χειριστούν τα δικά μας μηχανήματα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Εσείς ρίξατε κανένα διώροφο κ.  Μυστακίδη;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λοιπόν,  πριν πάρετε τον λόγο…  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

. .στην Δ.Ε.Υ.Α.Σ. στον Προφήτη Ηλία …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Κύριε Μυστακίδη.  Με ακούτε;  Ζητώ από το σώμα παράταση. Ένα 

εικοσάλεπτο.  Να τελειώνουμε.  Να τελειώσει ο κ.  Γκό τσης.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Η εισφορά σε χρήμα που έρχεται,  έρχεται γι΄ αυτό το πράγμα. Να 

ρίξουμε τα ρυμοτομούμενα για να διανοιχτεί  ο δρόμος.  Δεν κατάλαβα 

δηλαδή . .  γ ια αυτόν τον σκοπό δίνονται.  Άρα λοιπόν αυτό κάνουμε και 

εμείς .   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε εγώ…  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  
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Δευτερολογία.  Όχι έτσι.  Δευτερολογία.  Ποιος θέλει  να δευτερολογήσει 

από τους προλαλήσαντες;   Ορίστε.  Κανείς;  Εκτός από τον κ.  

Μυστακίδη κανείς .  Παρακαλώ.  

Κος ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ:  

Ο κ. Γκότσης μάλλον δεν κατάλαβε.  Δεν λέμε οι  διανοίξεις ,  σε αυτές  

που είναι ρυμοτομούμενες μέχρι . .  του δρόμου είναι υποχρέωση του 

Δήμου να τα κατεδαφίσει.  Εγώ αναφέρθηκε ότι  με αυτά τα λεφτά 

μπορούμε να αποζημιώσουμε κάποια οικόπεδα τα οποία πληρούν τους 

νόμους αλλά δεν είναι αποζημιωμένα. Δεν είναι στην ίδια κατηγορία .  

Δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε.  Αυτό εννοούσα. Αλλά πέρα από 

αυτό και το γεγονός ότι  μπορούμε να . .  και παρόλο ότι  τα ξέρω τα 

κτίρια,  . .και θεωρώ ότι  είναι πιο σημαντικό,  καλύτερα να διατεθούν σε 

μια δουλειά που δεν μπορεί να γίνει  αλλιώς.  Σας είπα μια 

ασφαλτόστρωση χίλια μέτρα μπορούμε να κάνουμε ή να πάμε δυο, τρία 

οικόπεδα και να πάμε μετά να καθαρίσουμε τα κτίρια.  

 Τα επαναλαμβάνω γιατί  μάλλον δεν έγιναν κατανοητά. Δεν είναι 

όλες οι  πράξεις  εφαρμογής.  Είναι το παλαιό το σχέδιο.  Στην 

Ιερολοχιτών, εδώ στην Παπαδημητρίου,  αυτά γίνονται στο παλαιό το 

σχέδιο,  δεν έχουν εισφορά σε χρήμα.  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Γι΄ αυτό έχουμε και ΣΑΤΑ.  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Κύριε Πρόεδρε μια κουβέντα.  Αυτό το έργο τώρα . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Για να ακούσουμε.   

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα έχει  το λιγότερο 60% έκπτωση. Θα πάει 30 χιλιάδες.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λόγω της …  

Κος Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Θα πάει 60% έκπτωση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τελείωσαν οι  τοποθετήσεις,  οι  δευτερολογίες,  τα πάντα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Καλύφθηκα από τον κ.  Γκότση. Ένας είναι ο διαγωνισμός,  δεν 

τεμαχίζεται το έργο,  το ψάξαμε,  γιατί  και εγώ το έψαξα πολύ με τις  

υπηρεσίες μας,  αδυνατούν οι  υπηρεσίες αυτά τα συγκεκριμένα να τα 

κατεδαφίσουν και όπως είπε και ο κ.  Αντώνης Αναστασιάδης,  θα 

προκύψει και μεγάλη έκπτωση. Και όσο γίνεται με πιο γρήγορο τρόπο 

θα γίνουν κάποιες διανοίξεις  παράλληλα φυσικά ότι  μπορούμε να 

διανοίξουμε μόνοι μας,  με τα δικά μας μηχανήματα, αυτό να είστε 

βέβαιοι  ότι  γίνεται.  Το εξαντλούμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το θέμα ολοκληρώθηκε και μπαίνει  σε ψηφοφορία.  Όπως έχει  η 

εισήγηση. Ο κ.  Γαλάνης το ίδιο,  όχι  ο  κ. Μυστακίδης,  ναι ο κ.  

Γρηγοριάδης,  ναι,  ναι,  όχι  ο κ.  Μοσχολιός,  όχι  η κυρία Καλώτα, όχι  

ο…  

Κος ΜΗΛΙΔΗΣ:  

Με αυτά που άκουσα από τον κ.  Μυστακίδη ψηφίζω όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχετε κάθε δικαίωμα, βεβαίως.  Όχι ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης,  όχι  ο κ.  

Καρύδας,  όχι  ο κ.  Γιαννακίδης,  όχι  η κυρία Γεωργούλα.  

Κος ΦΩΤΙΑΔΗΣ:  

Όχι,  γιατί  πειστήκαμε από την πρόταση του κ.  Μυστακίδη.   
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Όχι η παράταξη του κ.  Φωτιάδη. Ναι,  ναι,  ναι  και ο Πρόεδρος.   

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 775/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο εικοστό ένατο θέμα.  

 

ΘΕΜΑ 29ο  

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων των έργων:  

α) Αποκατάσταση πηγών Μπατανίων Μοραμόρ στο Τ.Δ .  Λευκώνα  

 και αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς)  

από τις πηγές ως το βόρειο τμήμα του Τ. Δ.  Λευκώνα και  

β) Τσιμεντοστρώσεις σε δρόμους της Τ.Κ. Ορεινής.  

Εισηγητής: O Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Όχι,  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Σας πληροφορώ ότι  επειδή έχει  ολοκληρωθεί το έργο,  το έψαξα λίγο,  

συγνώμη για την τέτοια,  θα το παραλάβει η Δ.Ε.Υ.Α.Σ. κα ι θα πάει και 

από εκεί .  Μην ανησυχείτε.   

Κος ΣΤΕΡΓΙΟΥ:  

Έχω μεγάλη υπομονή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Εκτός του κ.  Στεργίου που ψηφίζει  όχι  στο Α, οι  υπόλοιποι ομόφωνα 

ναι.   

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων του έργου :  

α) Αποκατάσταση πηγών Μπατανίων Μοραμόρ στο Τ.Δ .  Λευ κώνα   

και αντικατάσταση εξωτερικού αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς)   

από τις πηγές ως το βόρειο τμήμα του Τ. Δ.  Λευκώνα 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 ΜΕ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 776/2014)  

                                                               …………………  

 

Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων του έργου :  

Τσιμεντοστρώσεις  

 σε δρόμους της Τ.Κ. Ορεινής.  

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 ΜΕ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 777/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Θέμα τριακοστό.  

 

ΘΕΜΑ 30ο  

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου:  

¨Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών  

(6ο Δημ. Σχολείο Σερρών)¨ .  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γκότσης Η.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ να ε ισηγηθείτε το θέμα.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Πρόκειται για την κατασκευή του 12 ο υ  Δημοτικού Σχολείου . .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Το 6ο  Δημοτικό Σχολείο.   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

12θέσιο 6 ο  Δημοτικό Σχολείο Σερρών. Ο προϋπολογισμός είναι 4 εκατ.  

περίπου και τα λοιπά. Προϋπολογισμός σύμβασης 2. 136.000 έδωσε μια 

έκπτωση 47%. Η προθεσμία περαίωσης,  σας λέω εδώ προσέξτε τις  

ημερομηνίες,  η προθεσμία περαίωσης ήταν 21 -8-13, τον Αύγουστο 
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δηλαδή. Προθεσμία περαίωσης λέω. 21 -8-13 σας λέω. Δέκα οκτώ 

μήνες.  Μετά από δέκα οκτώ μήνες.   

 Η πρώτη παράταση η οποία δίδεται,  δίδεται τρεις  μήνες από την 

υπηρεσία μας.  Άρα 18 και 3,   21 πάμε.  Ξανά δίνει  η υπηρεσία μας,  

σύμφωνα με την νομοθεσία πάντα, χωρίς να παρανομεί,  δίνει  άλλους 

οκτώ μήνες.  Ζητούσε ο εργολάβος.  Άρα πήγαμε στους 29 μήνες.  

Δηλαδή από τους 18 πήγαμε στους 29.  

Έρχεται ο εργολάβος και ζητάει με αίτησή του …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Λίγο σύντομα. Γι΄ αυτό το πράμα δυο κουβέντες.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

31 μήνες Ηλία για την προθεσμία και …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Μετά από 29 μήνες ζητάει ξανά παράταση τέσσερις μήνες.  Δίνουμε 

τους τέσσερις μήνες,  πάει  στην Αποκεντρωμένη Περιφέρεια και λέει  

δυο μήνες.  Έπρεπε τον Σεπτέμβριο αυτός να τελειώσει.  Αυτή την 

στιγμή δουλεύει με ρήτρα. Εμείς θα ακολουθήσουμε όλες τις  νόμιμες 

διαδικασίες εάν μπορεί να δουλέψει επιπ λέον.  Αυτό είναι με λίγα 

λόγια.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Η ρήτρα πόση είναι;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Αυτή την στιγμή δουλεύει με ρήτρα. Αυτός κάνει  αίτηση θεραπείας και 

λέει  ότι  δεν πρέπει να υπάρχει . .  και σωστά εύλογα ζητάει τον 

επιπλέον χρόνο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Η ημερομηνία περαίωση  του έργου 23 -9. .  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Πρόεδρε συγνώμη να ρωτήσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Μισό λεπτάκι.  Συμπληρώθηκε. .κ.  Γκότση, σας είπα.  Έχουμε και ένα Β 

σκέλος.  Κάνε την εισήγησή σου ολοκληρωμένη και το Β.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Το Β είναι:  Έγκριση υλοποίησης του υποέργου με  τίτλο: σύνδεση 

…του 14ο υ  Δημοτικού Σχολείου Σερρών. Θα πρέπει λοιπόν μέσα πάλι 

από το έργο να δώσουμε 14.500 στην Δ.Ε.Η. για να συνδέσει το 

σχολείο με ρεύμα. Αυτό είναι.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Υπόψη ότι  το ποσό των 14.505,07 ευρώ με Φ.Π.Α. για την Δ.Ε.Η. έχει  

περάσει από την Οικονομική Επιτροπή. Ερωτήσεις.   

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  

Μια ερώτηση. Να υποθέσω ότι  το αιτιολογικό για παράταση είναι και 

καιρικές συνθήκες;  Ένα το ζητούμενο και δεύτερο, έχει  ζητήσει 

αναπροσαρμογή τιμών;  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Είναι το μόνιμο κόλπο, κύριε Πρόεδρε,  το μόνιμο κόλπο.  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Είμαστε στην αίτηση θεραπείας που κάνει  προς την Αποκεντρωμένη 

Περιφέρεια.  Εγώ δεν μπορώ να σας πω τι  γράφει εκεί  μέσα και τίποτα 

άλλο. Ξέρω εγώ τι  γράφει…  

Κος Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ:  
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Το αιτιολογικό γιατί  ζητάει παράταση. Δηλα δή είναι οι  καιρικές 

συνθήκες;   

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Όχι.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε σε ψηφοφορία.  Ναι,  ναι …  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

Εμείς περνάμε την παράταση τους δυο μήνες που έχει…  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έχει τελειώσει.  Σταματήστε τον διάλογο και πάμε σε ψηφοφορία.   Ναι,  

ναι,  ναι .  Όχι ο κ.  Ηλίας Αναστασιάδης.  Όχι ο κ.  Καρύδας.  Όχι,  όχι .   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τι λέει  η υπηρεσία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι…  

Κος ΓΚΟΤΣΗΣ:  

 Συμφωνούν  με την Αποκεντρωμένη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ναι,  ναι.   
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Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: 

¨Κατασκευή 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημ. 

Σχολείο Σερρών)¨ .  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 778/2012)  

                                                               …………………  

 

Έγκριση υλοποίησης του υποέργου με τίτλο: Σύνδεση  

Δ.Ε.Η. (6ο Δημ. Σχολείο Σερρών)¨ .  

Εγκρίνεται βάσει του αριθμού των μελών που απαιτούνται για την 

απαρτία  

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

3463/2006.  

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ     

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 778Α/2012)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Πάμε στο τριακοστό πρώτο.  

 

ΘΕΜΑ 31ο  
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Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας:  

α) του κ.  Δημάρχου κατά το μήνα Οκτώβριο 2014  και  

β) της αντιδημάρχου κ.  Αγιαννίδου Σταυρούλας  

κατά το μήνα Νοέμβριο 2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Παρακαλώ κ.  Γάτσιο.   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Ήθελα να ρωτήσω μόνο, εδώ πληρώνονται τέσσερις μέρες για τις  δυο 

επισκέψεις;   Λέει  ότι  από τις  1 -4 Οκτωβρίου του ΄14 επισκεφτήκαμε 

του Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Έγκριση μετακίνησης.  Εγκρίνουμε την μετακίνηση.  

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Έχει γίνει  η μετακίνηση και την εγκρίνουμε μετά.  Λέω πληρώνουμε τις  

τέσσερις μερες για τις  δυο επισκέψεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Τις τέσσερις μέρες που τις  βλέπεις;   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

21,  22,  23,  24.   
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Πόσες διανυκτερεύσεις;   

Κος ΓΑΤΣΙΟΣ:  

Εγώ ρώτησα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  

Και εγώ ρωτάω, πόσες διανυκτερεύσεις;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Δυο είναι,  δυο διανυκτερεύσεις.   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Κύριε Πρόεδρε το εικοστό πρώτο εμείς  δεν το ψηφίζουμε.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ωραία,  η παράταξη του κ.  Φωτιάδη δεν ψηφίζει  το τριακοστό πρώτο 

θέμα. Και του Δημάρχου και της κυρίας Αγιαννίδου την μετακίνηση.  

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κατά το μήνα Οκτώβριο  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 779/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως της Αντιδημάρχου κατά το μήνα Νοέμβριο  

Εγκρίνεται βάσει 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: 780/2014)  

                                                               …………………  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Τριακοστό δεύτερο.  

 

ΘΕΜΑ 32ο  

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας:  

α) του κ.  Δημάρχου κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 

2014 και  

β) υπαλλήλων του Δήμου κατά τους μήν ες Σεπτέμβριο και 

Οκτώβριο  2014.  

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ.  Γαλάνης Στ.  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Ομόφωνα ναι;   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:  

Ναι.   

Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ.  Δημάρχου  

κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 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: 781/2014)  

                                                               …………………  
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Ομοίως των  υπαλλήλων του Δήμου κατά τους μήνες Σεπτέμβριο 

και Οκτώβριο  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: 782/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως της Μαδεμλή Ελένης και Μίκικη Φωτεινής στη  

Lucca της Ιταλίας από 20 -23 Σεπτεμβρίου 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: 783/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως της κ.  Κοκκινίδου Αθηνάς στην Αθήνα από 25 -26 

Οκτωβρίου 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.  
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ    

(ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 784/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως σων κ.  Μαδεμλή Ελένης και Μίκικη Φωτεινή από 21 -23 

Οκτωβρίου 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: 785/2014)  

                                                               …………………  

 

Ομοίως της νομικού συμβούλου Μαρία Τσινίκα κατά το μήνα 

Οκτώβριο  

Εγκρίνεται βάσει του 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: 786/2014)  

                                                               …………………  

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

Λήξη της συνεδρίασης.  Καλό βράδυ σε όλους.   
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ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

 

………………………… 

……………… 

 

 

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

συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφηκε. 

 

 

739-2014: Βράβευση της αρχαιολόγου προϊσταμένης της ΚΗ' Εφορίας Προϊστορικών και 

  Κλασικών Αρχαιοτήτων κ. Αικατερίνης Περιστέρη.  

  Εισηγητής: Ο κ. Δήμαρχος 

 

740-2014: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σερρών στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού 30η 

  ¨PHILOXENIA¨ από 13 έως 16 Νοεμβρίου 2014 στο χώρο της Δ.Ε.Θ. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

741-2014: Έγκριση προβολής της πόλης των Σερρών στην ειδική έκδοση της εταιρείας 

  ¨ΟΨΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ¨ και έγκριση σχετικής δαπάνης.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γρηγοριάδης Π. 

 

742-2014: Έγκριση εκδηλώσεων αφιερωμένων στην Παγκόσμια Ημέρα Αναπήρων (3 

  Δεκεμβρίου) με τίτλο ¨ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ¨. 

  Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ . 

 

743-2014: Έγκριση δαπάνης προσφοράς δεμάτων αγάπης σε άπορους δημότες του Δήμου 

  Σερρών για τις εορτές των Χριστουγέννων.  

  Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ . 

 

744-2014: Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας για 

την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών (25 Νοεμβρίου).  

Εισηγήτρια: Η Αντιδήμαρχος κ. Αγιαννίδου Στ . 

 

745-2014: Ορισμός εκπροσώπου τακτικού και αναπληρωματικού του Δημ. Συμβουλίου 

για τη Γενική Συνέλευση (τακτική και έκτακτη) της ¨ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ 

Α.Ε.¨. 

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 
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746-2014: Έγκριση της υπ' αριθμ. 189/2014 απόφασης του .Σ. του ¨Ο.Π.Α.Κ.Π.Α.¨ περί 

  ¨Εγκρίσεως απολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2013¨.  

  Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Ο.Π.Α.Κ.Π.Α. κ. Χατζημαργαρίτης Μ. 

 

747-2014: Έγκριση της αρ. 149/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ περί Αναμόρφωσης 

προϋπολογισμού χρήση 2014 

 

748-2014: Ομοίως της αρ. 170/2014 απόφασης του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΣ περί έγκριση 

προϋπολογισμού χρήση 2015 

 

749-2014: Ομοίως της αρ. 172/2014 περί Έγκριση εισηγητικού έκθεσης προς το 

Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών για χρηματοδότηση της ΚΕΔΗΣ για το έτος 

2015 σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.4071/2012 

 

750-2014: Έγκριση της αριθμ. 45/2014 απόφασης του .Σ. της Δ.Ε. ΔΗ.Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. 

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

 

751-2014: Έγκριση καθιέρωσης εργασίας του προσωπικού καθαριότητας σε βάρδιες σε 

  24ωρη βάση κατά τις Κυριακές, εξαιρετέες και νυχτερινές ώρες. 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Χράπας Π. 

 

752-2014: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή πιστωτικού 

  ιδρύματος προς κατάθεση του χρηματικού υπολοίπου.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

753-2014: Αναστολή ισχύος Κανονιστικής Διάταξης Δικτύου Οπτικών Ινών (MAN)  

  Δήμου Σερρών. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

754-2014: Ορισμός αμοιβής δικηγόρου για χειρισμό ζητήματος ιδιαίτερης σημασίας για 

  τα συμφέροντα του Δήμου, που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση. 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γαλάνης Στ. 

 

755-2014: Τροποποίηση της αρ. 61/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί 

έγκρισης σχεδίου σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας για την παροχή 

υποστήριξης από το Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών προς την Δ.Τ.Υ. του Δήμου 

Ηράκλεια       23765+23249  28-11-2014 
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756-2014: Ομοίως την αρ. 299/2014 περί Έγκριση σύναψης σύμβασης διαδημοτικών 

συνεργασίας για την παροχή υποστήριξης για την Δ.Τ.Υ. του Δήμου Σερρών 

προς τη Δ.Τ.Υ. Δήμου Βισαλτίας ως προς το άρθρο 2 της σύναψης που αφορά 

το Αντικείμενο Σύμβασης    23764+23106  28-11-2015 

 

757-2014: Αναμόρφωση πιστώσεων εγκεκριμένου προϋπολογισμού κωδικών εσόδων –

εξόδων οικ. Έτους 2014 (Αναμ. 206)   23935      4-12-2014 

 

758-2014: Ομοίως για την ενίσχυση κωδικών εξόδων κλπ. (Αναμ. 216)  

                 24926 + 23975 

759-2014: Ομοίως για την αναμόρφωση κωδικών εσόδων –εξόδων 23809 4-12-2014 

 

760-2014:  Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης για δράσεις σχετικές με την 

  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 

  Πράσινου Ταμείου ¨Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015¨.  

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

761-2014: Έγκριση 1ης επικαιροποίησης της πράξης ¨Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης 

  του 5ου Δημοτικού Σχολείου Σερρών με την υλοποίηση δράσεων   

  εξοικονόμησης ενέργειας και την εγκατάσταση συστήματος αβαθούς  

  γεωθερμίας¨ που χρηματοδοτείται από το Ε.Π. Περιβάλλον και Αειφόρος  

  Ανάπτυξη.                                   23976      22-12-2014 

 

762-2014: Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών κυνοκόμου για τις ανάγκες 

  του κυνοκομείου.     23623  2-6-2014 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μεγαλομύστακας Α. 

 

763-2014:  Έγκριση εξωδικαστικού συμβιβασμού του Δήμου Σερρών με τις   

  Κοινοπραξίες ¨Μ. Γιαννακόπουλος και ΣΙΑ ΕΤΕ – Γεώργιος Υπερήφανος¨ και 

  ¨Γιαννακόπουλος Ν. Ιωάν. ΕΤΕ – Αθανάσιος Παπαναγιώτου¨.     

                                                                                              23450       27-11-2014 

 

764-2014: Ψήφιση πίστωσης για δαπάνες Εθνικού Κτηματολογίου και   

  Υποθηκοφυλακείου.     23403    25-11-2014 

  Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος κ. Μυστακίδης Π. 
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765-2014:  Έγκριση εκμίσθωσης δια δημοπρασίας σχολικών αγρών στην Δ.Κ. 

Μητρουσίου 

 

766-2014:  Ομοίως στην Τ.Κ. Κουμαριάς, Αγ. Ελένης και Αδελφικού. 

 

767-2014: Έγκριση χορήγησης οικονομικού βοηθήματος σε δημότη μας.  

         22843      27-11-2014 

   

768-2014: Έγκριση δαπάνης προμήθειας ιστού ηλεκτροφωτισμού για την παιδική χαρά 

  της Τ.Κ. Κουμαριάς.               22814     24-11-2014 

  Εισηγήτρια: Ο Αντιδήμαρχος κ. Γκότσης Η. 

 

769-2014: Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων για τις ανάγκες των Ενιαίων 

  Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 

  Δήμου Σερρών, κατόπιν διαπραγμάτευσης.  23812    1-12-2014 

  Εισηγητής: Ο εντεταλμένος Δημ. Σύμβουλος κ. Μερετούδης. 

 

770-2014: Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκής αγοράς στην κ. Τούρνα 

Χρυσούλα του Αγγέλου κάτοικου Σερρών. 

 

771-2014 :Ομοίως στον κ. Ιασωνίδη Παναγιώτη του Αναστασίου κάτοικοι Σερρών. 

 

772-2014: Ομοίως στον κ. Τσιφτελίδη Μιχαήλ του Ηρακλή κατοίκου Αναγέννησης  

 

773-2014: Ομοίως στον κ. Παγανός Νικόλαος του Γεωργίου κατοίκου Σερρών. 

 

774-2014: Έγκριση προσφοράς μίσθωσης. 

 

 775-2014: Έγκριση μελέτης του έργου: ¨Κατεδάφιση ρυμοτομούμενων κτηρίων¨. 

 

776-2014: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων του έργου : Αποκατάσταση πηγών 

Μπατανίων Μοραμόρ στο Τ.Δ  . Λευκώνα  και αντικατάσταση εξωτερικού 

αγωγού ύδρευσης (μεταφοράς)  από τις πηγές ως το βόρειο τμήμα του Τ. Δ . 

Λευκώνα  

 

777-2014: Έγκριση Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων του έργου : Τσιμεντοστρώσεις σε 

δρόμους της Τ.Κ. Ορεινής. 
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778-2014: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ¨Κατασκευή 

12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Σερρών (6ο Δημ. Σχολείο Σερρών)¨. 

        23521     25-11-2014 

 

778Α-2014: Έγκριση υλοποίησης του υποέργου με τίτλο: Σύνδεση Δ.Ε.Η. (6ο Δημ. 

Σχολείο Σερρών)¨.            23105      24-11-2014 

 

779-2014: Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου κατά το μήνα Οκτώβριο  

 

780-2014: Ομοίως της Αντιδημάρχου κατά το μήνα Νοέμβριο  

 

781-2014: Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης εκτός έδρας του κ. Δημάρχου κατά τους 

μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2014  

 

782-2014: Ομοίως των  υπαλλήλων του Δήμου κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και 

Οκτώβριο 2014. 

 

783-2014: Ομοίως της Μαδεμλή Ελένης και Μίκικη Φωτεινής στη Lucca της Ιταλίας από 

20-23 Σεπτεμβρίου 2014 

 

784-2014: Ομοίως της κ. Κοκκινίδου Αθηνάς στην Αθήνα από 25-26 Οκτωβρίου 2014 

 

785-2014: Ομοίως σων κ. Μαδεμλή Ελένης και Μίκικη Φωτεινή από 21-23 Οκτωβρίου 

2014 

 

786-2014: Ομοίως της νομικού συμβούλου Μαρία Τσινίκα κατά το μήνα Οκτώβριο  

 

 

……………………….. 

………………. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

 

ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ  
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ      ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

 

Ιλανίδου –  Βίλλιου ∆έσποινα (Αντιπρόεδρος ∆.Σ.)   ……………..  

 

Αγιαννίδου -Αρβανίτη Σταυρούλα     …………….  

 

Αναστασιάδης Αντώνιος       …………….  

 

Αναστασιάδης Ηλίας        …………….  

 

Αραµπατζής Θεόδωρος       …………….  

 

Γαλάνης Στέργιος        …………….  

 

Γάτσιος Αθανάσιος        …………….  

 

Γάτσιος Ιωάννης        …………….  

 

Γεωργούλα Σουλτάνα       …………….  
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Γιαννακίδης ∆ηµήτριος       …………….  

 

Γκότσης Ηλίας         …………….  

 

Γρηγοριάδης Παναγιώτης       …………….  

 

∆ούκας Γεώργιος        …………….  

 

∆ρίγκα Χρυσούλα        …………….  

 

Ηλιοπούλου Σταλακτή       …………….  

 

Καδής Γεώργιος        …………….  

 

Καλαϊτζίδης Αλέξανδρος       …………….  

 

Καλώτα Παναγιώτα        …………….  

 

Καρπουχτσής Κωνσταντίνος      …………….  

 

Καρύδας Νικόλαος        …………….  

 

Μεγαλοµύστακας Αναστάσιος       …………….  

 

Μερετούδης ∆ηµήτριος       …………….  

 

Μηλίδης Θεόδωρος        …………….  
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Μοσχολιός Ζωγράφος       …………….  

 

Μπιτζίδου –  Σαρακενίδου Σοφία     …………….  

 

Μυστακίδης Παύλος        …………….  

 

Ραµπότας Ευθύµιος        …………….  

 

Σούζας Ζαχαρίας        …………….  

 

Στεργίου Νικόλα        …………….  

 

Τερζής Βασίλειος        …………….  

 

Τσαλίκογλου ∆ηµήτριος       …………….  

 

Φωτιάδης Στέφανος        …………….  

 

Χαρίτος Χρήστος        …………….  

 

Χασαπίδης Κωνσταντίνος       …………….  

 

Χατζηµαργαρίτης Μαργαρίτης      …………….  

 

Χράπας Παντελής        …………….  


